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Deadline voor 
volgende Klankwijzer
Op 6 februari 2018 verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankon-
digingen van activiteiten tussen 9 februari en 15 april 2018 worden uiterlijk 
MAANDAG 8 JANUARI 2018 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.

Compositiewedstrijd bij de Vlamo
De Vlaamse amateurmuziekorganisatie (Vlamo) houdt voor de derde keer een 
compositiewedstrijd. De muziekbond wil hiermee het repertoire voor harmonieën 
en fanfares in de tweede en derde divisie uitbouwen. Ook wil de Vlaamse zuster-
organisatie componisten stimuleren om voor een bepaalde moeilijkheidsgraad te 
schrijven. Voor het beste werk per divisie is een prijs van 2.500 euro beschikbaar. 
Einde inzendtermijn: 31 augustus 2018. Informatie: www.vlamo.be. 

Verplichte werken 
voor ONFK vervangen

De organisatie van de Open Neder-
landse Fanfare Kampioenschappen 
heeft het beoogde verplichte werk 
voor de eerste divisie, Sincerely Yours 
(Marco Pütz), laten vervallen. Gebleken 
is dat veel orkesten niet beschik-
ken over de bezetting waarvoor de 
compositie geschreven is. In overleg 
met het Repertoire Informatie Centrum 
is nu Galea et Bellum (Jan de Haan, 
foto) gekozen als verplicht werk voor 
de eerste divisie. Ook het verplichte 
werk in de derde divisie is gewijzigd. 
De organisatie heeft het werk Shapes 
(Harrie Janssen) geschrapt omdat 
het te moeilijk is voor deze divisie. Als 
vervanging is gekozen voor Valerius 
Variations (Philip Sparke). De ONFK 
worden gehouden op 13 en 14 april 
2018 in De Lawei in Drachten. Infor-
matie: www.onfk.nl.  
Foto: FV Media Producties.

Inschrijving ZomerOrkest 
Nederland gestart
Bij het ZomerOrkest Nederland (ZON) hebben ze de zomer al in hun bol. Voor zowel 
dirigenten als muzikanten zijn de inschrijvingen voor ZON 2018 gestart. Het ZON 
geeft jonge muzikanten met minimaal C-niveau de kans om van 25 juli tot en met 5 
augustus op tournee te gaan door Nederland met een kwalitatief goed orkest, twee 
bevlogen dirigenten en repertoire van barok tot rock. ZON wordt elk jaar opnieuw sa-
mengesteld uit amateurs en conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar uit 
heel Nederland. Naast Paul van Gils is er ook weer plaats voor een nieuwe dirigent. 
Informatie: www.zomerorkest.nl. 

NBK-winnaars op cd
Alle vijf divisiewinnaars van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) 
2017 zijn verzameld op een cd van Mirasound. De schijf bevat onder meer de win-
nende uitvoering van Handel in the Band (Kenneth Downie) in de kampioensdivisie 
door brassband De Wâldsang Buitenpost. Ook de kampioensuitvoeringen van Sto-
nehenge (Jan Van der Roost, eerste divisie), Frontier Vision (Stephen Bulla, tweede 
divisie), A Journey to the Bermuda Triangle (Pimpanit Karoonyavanich, derde divisie) 
en Purcellian Fantasia (Jan de Haan, vierde divisie) zijn op de cd te beluisteren. 
Informatie: www.mirasound.nl. Op de foto Excelsior Ferwert, winnaar tweede divisie. 
Foto: FV Media Producties.

LBT start cursus voor 
marsparade op straat 
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft een vernieuwende cursus marsparade 
laten ontwikkelen. De bond wil hiermee instructeurs en tambour-maîtres de kennis 
aanreiken om met showelementen optredens tijdens parades en optochten aantrekke-
lijker te maken voor zowel publiek als muzikanten. Het gaat dus niet om de marspa-
rade zoals die op het Wereld Muziek Concours wordt uitgevoerd, maar om een vorm 
die praktisch toepasbaar is op straat. De cursus is ontwikkeld door het ontwerperscol-
lectief Corps Style Concepts. Er wordt praktisch gericht gewerkt met gebruikmaking 
van een zogenaamd demokorps en het softwarepakket Pyware voor het ontwerpen 
van de choreografie. Docenten zijn Eduard Veldkamp (onder andere Oranje IJsselmui-
den), Erwin de Jong (Van Limburg Stirumband Wezep en Rijnmondband Schiedam) 
en Jan Hoomans (Pasveerkorps Leeuwarden en Bicycleband Crescendo Opende). 
De cursusdata zijn de zaterdagen 16 december, 13 januari, 20 januari, 3 februari in 
Gemeenschapshuis Pestoeërskoel in Leveroy. Informatie: www.l-b-t.nl.
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Laatste ronde?
De regeling Impuls Muziekonderwijs is de laatste 
ronde ingegaan. Sinds 1 oktober kunnen basis-
scholen die hun muziekonderwijs een duurzame 
kwaliteitsinjectie willen geven een beroep doen 
op deze stimuleringsregeling. Er zit nog 5 miljoen 
euro in kas. Daarmee kunnen nog 300 scholen 
geholpen worden. Tot 1 april 2018 kunnen aanvra-
gen via het Fonds voor Cultuurparticipatie worden 
ingediend. Maar als de pot leeg is, houdt het al 
eerder op. Daarmee is het budget van 25 miljoen 
euro dat oud-minister Jet Bussemaker in 2015 
voor dit doel beschikbaar stelde op. 1300 scholen 
in Nederland hebben er dan gebruik van gemaakt. 

Het initiatief om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage uit de regeling moet vanuit de onderwijs-
instelling komen. Voorwaarde is wel dat scholen 
daarbij samenwerking zoeken met een cultuur-
aanbieder in hun omgeving. Bij veel aanvragen 
worden muziekverenigingen betrokken om de 
verbinding met de buitenschoolse muziekeducatie 
te realiseren. En dat merken we ook. De redactie 
ontvangt regelmatig berichten van verenigin-
gen die actief bij de uitvoering van de regeling 
betrokken zijn. En - hoewel dit niet het hoofddoel 
is van het fonds - bereiken ons ook geluiden dat 
verenigingen als resultaat van deze acties nieuwe 
leden mogen verwelkomen. De drempel om een 
blaasinstrument te gaan bespelen, lijkt door alle 
publiciteit rondom het onderwerp lager te zijn 
geworden. Je kunt tegenwoordig zelfs al bij de Lidl 
een blaasinstrument kopen. 

Maar hoe nu verder? Het streven was om mu-
ziekonderwijs op alle 7000 basisscholen in Ne-
derland een impuls te geven. Dat gaat niet lukken. 
Slechts twintig procent van de scholen is bereikt. 
De grote aandacht voor muziekonderwijs de laat-
ste jaren zal ongetwijfeld gezorgd hebben voor 
een blijvend gunstig effect. Daarnaast blijft het 
platform Méér Muziek in de Klas zich de komende 
jaren inzetten voor goed muziekonderwijs. Ook is 
inmiddels een regeling voor pabo’s van kracht om 
de muzikale vaardigheden van hun studenten te 
verbeteren, zodat ze straks beter beslagen ten ijs 
voor de klas staan. 

Toch zou het jammer zijn als het hierbij blijft. Maar 
er is hoop. D’66 en de PvdA hebben een motie in-
gediend om de regeling voort te zetten. De Kamer 
heeft daar positief op gereageerd. De politieke 
ambitie ligt er. Het woord is aan het kabinet.

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Uitzonderingen op contract met BUMA
De bij de tien regionale KNMO-bonden aangesloten verenigingen dragen de jaarlijkse premie au-
teursrecht tegen een sterk gereduceerd tarief af via de KNMO. Deze gezamenlijke overeenkomst geldt 
echter niet voor alle optredens. Wanneer de muziekuitvoering bijvoorbeeld georganiseerd wordt door 
of in opdracht van derden of er medewerking wordt verleend door verenigingen, (beroeps)ensembles, 
koren, (beroeps)solisten waar een gage of uitkoopsom aan wordt betaald, is de vereniging zelf verant-
woordelijk voor het treffen van een regeling met BUMA. Om de geïncasseerde gelden zo goed mogelijk 
onder de rechthebbenden te kunnen verdelen, is BUMA gerechtigd jaarlijks een opgave van uitgevoerd 
repertoire op te vragen. Voor meer informatie over deze materie kunt u contact opnemen met de afde-
ling Podia van Buma Stemra, tel: 023 799 79 99 of met het kantoor van de KNMO, tel: 085 782 28 10.

Internationaal festival in Spaanse Lleida 
Het harmonieorkest van de Spaanse stad Lleida in het westen van Catalonië houdt volgend jaar een internati-
onaal festival voor harmonie- en fanfareorkesten en marching bands. Het Fem Banda Festival Internacional de 
Bandes de Música vindt plaats van 15 tot en met 17 juli op markante locaties in en rond de stad. De organisa-
tie biedt de deelnemers verschillende overnachtingsmogelijkheden aan. Informatie: www.fembanda.com.

Elf uur hoogtepunten van WMC op cd
Voor wie nog eens thuis in de luie stoel wil nagenieten van het Wereld Muziek Concours (WMC) heeft Mira-
sound de hoogtepunten samengevat op vier dubbel cd’s. De collectie omvat uitvoeringen van de verplichte 
werken, mooiste keuzewerken en premières door zowel Nederlandse als buitenlandse toporkesten. De 
highlights in de secties fanfare en brassband zijn vastgelegd op dubbel cd’s. De wedstrijd voor de harmonie-
orkesten is uitgesmeerd over twee dubbel cd’s. In totaal bijna elf uur luistergenot.  
Informatie: www.mirasound.nl.

Music Entertainment Contest krijgt vervolg
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen geeft een vervolg aan de Music Entertainment Contest. Tijdens het 
52e Peeltoernooi op zaterdagavond 16 juni  in D’n Binger in Meijel krijgen slagwerkgroepen en aanverwante 
disciplines opnieuw de kans om een totaalproduct op de planken te zetten waarbij de muzikale uitvoe-
ring en de podiumperformance even belangrijk zijn. Cross-overs met zang, dans, popband en toneel zijn 
toegestaan. De LBT wil hiermee optredens aantrekkelijker maken bij het publiek en de speelvreugde van de 
muzikanten verhogen. Informatie: rjanssen@hklimburg.nl. 
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Jeugdorkestenfestival op 
zaterdag 30 juni 2018
Zaterdag 30 juni 2018 wordt voor de 48ste keer het Jeugdorkestenfestival Leeuwar-
den georganiseerd. Hierbij wordt weer samengewerkt met CityProms Leeuwarden. 
Omdat Leeuwarden-Fryslân in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is, krijgt het 
Jeugdorkestenfestival mogelijk een internationaal karakter.  
Aanmelden: http://jeugdorkestenfestival.nl.

Wereld Jeugd Harmonieorkest 
Project in Oostenrijk
Het World Youth Wind Orchestra Project (WYWOP) is op zoek naar muzikanten voor 
deelname aan een muziekweek in de Oostenrijkse Alpen. WYWOP is sinds 1997 
onderdeel van het internationale blaasmuziekfestival Mid Europe in Schladming 
(Oostenrijk). Het gezelschap biedt jongeren van 16 tot 30 jaar een muzikale, culture-
le en sociale ervaring. Ben je geïnteresseerd om van 8 tot en met 15 juli 2018 
samen met muzikanten uit de hele wereld te spelen met dirigenten, componisten 
en solisten van internationale faam? Meld je dan voor 1 maart aan voor dit project. 
Informatie: wywop.org.

Fellowship met Jacob de Haan 
Jacob de Haan dirigeert in 2018 rond de release van zijn compositie The Fellowship 
een aantal play-ins. Dit werk is geschreven ter gelegenheid van een stedenband 
tussen een Duitse en Franse gemeente en ging vorige maand bij muziekvereniging 
Oosterbroek in Zuidbroek in première. In 2018 neemt De Haan deze compositie 
mee ‘op tournee’ door Nederland. Zaterdag 27 januari (19.30 uur) is de compo-
nist-dirigent te gast in kerkgebouw De Rank in Smilde bij muziekvereniging Oranje 
Nassau. Deelname staat open voor muzikanten van alle leeftijden vanaf B-niveau. 
Naast The Fellowship dirigeert De Haan ook een selectie van andere werken uit zijn 
omvangrijke oeuvre. De dag sluit om 16.30 uur met een presentatieconcert. Inschrij-
ving voor deelname verloopt via www.buroreprise.nl. Foto: Harm Mooibroek.

Basisopleiding voor hafabra- 
en slagwerkdirigent 
De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) start in januari met de Basis-
opleiding Dirigent Hafabra-orkesten en de Basisopleiding Dirigent Ongestemd en 
Gestemd Slagwerkensembles. Tijdens deze opleidingen wordt een breed pakket 
aangeboden met theorievakken, praktijklessen en -stages. De opleiding wordt 
afgesloten met een openbaar eindexamen. De docenten zijn Chris Derikx en Jan 
Bosveld (hafabra) en Anno Appelo (slagwerk). De opleidingen zijn verdeeld in drie 
leerjaren die lopen van januari tot en met december. Aan bod komen de onderwer-
pen algemene muziektheorie, solfège, analyse van muziekwerken, muziekgeschie-
denis, instrumentenleer blazers/slagwerkers, literatuur, instrumentatie en klanknota-
tie (alleen hafabra). Naast de theorievakken zijn er ook praktijklessen in de vorm van 
repetitiebezoeken, stages en workshops door gastdocenten. Beide cursussen zijn 
gebaseerd op landelijke richtlijnen en voldoen aan de landelijk geldende kwali-
teitseisen. Informatie: educatie@bvodi.nl of www.bvodi.nl.

Inschrijving Euregioparade 2018 
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en de Vlaamse muziekorganisatie 
(Vlamo) houden zondag 24 juni de zevende editie van de Euregioparade. Het 
muzikale verbroederingsfeest van drumbands, ritmische en melodische percussie 
ensembles, majorette- en twirlgroepen, harmonieën, fanfares, brassbands, accor-
deonorkesten en schutterijen vindt dit keer plaats in Venray. Behalve een streetpa-
rade met deelnemers uit Nederlands en Belgisch Limburg, Nord-Rhein Westfalen 
(Duitsland) en de Ost-Kantons (België) zijn er op acht locaties in de stad mogelijk-
heden om een concert te geven. De organisatie verwacht twintig- tot dertigduizend 
bezoekers. Inschrijven: www.l-b-t.nl.

MBGF start nieuwe 
tambour-maître opleiding 
Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) start in 2018 weer een tambour-maîtreo-
pleiding nieuwe stijl. De cursus is ingericht volgens een modulair systeem en 
bestaat uit de onderdelen basisexercitie, instructeur basisexercitie, stokhoudingen 
en stoktekens, takteren en dirigeren en muziek tijdens feestdagen en herdenkingen. 
De docenten zijn Roland Grootenboer (Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Fri-
so), Maarten Pijnenborg (Kapel van de Koninklijke Luchtmacht) en Marc Gouswaart 
(Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee). De cursusdata zijn 6, 13 en 20 
januari, 3 en 10 februari, 10 maart en 7 april in Gebouw De Brink in Loenen en het 
DAP-gebouw in Apeldoorn. Aanmelden: secretaris@mbgf.nl. 

Inschrijving Peeltoernooi 
in juni 2018 geopend
Het Peeltoernooi 2018 wordt gehouden in de weekenden van 16, 17, 23 en 24 juni 
in zalencentrum D’n Binger in Meijel. Juryleden zijn Henk Mennens (slagwerk) en 
Rob Goorhuis (hafabra). Voor blaasorkesten bestaat de mogelijkheid om deel te ne-
men in de festivaldivisie. Zaterdag 16 juni wordt in samenwerking met de Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen de tweede editie van het Music Entertainment Contest 
voor slagwerkorkesten gehouden. Informatie en inschrijving: www.peeltoernooi.nl.
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Nieuwe dirigent of instructeur nodig?
Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het plaat-
sen van vacatureadvertenties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Schrijver, tel.: 040 844 7632, e-mail: p.schrijver@bcm.nl.

Audities voor jonge blazers-
ensembles van NBE
Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) heeft in de vier windstreken van het land 
jonge blazersensembles opgericht voor muzikanten in de leeftijd 15-20 jaar. Deze 
ensembles bestaan uit tien talentvolle, jonge muzikanten die in vier repetities in het 
voorjaar toewerken naar twee à drie concerten. Onder begeleiding van een NBE-
coach wordt een programma van klassiek, avant-garde, popmuziek en wereldmuziek 
samengesteld. Voor alle vier ensembles wordt begin 2018 een auditiedag gehou-
den voor diverse instrumenten. Aanmelden vóór 18 januari 2018 via www.nbe.nl/
jongNBEregionaal. Foto: Karin van der Meul.

Ook tambour-maîtrecursus 
bij  Brabantse bond
Ook de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) organiseert volgend 
jaar een tambour-maîtrecursus. Corné Pas, tambour-maître bij het ministerie van 
defensie, start zaterdag 13 januari (13.00 uur) in sporthal De Slagen in Waalwijk 
een zesdelige opleiding. Naast theoretische onderwerpen komt ook oefenen in de 
praktijk ruim aan bod. Inschrijven: www.brabantse-muziekbond.nl.

Inschrijving voor 
Eurofestival 2018 geopend
Het thema van het Eurofestival 2018 is Viva España. Als verbindend muziekstuk biedt 
Himalaya Music elk deelnemend orkest de partituren van Suite Española aan. Op 14 
en 15 april 2018 staat het podium van CC Don Bosco in Heel weer ter beschikking 
van maximaal 24 jeugdorkesten. Aan de samenstelling van het orkest zijn geen regels 
verbonden; iedereen kan meedoen. Elk orkest ontvangt een schriftelijk verslag van de 
beide juryleden, met een positieve en opbouwende insteek en heldere adviezen voor 
de toekomst. Daarnaast kunnen de muzikanten bij Muziekcentrale Adams gratis mee-
doen aan interactieve workshops actieve ademhaling en cajón bespelen. Inschrijven 
voor het Eurofestival 2018 kan tot 15 januari via: www.euro-festival.nl.

Aanmelding voor 
Jeugdmuziekdag Altena gestart
De inschrijving voor de Jeugdmuziekdag Altena op zaterdag 3 februari in ’t Verlaat 
in Almkerk is gestart. Tijdens deze dag vormen de deelnemers één groot orkest 
en wordt onder leiding van professionele dirigenten gewerkt aan een concertpro-
gramma met als thema Dans. Naast gezamenlijke repetities wordt er ‘s middags 
in kleinere groepen gerepeteerd. De dag wordt om 19.00 uur afgesloten met een 
slotconcert. Elke hafabra-muzikant tot circa 21 jaar uit het Land van Heusden en 
Altena is welkom. Aanmelden via: www.jeugdmuziekdagaltena.nl. 

Congres IBK met lezingen, 
workshops en masterclasses
Tal van componisten, dirigenten en musici nemen van 18 tot 21 januari in het 
Edwin Scharff-Haus in het Duitse Neu-Ulm deel aan het Internationale Blaasmuziek 
Congres (IBK). Er worden lezingen, workshops en masterclasses gehouden voor 
muzikanten, dirigenten, besturen en docenten. Medewerking verlenen onder andere 
Thomas Doss, Jacob de Haan, Kevin Houben, Marco Pütz, Philip Sparke, Otto M. Sch-
warz, Dominik Wagner en Jan Van der Roost. Naast workshops voor verschillende 
instrumentgroepen zijn er ook diverse cursussen voor bestuursleden van verenigin-
gen. Informatie: www.ib-kongress.com.

FASO zoekt verbinding 
met blaasmuzieksector
De aansluiting van de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO) bij 
de KNMO beperkt zich niet alleen tot bestuurlijke zaken. Ook muzikaal wordt de ver-
binding gezocht. Zo voerde Toonkunst Bussum voor het eerst de Mis voor Vrienden 
van componist Co Vriend uit in een bezetting voor symfonieorkest en koor. De mis is 
oorspronkelijk geschreven voor koor en orgel en werd later bewerkt voor harmonie, 
fanfare en brassband. Nu is er dus ook een versie voor symfonieorkest.

Saxofoondag voor hoger niveau
BIN/Selmer houdt zaterdag 10 
februari in samenwerking met 
de Muziekbond Groningen en 
Drenthe een Selmer Saxofoondag 
in multifunctioneel centrum Het 
Schakelveld te Assen. Docent Jo-
han van der Linden (internationaal 
solist, hoofdvakdocent Conserva-
torium Enschede en Utrecht en 
lid van het Nederlands Blazers 
Ensemble) heeft een programma 

samengesteld dat speciaal gericht is op saxofonisten vanaf muziekschoolniveau D 
of met minstens 6 jaar speelervaring. De deelnemers vormen samen met het ArtEZ/
HKU Saxophone Orchestra een saxofoonorkest dat onder andere Slava (Bernstein), 
Toccata and Fugue (Bach), Endless Times (Johan van der Linden), Pavane (Faure) 
en Children of Sanchez (Mangione) instudeert. De bladmuziek wordt vooraf toe-
gestuurd. Naast de tutti onderdelen wordt ook gestudeerd in aparte groepen voor 
sopraan-, alt-, tenor- en baritonsaxofonisten. Aanmelden: www.selmer.nl.
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Brassband Soli Brass uit Leeuwarden heeft het 
niet getroffen. Bij de loting voor de volgorde 
van optreden zijn de Friezen als eerste uit de 
bus gerold. Een mythe in de muziekwereld laat 
ons geloven dat de eerste startplaats de meest 
ongunstige uitgangspositie biedt. Juryleden zijn 
immers net mensen. Bij twijfel zal de voorkeur 
eerder uitgaan naar een uitvoering die nog 

vers in het geheugen ligt. Aan Soli Brass dus de 
eer om het kampioenenbal te openen. In het 
souterrain van TivoliVredenburg preparen de 
muzikanten zich op hun optreden. Daarbij heeft 
ieder zo zijn eigen maniertjes. Een althoorniste 
neemt zittend op de trap nog even een paar 
lastige passages door. Een cornettist blaast 
afgesloten van de buitenwereld zijn instrument 

warm. In een andere hoek van de kleedruimte 
staat een muzikant te buzzen. Ook dirigent Anne 
van de Berg heeft zich afgezonderd van de groep. 
Zuigend aan een rietje in een flesje fris loopt hij 
in gedachten verzonken te ijsberen. “Behoort 
dit tot het vaste ritueel”, vragen we voorzichtig, 
zonder hem uit de concentratie te willen halen. 
“Nee”, antwoordt de dirigent. “Ik heb geen vaste 

De Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Geen wedstrijd in de amateurmuziekwereld 

waar zo fanatiek naar toe geleefd wordt. De jaarlijkse hoogmis voor de echte diehard brassfreak. 

Zodra de verplichte werken bekend zijn, zet het bijniermerg de adrenalineproductie automatisch 

op een standje hoger. Waarom onderscheidt deze jaarlijkse muzikale krachtproef zich nu zo van 

andere concoursen? Sfeerverslag opgetekend in de catacomben van TivoliVredenburg.

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

Opkomen, zitten 
en  gelijk knallen!
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rituelen.” Dat Soli bij de loting nummer 1 heeft 
getrokken, is dit keer eerder een voordeel, legt 
de dirigent uit. Een van zijn muzikanten heeft 
zich op het allerlaatste moment noodgedwongen 
moeten afmelden. Het viel niet mee om een dag 
van tevoren nog een vervanger te vinden. Alsof 
deelname aan de NBK nog niet stressvol genoeg 
is. “Dan kun je maar beter direct in het begin aan 
de beurt zijn. Dan ben je er ook meteen vanaf ”, 
zegt Van de Berg. Soli Brass is net als alle overige 

negen kandidaten in de kampioensdivisie ieder 
jaar van de partij op de NBK. Je zou verwachten 
dat het voor de muzikanten langzamerhand 
een routineklusje wordt. “Absoluut niet”, zegt 
Van de Berg. “De NBK is het hoogtepunt van 
het jaar. Hier gaat het echt om de knikkers. Dat 

went nooit.” De dirigent kent zijn muzikanten 
inmiddels. Hij weet precies wat zich op dit mo-
ment in de kopjes van sommige leden afspeelt. 
Bij een aantal van hen stijgt de spanning letterlijk 
naar het kookpunt. “Voordat we het podium 
opgaan, geef ik iedere muzikant een hand. Aan 
de klamme handjes merk je precies wie een ge-
ruststellende blik of opbeurend schouderklopje 
kan gebruiken.”
Even verderop zit cornettist Kees Pruim van 
Excelsior uit Zalk nog uit te blazen van het 
optreden in de eerste divisie. De vertolking van 
Stonehenge is niet in de koude kleren gaan zitten. 
De bands in de op één na hoogste divisie hebben 
hun handen meer dan vol aan Jan Van der Roosts 
verklanking van de mystiek rond de reuzen-
stenen bij Amesbury. “Een echt waagstuk”, 
zegt Pruim. Daar ligt volgens de cornettist ook 
meteen de uitdaging van de NBK. Vanaf april/
mei, als de verplichte werken bekend worden 
gemaakt, begint het te kriebelen. Ieder jaar op-
nieuw. “Het is maar een kwartiertje spelen, maar 
dan moet het wel meteen goed zijn. Vergelijk het 
maar met de honderd meter in de atletiek. Juist 
op dat ene moment moet alles precies kloppen. 
Wat uitdaging en entourage betreft is dit het 
evenement van het jaar.”
Ook bij Altena Brass uit Andel loopt de hartslag 
langzaam op. Cornettist Rik Jansen neemt nog 
even wat tricky maatjes door. “Dit wordt mijn 
zesde optreden op de NBK, maar het blijft 
spannend”, zegt hij. Zijn tongval verraadt dat 
zijn wieg zuidelijker dan Andel moet hebben 
gestaan. Dat klopt. Jansen is geboren Limburger. 

Hij is al een kwart eeuw actief in de muzieksec-
tor. Haalde successen bij toporkesten zoals de 
harmonieën Vriendenkrans uit Heel en Sint 
Michaël uit Thorn. Verhuisde vanwege zijn werk 
naar Brabant en woont inmiddels in Zeist. Zette 
zijn hobby voort bij Altena Brass. Als iemand het 
antwoord kan geven op onze vraag ‘wat maakt 
de NBK nu zo bijzonder?’ is hij het wel. “Het 
is de imposante zaal, de bijzondere ambiance 
en de wedstrijdformule”, verklaart hij. “Het is 
opkomen, zitten en gelijk knallen. Tijd om erin 
te groeien is er niet.” Jansen komt met een paar 
verrassende onthullingen. “In de tijd dat ik bij de 
harmonieorkesten speelde, hoefde ik aan de par-
tijen voor de harmonie vrijwel nooit te oefenen. 
Sinds ik bij de brassband speel, studeer ik iedere 
dag aan mijn partij. Bij een brassband heeft iede-
re muzikant zijn eigen rol. Je achter anderen ver-
schuilen is er niet bij. Bij een harmonie zijn alle 
partijen verdubbeld. Dat ligt een stuk minder 

‘ Sinds ik bij de 
brassband 
speel,  studeer 
ik  iedere 
dag aan 
mijn partij’
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gevoelig.” Hij geeft toe dat de overgang van de 
harmonie- naar de brassbandwereld voelde als 
een cultuurshock. Jansen: “Ik wist echt niet wat 
ik meemaakte. Een nieuwe wereld ging voor me 
open. Het commitment binnen een brassband is 
ook veel groter. Bij de harmonieën draaide alles 
om een kern van leden die wekelijks present was 
op de repetitie. Pas de laatste weken voor een 
belangrijk optreden stroomden van alle kanten 
muzikanten binnen. Dat is bij een brassband on-
denkbaar.” We lopen met Altena Brass nog even 
mee naar de inspeelruimte. Aan het verplichte 
werk Handel in the Band van Kenneth Downie 
wordt nauwelijks meer gesleuteld. Dirigent 
Anno Appelo grijpt het moment vooral aan om 
zijn muzikanten mentaal goed voorbereid het 
podium op te sturen. Goed presteren is niet 
alleen een kwestie van de goede nootjes spelen. 
Ook de bovenkamer moet er klaar voor zijn. 
Appelo onderwerpt zijn muzikanten aan een 
ademhalingstraining. “Voel je je al wat lichter in 
het hoofd?”, zegt hij na een aantal oefeningen. 
“Mijn ervaring is dat je er rustiger van wordt”. 
Vervolgens geeft René Ranzijn, als choreograaf 
projectmatig verbonden aan Altena Brass, met 

een peptalk de muzikanten het nodige zelfver-
trouwen mee. Ranzijn heeft onder meer door 
deelname aan het Amerikaanse showkorpscir-
cuit ervaren dat de geestelijke gesteldheid bij 
dit soort beproevingen van doorslaggevende 
betekenis kan zijn. Een facet dat volgens hem in 
de muziekwereld onderbelicht blijft. “Denk nog 
eens terug aan hoe jullie je voelden toen jullie 
afgelopen zomer het entertainmentfestival Sur-
ventobrass wonnen”, spreekt hij de muzikanten 

toe. Probeer die overwinningssfeer te recallen. 
Neem dat gevoel mee. Loop met een rechte rug 
de bühne op en grijp het publiek bij de strot. 
Wees gerust een klein beetje arrogant.”
Mentalcoaching voor een concoursoptreden. 
Het bevestigt het beeld dat het er in de brass-
bandwereld net een tikkeltje fanatieker aan toe-
gaat dan in andere disciplines van de amateur-

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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muziekwereld. Durk Lautenbach zit ieder jaar 
in alle uithoeken van het land achter de jurytafel 
bij concertwedstrijden. Ook hij merkt op dat de 
brassbandcultuur zich onderscheidt van de har-
monie- en fanfaresector. “Brassbandmuzikanten 
zijn van nature zeer fanatiek. Het is een virus”, 
zegt hij. Lautenbach heeft meegeholpen om de 
Spijkerpakkenband naar de kampioensdivisie 

te begeleiden. Dat proces heeft grote indruk op 
hem gemaakt. “Het is ongelofelijk wat die men-
sen daarvoor willen doen. Ze hebben er alles 
voor over om die stap naar de hoogste klasse te 
kunnen maken. Het was ook voor mij enorm 
boeiend om van nabij mee te maken hoe zo’n 
traject loopt en om te zien hoe zo’n band zich 
ontwikkelt. Ik heb de indruk dat de gedreven-
heid bij andere orkestvormen over het algemeen 
toch wat minder is.”
Het enthousiasme openbaart zich niet alleen op 
het podium, maar ook bij het publiek in de zaal. 
Durk Dam was lange tijd voorzitter van de NBK. 
Sinds zijn afscheid enkele jaren geleden woont 
hij het evenement ieder jaar als liefhebber bij. 
Wat is de lol om tien keer achter elkaar hetzelf-
de stuk te beluisteren? “Hoe vaker ik een werk 

hoor, hoe meer ik erin onderscheid. Het met 
elkaar vergelijken van de uitvoeringen maakt 
het uitdagend om naar de verplichte werken te 
luisteren”, legt hij uit. Voor de enorme gedre-
venheid van de muzikanten heeft ook Dam geen 
waterdichte verklaring. “Ik heb eigenlijk nooit 
kunnen verklaren waar dat vandaan komt. Voor 
zover ik weet is het ook nooit echt onderzocht. 
Misschien komt het wel omdat dit de jongste 
loot aan de muziekstam is.” 
Voor Altena Brass zit de klus er inmiddels op. 
Cornettist Rik Jansen verlaat met een goed 
gevoel het podium. “Op de repetitie laten we 
regelmatig horen waar we toe in staat zijn. Vaak 
lukt het dan niet om die prestatie ook op het 
podium neer te zetten. Dat is nu wel gelukt. Daar 
ben ik echt trots op.” 

Voor de uitslag zie elders in dit blad.
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Het programma staat nog in de steigers. Toch 
lichten Aafke Poelstra, lid van de projectgroep 
LF2018, en producent Piet van Houten alvast een 
tipje van de sluier op. Leeuwarden is zaterdag 30 
juni 2018 de bruisende culturele hoofdstad van 
Europa. Op diverse locaties in de stad verzorgen 
harmonieën, fanfares, brassbands, showkorpsen, 
marchingbands, percussie-ensembles, majo-
rettepelotons en colorguards allerlei pop-up 
optredens. Aan het begin van de avond trekken 
de deelnemers vanuit verschillende richtingen in 
muzikale parades, estafettes, een vaandeloptocht 
en een historische stoet met oude voertuigen naar 
het hoofdpodium van City Proms op het Wilhel-
minaplein. Daar barst, visueel ondersteund met 
allerlei theatrale toeters en bellen, een doorlopend 
spektakel los van concerten, dansuitvoeringen en 
crossovers. De verwachting is dat zich vijftig tot 
zestig Friese amateurmuziekverenigingen op deze 
dag presenteren. Toppers zoals de WMC-kam-
pioenen Takostu Stiens en Pasveerkorps Leeu-
warden en meervoudig brassbandkampioen De 
Bazuin Oenkerk staan inmiddels op het affiche. 
Ook werken diverse professionele artiesten zoals 
harpiste/zangeres Iris Kroes, singer-songwriter 
Elske DeWall en de Duitse slagwerker Tobias 
Messerschmidt mee. Het Jazz Orchestra van het 
Concertgebouworkest en het kamermuzieken-
semble Fuse (bekend van het muziekprogramma 
Podium Witteman) leggen de verbinding met de 
klassieke muziekwereld. “We willen met deze dag 
de amateurmuziek uit de bitterballensfeer halen”, 
zegt Aafke Poelstra. “Als OMF willen we laten zien 

waar we voor staan en dat muziek maken sexy is.” 
Voor de organisatie tekent de stichting Proud 
Event die de afgelopen jaren tijdens het evene-
ment Proud on Stage een diversiteit aan cultuur- 
en muziekuitingen samenbracht in een aanspre-
kend totaaltheaterspektakel. “Onze opdracht 
is om aan de hand van korte optredens te laten 
zien wat de OMF te bieden heeft”, licht Piet van 
Houten toe. “Daarbij moeten niet alleen jonge 
mensen op het podium staan, ook het publiek 
moet jong zijn. Het effect moet zijn dat iedereen 
na afloop zegt: muziek maken is leuk en hip.”

Grutsk is voor LF2018 onderdeel van het 
project Never Ending Orchestra, geïnitieerd door 
Keunstwurk en Cityproms. Rode draad is de 
geschiedenis en ontwikkeling van de amateur-
muziek in Friesland. Aan de hand van demon-
straties van muzieklessen en het project Korpsen 

in de Klas wordt de verbinding met de buiten-
wereld in beeld gebracht. Ook wil de OMF het 
publiek laten zien hoe jong talent een kans krijgt 
om zich binnen de amateurwereld te ontwik-
kelen. Voor het avondvullende programma op 
het Wilhelminaplein schrijft Jacob de Haan de 
intrada. De finale bestaat uit een optreden van 
een massed brassband aangevuld met tamboers, 
fluitisten, zangers en historische groepen. Uitge-
voerd wordt Ouverture 2018, een nieuw nog te 
componeren werk geïnspireerd op Tsjaikovsky’s 
spektakelstuk Ouverture 1812, compleet met 
kanon- en musketschoten. Historie, heden en 
toekomst van de Friese amateurmuzieksector 
worden in deze compositieopdracht uitgebeeld 
en verklankt. Buiten de OMF-dag op zaterdag 30 
juni vinden in het kader van LF2018 gedurende 
het hele jaar tientallen activiteiten plaats waar-
aan amateurmuziekverenigingen meewerken. 

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) grijpt het programma Leeuwarden-Fryslân 

Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LF2018) aan om muziekbeoefening in verenigingsverband bij 

een breed publiek in de etalage te zetten. Met het bruisende spektakel Grutsk laat de bond zater-

dag 30 juni 2018 zien waar de Friese amateurmuziek trots (grutsk) op is. Alvast een voorproefje.  

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Grutsk: alles waar 
Friesland trots op is

Takostu Stiens is van de partij tijdens Grutsk.

ALGEMEEN EVENEMENT
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Wedstrijdleider Twan Wientjens roept de jury-
leden Rob Goorhuis, Danny Oosterman en Dick 
Bolt bij elkaar voor een instructiebespreking. 
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen 
(BBM) introduceert een nieuw juryrapport. 

Uit een enquête onder concoursdeelnemers is 
gebleken dat verenigingen moeite hebben met 
de voornamelijk kritische teneur van juryversla-
gen. Ook klagen ze regelmatig dat de rapporten 
onleesbaar zijn. De BBM neemt die klachten 

serieus. De bond heeft een nieuw formulier 
ontworpen met aan de ene kant een kolom voor 
tops (zaken die goed gaan) en aan de andere kant 
een kolom voor tips (dingen die beter kunnen). 
Het is de bedoeling dat dit formulier naast de 
gebruikelijke puntenlijst wordt ingevuld. Een 
notulist typt vervolgens ter plaatse de handge-
schreven formulieren letterlijk over. Zo krijgen 
de verenigingen een keurig leesbaar uitgeprint 
rapport mee naar huis. De BBM denkt hiermee 
meer recht te kunnen doen aan de eigenlijke 
doelstelling van een concours als middel om de 
kwaliteit van een orkest te toetsen en te verbete-
ren. Goed idee, zou je zeggen. Maar de juryleden 
voorzien al meteen een praktisch probleem. 
“We behouden toch ook nog de mogelijkheid 
om een gewoon verslag te schrijven?”, vragen ze 
als Wientjes het plan heeft toegelicht. “Als we 
namelijk meteen moeten beginnen met tips en 
tops te noteren, kunnen we hele delen van de 
uitvoering niet meer volgen. Bovendien hebben 
de orkesten er recht op om te weten op welke 
plek in de partituur een opmerking betrekking 
heeft. Het invullen van het lijstje met tips en tops 
kan eigenlijk pas achteraf gebeuren.”
Fanfare Vriendenkring uit Overloon is het vier-
de blaasorkest dat gebruik maakt van de alter-
natieve concoursvorm ‘jury aan huis’. “Uit nood 
geboren”, vertelt voorzitter Bert Bardoel. “We 
hadden ingeschreven voor het concours van de 

De lancering van de concoursvariant ‘jury aan huis’ was het meest vernieuwen-

de element uit de nota Groei en Bloei van de amateurblaasmuziek in Nederland. 

Toch wagen zich maar weinig orkesten aan deze alternatieve concoursvorm. 

Fanfare Vriendenkring uit Overloon was afgelopen najaar het vierde blaasorkest 

dat de jury verwelkomde op zijn eigen feestje. Tegelijkertijd experimenteerde de 

Brabantse Bond van Muziekverenigingen met klantvriendelijkere juryrapporten. 

Alle reden voor Klankwijzer om een kijkje te nemen.

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

‘ Jury aan huis’ zorgt 
voor nieuwe dynamiek

Fanfare Vriendenkring in actie voor eigen publiek.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Dat 
werd vanwege onvoldoende deelnemers afgelast. 
Omdat onze dirigent op andere data niet be-
schikbaar was, kwam ‘jury aan huis’ in beeld.” De 
voorzitter vertelt dat de noodgreep binnen de 
vereniging van begin af aan gezien werd als een 
mooie uitdaging om er een leuke muziekmid-
dag van te maken. Diverse werkgroepen gingen 
meteen aan de slag om het evenement te laten 
slagen. Het resultaat is het themaconcert Con-
cours Fantastique waarbij niet alleen de fanfare 
optreedt, maar ook het 100-koppige Venray’s 
Mannenkoor, in 2014 Nederlands kampioen in 
de hoogste klasse van de zangwereld. Bardoel: 
“Normaal stap je in de bus en kom je aan op een 
concourslocatie waar alles is geregeld. Hier moet 
je alles zelf doen. Er komt heel wat op je pad om 
dit te organiseren. Je begint helemaal opnieuw. 
Er is geen draaiboek beschikbaar. Maar achteraf 
zijn we erg blij dat we dit opgepakt hebben. We 
hebben 370 kaarten verkocht. Zoveel eigen 
publiek hadden we zeker niet meegenomen 
naar een regulier concours. Door het Venray’s 
Mannenkoor uit te nodigen, kunnen we de 
mensen een gevarieerd programma aanbieden. 
Bovendien hebben we mede ook door eigen in-
zet enorm veel publiciteit gekregen.” Hoewel de 
eerste noot nog moet klinken, heeft Vrienden-
kring er helemaal geen spijt van de uitdaging te 
zijn aangegaan. Ook al valt het avontuur volgens 
Bardoel zo’n drie- tot vierduizend euro duurder 
uit dan een ‘normale’ concoursdeelname. “Ik 
kan me voorstellen dat dat voor veel verenigin-
gen een belemmering is. Maar de dynamiek die 
hierdoor binnen de vereniging is losgekomen, is 
meer waard dan de kosten. Door de jeugd erbij 
te betrekken, voelen ook zij zich helemaal bij de 
vereniging betrokken. Het groepsgevoel heeft 
een geweldige boost gekregen. Maar je moet het 
natuurlijk wel kunnen betalen.”
Ook uit de mond van dirigent en muzikanten 
klinken louter enthousiaste reacties. “Dat dit 
iets is van jezelf geeft deze vorm van concours-
deelname een extra dimensie”, zegt dirigent 
Geert Mooren. “De cohesie die dit binnen de 
club heeft teweeggebracht, krijg je tijdens de 
repetities terug op de bok. Ik kijk met grote 
voldoening terug op de voorbereidingen.” Hoor-
niste Ivon Creemers ervaart een veel relaxtere 
sfeer. “Op een normaal concours ben je met vijf 
of zes andere verenigingen om je heen. Het is 
allemaal wat hectischer waardoor je je opgejaagd 
voelt. Dit voelt meer als een officieel concert.” 
Tenorsaxofonist Gerrit van der Knaap vindt met 
name de eigen invulling van het programma 
een groot pluspunt. “Je kunt deze middag lekker 

helemaal naar eigen smaak programmeren. Het 
zelf samenstellen van het programma vormt 
een extra dimensie.” Euphoniumspeler Koos 
van der Burgt heeft er een goed gevoel bij dat 
het hele concert met alle bijkomende zaken 
volledig door de leden zelf op touw is gezet. “We 
hebben samen alles van A tot Z zelf geregeld. Dat 
versterkt het verenigingsgevoel.”
Vriendenkring speelt als inspeelwerk Flashing 
Winds van Jan Van der Roost. Als concourswer-
ken klinken Rubicon van Bert Appermont met 
sopraan Catharina Jansen en Andranik Mura-
dyan als soliste op duduk en New Life van Mau-

rice Hamers. Het optreden wordt gewaardeerd 
met 84,2 punten. De pilot met de juryrapporten 
blijkt bij toetsing in de praktijk nogal tijdrovend 
te zijn. Bij een optreden van één orkest valt dat 
nog allemaal te overzien, maar bij een volle 
concoursdag is het de vraag of het binnen de 
beschikbare tijd uitvoerbaar is. De initiatiefne-
mers gaan zich nog beraden hoe ze dit anders 
kunnen aanpakken. En hoewel de muzikanten 
van fanfare Vriendenkring ongetwijfeld gehoopt 
hadden op een hogere score, genoot het publiek 
in een nagenoeg uitverkocht Theater Venray van 
een heerlijke muziekmiddag.  

‘Jury aan huis’ wordt door muzikanten als minder hectisch ervaren.
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Ze hadden zich hun afscheid wel even anders 
voorgesteld. Denise Roelands (29) en Shady van 
Gageldonk (27) draaien al heel wat jaartjes mee. 
“We namen al aan Europese kampioenschappen 
deel toen veel van de huidige deelneemsters nog 
niet geboren waren”, zeggen de dames voordat 
ze als duo voor de laatste keer de vloer betreden. 
De Europese titelstrijd in eigen land willen ze 
aangrijpen om de kroon op hun lange carrière 
te zetten. “We staan hier met een dubbel gevoel”, 
zegt het tweetal voor de start. “Het is jammer 
dat dit ons laatste gezamenlijke optreden wordt. 
Maar aan de andere kant kunnen we terugkij-
ken op een leuke tijd. Het zou fijn zijn als we 

die periode mooi kunnen afsluiten.” Maar het 
loopt helaas anders. Het optreden in de klasse 
Duo Senior Showtwirl komt minder goed uit de 
verf dan de dames gehoopt hadden. Achter de 
coulissen van Topsportcentrum Almere vloeien 
na afloop de tranen. Bondscoach Marij Voets is 
er meteen bij om de meiden te troosten. “Jullie 
mogen trots zijn op wat jullie de afgelopen 
jaren gepresteerd hebben”, knuffelt ze de beide 
dames. Terwijl we weer de zaal inlopen zien we 
in het Franse kamp tranen van heel andere aard. 
Het duo Loy en Louise Folio zet een geweldige 
routine op de vloer. Huilend van geluk valt het 
tweetal in de armen van hun dolblije trainster. 

Vreugde en verdriet liggen ook in de majorette-
wereld soms dicht bij elkaar.

De Nederlandse afdeling van de National Baton 
Twirling Association (NBTA) mag voor het eerst 
sinds circa twintig jaar weer een EK voor majo-
rettes organiseren. Een werkgroep is maanden 
in de weer geweest om het evenement in goede 
banen te leiden. Behalve de 800 deelnemers 
komen ook tal van begeleiders, juryleden en offi-
cials op bezoek. Het sfeertje zit er op deze eerste 
wedstrijddag prima in. De tribune is volgepakt 
met luid toeterende en yellende supporters, 
uitbundig getooid en geschminkt in de kleuren 

De National Baton Twirling Association Nederland (onderdeel van de KNMO) 

was in oktober gastheer van de Europese kampioenschappen Showtwirl. 800 

majorettes uit veertien landen streden in Topsportcentrum Almere om de 

Europese titels. De Nederlandse oogst: vier Europese titels, elf podiumplaatsen 

en een prima promotie voor de showtwirl in ons land.

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

Majorettes pieken 
op EK in  eigen huis

MAJORETTE TWIRL REPORTAGE
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van hun vaderland. Stil aan de overkant blijkt zo-
waar ook in het Tsjechisch en Noors te bestaan. 
Het brengt herinneringen aan het amusement-
sprogramma Spel zonder Grenzen uit de jaren 
zeventig tot leven. 

De NBTA wil de Europese titelstrijd aangrijpen 
om de majorettesport in Nederland wat meer 
op de kaart te zetten. Aan het enthousiasme van 
de supportersscharen op de tribune zal het niet 
liggen. Maar belangrijker is dat ook het grote 
publiek er een glimp van opvangt. Bij het Wereld 
Muziek Concours hebben we gezien dat de 
landelijke media niet direct opgewonden raken 
van een dergelijk evenement. Het EK Showtwirl 
spreekt kennelijk meer aan. Het Jeugdjournaal, 
de NOS Radio en Omroep Flevoland besteed-
den aandacht aan het internationale treffen. 
Goedemorgen Nederland maakte opnames, 
maar die haalden helaas niet de uitzending. “Op 
zich hebben we de majorettesport goed kunnen 
promoten”, kijkt voorzitter Conny van Walraven 
terug. “De publieke belangstelling kan altijd be-
ter, maar uiteindelijk mogen we zeker tevreden 
zijn. Ook op Facebook hadden we veel volgers. 

Het aantal bezoekers tijdens de openingscere-
monie viel wat tegen. Dat kwam mede door het 
slechte weer. Het busvervoer van veel landen 
had daardoor vertraging opgelopen waardoor ze 
later arriveerden.” 
Een pluim ook voor de organisatie. De commis-
sie die een jaar in de weer is geweest om het eve-
nement voor te bereiden en de vele vrijwilligers 
hebben goed werk verricht. Van Walraven: “We 
kunnen terugkijken op een goed georganiseerd 
kampioenschap. Er is heel hard gewerkt door de 
commissie. Van veel landen kregen we com-
plimenten over de organisatie. De vriendelijke 
benadering van de medewerkers werd op prijs 
gesteld. Ook de sfeer onder de medewerkers was 
prima. Waar ze behulpzaam konden zijn, deden 
ze dat ook. Het NBTA-bestuur is trots op de 
organisatiecommissie en haar medewerkers.”
Tevredenheid is er ook over de prestaties van 
de Nederlandse equipe. Ons land sleepte vier 
Europese titels in de wacht. Bij de solisten scoor-
den Anissa Soussani (Inspiration Voorhout) 
en Femke de Bont (Reflex Breda) een gouden 
medaille. The Flying Stars uit Katwijk won de 
Europese titel in de klasse Exhibition Start. Op 
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het onderdeel Showtwirl Corps Juvenile ver-
overde Eendracht Maakt Macht uit Leersum de 
eerste plaats. Daarnaast waren er legio podium- 
en top 6-klasseringen. “Het is altijd afwachten 
hoe het op zo’n wedstrijd uitpakt, maar dit was 
boven verwachting”, blikt bondscoach Marij 
Voets tevreden terug. “Er is in het traject naar 
de EK heel hard gewerkt. Het merendeel van de 
Nederlandse deelnemers leverde in Almere hun 
beste prestatie tot nu toe af. Dan kun je alleen 
maar blij zijn dat het er juist op dat moment ook 

uitkomt.” Voets constateert dat de Nederlandse 
majorettes ten opzichte van vorig jaar weer een 
stap vooruit zijn gegaan. “Het niveau stijgt. We 
zijn creatief en weten een goed verhaal neer te 
zetten. Zaak is nu om die stijgende lijn over de 
hele linie door te trekken. Dat zou goed zijn voor 
de showtwirlsector in Nederland.”
De bondscoach merkt op dat het EK in eigen 
land voor veel majorettes een extra stimulans is 
gebleken. Diverse deelnemers uit de twirlwe-
reld hebben met het oog op dit evenement met 
succes de stap gemaakt naar showtwirl. Voets: 
“Het is niet zo dat een twirler per definitie beter 

is, maar ze hebben wel vaak ouders die zelf actief 
zijn geweest in de showtwirl. Daardoor hebben 
ze een goede basis meegekregen. Gevoegd bij 
de technische vaardigheden van het werken 
met de baton levert dat ook vaak goede scores 
op. Ik weet niet of zij de keuze voor showtwirl 
ook gemaakt zouden hebben als het EK in het 
buitenland was geweest.”

Nederland heeft de weg omhoog weer gevon-
den. Maar om volledig aan te kunnen sluiten bij 
de echte toplanden zal volgens de bondscoach 
nog een tandje bijgeschakeld moeten worden. 
“Creativiteit en goede choreografieën zijn zeker 
aanwezig. Maar technisch blijven we nog wat 
achter, zowel wat betreft baton als body. Presen-
tatie is bij sommigen al goed verzorgd, maar kan 
bij anderen nog wel wat beter. Als je verder naar 
de senioren kijkt, is ook mental coaching een 
belangrijk aspect. Dat wordt vaak vergeten. Toch 
kan dat er juist voor zorgen dat het ook lukt als je 
in wedstrijdverband op de vloer staat.” 

‘Het meren-
deel van de 
Nederlandse 
deelnemers 
 l everde hun 
beste prestatie 
tot nu toe af’
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Terug naar het roerige einde van de negentiende 
eeuw. De economische recessie brengt grote 
werkloosheid met zich mee. Demonstraties 
tegen de vijf K’s (kerk, koning, kazerne, kapitaal 
en kroeg) zijn aan de orde van de dag. Ook in 
Menaldum wappert de rode vlag. Totdat twee le-
den van de christelijke Jongelingsvereniging het 
wagen om op Koninginnedag het symbool van 
de sociaaldemocratie van de openbare school te 
halen. Die actie wordt de verenging niet in dank 
afgenomen. Meerdere keren moeten de ramen 
van de christelijke school het ontgelden. Als 
tegenactie richt de christelijke Jongelingsvereni-
ging op 8 november 1892 een muziekkorps op 
om Koninginnedag muzikaal op te luisteren.

Maar goed dat bij de door de firma Hampe uit 
Amsterdam voor 187 gulden geleverde acht 
instrumenten een handleiding zat waarmee de 
beginnende muzikanten ‘inlichtingen kunnen 
bekomen over de wijze van bespeling’. Daar-
mee ging de jonge vereniging aan de slag. Eerst 
als fanfare en vanaf 1966 als brassband. Te voet 
trok het korps in de beginjaren naar Scharne-
goutum, Oppenhuizen, Leeuwarden, Tzum 
en andere omliggende dorpen om te spelen 
tijdens schoolfeesten, jubilea, jaaruitvoeringen 
of zomerconcerten in de tuin van de dominee. 
Ook tegenwoordig is Halleluja op lokale festi-
viteiten steevast van de partij. “Door ons veel 
te laten zien en veel te organiseren, proberen 

wij onze bijdrage te leveren aan de ‘doarps-
mienskip’”, zegt bestuurslid Grietje Bakker. 
“Dat houdt het dorp levend. Muziek verbindt, 
verblijdt, troost en geeft plezier. We hebben een 
hechte band en staan altijd voor elkaar klaar. 
Tijdens feestelijke gebeurtenissen, maar ook in 
moeilijkere tijden.”
Brassband Halleluja heeft 27 leden. Het 
jaarlijkse muziekproject op de christelijke 
basisschool zorgt voor jonge aanwas. Enthou-
siaste leerlingen komen in het jeugdorkest De 
Toeterbearen. “Het jeugdorkest is de perfecte 
leerschool voor beginnende muzikanten in 
Menaam en omgeving. Uiteindelijk stromen 
de jeugdleden door naar het A-orkest. Het 
merendeel van de huidige leden is ooit gestart 
via het schoolproject.”
De band staat al ruim tien jaar onder leiding van 
Ido Gerard Kempenaar en komt uit in de vierde 
divisie. Tijdens de Nederlandse Brassband Kam-
pioenschappen in 2008, 2009 en 2012 werd 
Halleluja kampioen in deze klasse. Daarmee is 
de muzikale honger nog niet gestild. “We willen 
doorgroeien naar de derde divisie”, zegt Bakker. 
“Tijdens het concertconcours in 2016 haalden 
we een eerste prijs met recht op promotie. De 
eerste stappen zijn dus gezet. Maar ook con-
certen en serenades horen bij onze band. Het 
allerbelangrijkste is dat we plezier hebben in het 
maken van muziek!” De viering van het 125-jarig 
jubileum zit er inmiddels op. Vorige maand 
verzorgde de band samen met de veelzijdige 
kunstenaar Gerrit Breteler en pianist Peter van 
der Zwaag een jubileumconcert. Informatie: 
www.hallelujamenaam.nl. 

De christelijke brassband Halleluja uit Menaam (Menaldum) is ontstaan als inzet 

van een politieke strijd. Na 125 jaar is het orkest nog altijd strijdbaar, maar dan 

vooral op muzikaal gebied. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING HALLELUJA 

Halleluja na 125 jaar 
nog altijd strijdbaar
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Bij de toekenning van de prijs gaat het niet 
alleen om concerten van blaasorkesten met een 
bijzonder muzikaal programma of in een buiten-
gewone entourage of setting, maar bijvoorbeeld 
ook om choreografische vernieuwingen binnen 
de majorette- en twirlsector (een majoretteop-
treden met een groot klassiek orkest) of een ver-
frissende creatieve invulling van activiteiten in 
de show- en slagwerkwereld. Ook vernieuwende 

projecten en ontwikkelingen op het gebied van 
educatie en organisatie kunnen meedingen naar 
de award. “Voor de prijs komen alle geledingen 
binnen de KNMO in aanmerking”, benadrukt vi-
cevoorzitter Toon Peerboom. “Het belangrijkste 
is dat er sprake is van vernieuwing.” Met de good 
practices die zich tijdens deze wedstrijd onder-
scheiden, hoopt de KNMO andere verenigin-
gen op ideeën te kunnen brengen. De winnaar 

ontvangt behalve de KNMO Award een prijs 
van 3.000 euro. Verder zijn er aanmoedingsprij-
zen van 1.500 en 1.000 euro. Aanmelden van 
projecten voor de KNMO Award kan door het 
indienen van het projectplan of een gedetail-
leerde omschrijving van het project via: info@
knmo.nl onder vermelding van KNMO Award. 
De inzendtermijn voor de eerste editie sluit op 1 
januari 2018. 

De KNMO wil de creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren door vernieuwende initiatieven te belo-
nen. Bijzondere projecten, grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve concepten komen in aanmer-
king voor de KNMO Award. Voor de winnaar ligt, behalve eeuwige roem, een bedrag van 3.000 euro klaar.

TEKST: ONZE REDACTIE

Ding mee naar de KNMO Award!
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Louis Neefs heeft in die 27 jaar een enorm 
netwerk opgebouwd. Het aanbod aan artiesten 
is indrukwekkend. Van de 3J’s, Maan, Anita 
Meyer, Jeroen van Koningsbrugge, Sharon 
Doorson, Laura Fygi tot Petra Berger. Te veel om 
op te noemen. Ook het aantal opdrachtgevers is 
imposant. Dat zegt veel. De insteek: Louis Neefs 
levert artiesten die een liveoptreden met elk 
orkesttype kunnen verzorgen. En daar komt best 
veel bij kijken. “Op de eerste plaats is het voor 
een fanfare, harmonie, brassband of bigband van 
belang om je van tevoren goed te oriënteren en je 
zelf een paar vragen te stellen. Wat is het doel van 
het concert? Wie is je publiek? Wat wil je met het 
concert bereiken? Na deze intake zoeken wij een 
passende artiest die bij de plannen aansluit. De 
artiesten die wij kunnen koppelen, zijn gewend 
om met (amateur)orkesten te werken. Dat is 
belangrijk, zowel tijdens de contacten vooraf, de 
voorbereiding, de repetities als het concert zelf.”
Louis heeft nog wat tips: “Hou het simpel waar 
het kan. Blijf in je kracht zodat je als orkest niet 
op de tenen hoeft te lopen. Bovendien maakt de 
grootte van de zaal ook niet zoveel uit. Zoek het 
gewoon in de buurt. Dat voelt vertrouwd. Reële 
budgetteringen zijn belangrijk en kunnen juist 
kleinere producties in kleinere en goedkopere 
culturele centra met pakweg 300 zitplaatsen mo-

Als je met Louis Neefs in gesprek gaat over zijn bedrijf Louis Neefs Producties 

en de blaasmuziek is het na tien minuten duidelijk. Hier spreekt een man met 

hart voor zijn zaak en vooral de muziek. Sinds de oprichting van zijn onderneming 

in 1990 heeft hij talloze artiesten aan harmonie- en fanfaregezelschappen 

gekoppeld. Dat leverde niet alleen mooie concerten op, maar ook onuitwisbare 

herinneringen voor de muzikanten. 

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: LOUIS NEEFS PRODUCTIES

Bekende gastartiesten 
voor elk  budget

De zangeres Belle Perez is een van de sterren uit de stal van Louis Neefs.
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gelijk maken, en daar gaat het huidige publiek 
vaker naar toe. Met minder techniek toch een 
mooi evenwicht tussen solist en orkest. Wij zet-
ten met onze knowhow, en de artiest natuurlijk, 
de puntjes op de i.”
Louis Neefs Producties biedt ook arrangemen-
ten die speciaal voor de artiest en het orkest 
gemaakt zijn. Van eenvoudig speelbare stukken 
tot meer uitdagende werken, afhankelijk van het 
niveau van de vereniging. “Ik werk al jaren samen 
met arrangeur Stijn Rutten. Hij schrijft geweldig 
en kent bovendien de sector hafabra van bin-
nenuit. Een meerwaarde. Na zijn studie Hafa- en 
orkestdirectie aan het Maastrichts Conservato-
rium is hij zich gaan toeleggen op het dirigeren 
van harmonieorkesten en koren en arrangeert/
componeert hij.” Cruciaal voor een zorgeloos 
event is goede licht- en geluidstechniek. Is 
dat niet op orde, dan doet dat afbreuk aan het 
concert, weet Louis inmiddels uit ervaring. “Een 
goed concert geven met slechte techniek is zelfs 
voor de beste artiest onmogelijk. Kortom, wij 
adviseren om goede technici in te schakelen. 
Daarin kunnen wij adviseren.”
De bevlogen Neefs weet waar hij over praat en 
begrijpt ook hoe (amateur)muzikanten denken. 
Hij heeft namelijk zelf heel wat ‘meters gemaakt’ 
op de diverse podia. In 1982 studeerde hij af aan 
het Utrechts Conservatorium met specialisa-
ties trombone en directie harmonie en fanfare. 

Vervolgens speelde hij in verschillende orkesten, 
ook als freelancer. Verder heeft hij meer dan 25 
jaar ervaring op directiegebied. In 1990 kwam 
alles samen in Louis Neefs Producties. 
 
Terug naar het aanbod en de actualiteit. Louis 
wijst graag op een aantrekkelijk programma 
voor verenigingen en ensembles die iets bijzon-
ders willen neerzetten. “Op dit moment zijn we 
met mooie dingen bezig. Bijvoorbeeld een be-
taalbaar programma, van a tot z verzorgd, com-

pleet met licht en geluid. Een leuk programma 
gebaseerd op de mascotte van het Ouwehands 
Dierenpark, Bamboo Bill.” Het verhaal in een 
notendop: een olifant is op zoek naar zijn ouders 
en beleeft ‘onderweg’ van alles. Speelsheid en lol 
staan centraal. Stijn Rutten heeft daarvoor pas-
sende arrangementen en liedjes geschreven. Als 
klap op de vuurpijl zit er ook een educatief ka-
rakter aan vast: kinderen enthousiasmeren voor 
de blaasmuziek. Verder is er veel interactie met 
het publiek. Voor circa 2000 euro is dit pakket al 
aan te schaffen bij Louis Neefs Producties (houd 
wel rekening met btw en BUMA-afdracht). Een 
uur puur en toegankelijk entertainment.
Louis is ervan overtuigd dat samenwerking met 
artiesten veel oplevert. Niet alleen publiciteit 
voor en tijdens het (jubileum)concert, ook 
tijdens het repeteren van de stukken. “Je steekt 
er altijd wat van op. Zowel voor de dirigent als 
het orkest is tijdelijke samenwerking met een 
artiest leerzaam. Het voordeel bij ons is dat wij 
met artiesten werken die enerzijds bekend zijn 
en anderzijds laagdrempelig in de omgang. De 
meesten begrijpen uiteraard dat ze met ama-
teurmuzikanten werken en weten wat ervan ze 
verwacht wordt.” 
 
De bevlogen Neefs praat graag over zijn vak. 
Bijvoorbeeld als het gaat om ritmische opvattin-
gen. “Ik heb zelf altijd veel gespeeld in orkesten 

zoals Het Brabants Orkest, Limburgs Symfonie 
Orkest, Nederlands Balletorkest en het Neder-
lands Studentenorkest. Mijn ervaring is: speel 
niet alleen voldoende, maar luister ook veel en 
probeer als je er lol in hebt passages na te spelen. 
Als je dat doet ga je het eerder voelen of het nou 
jazzy, funk, salsa, gospel of pop is. Ik vind het 
leuk om dat over te brengen.” 
Tegelijkertijd maakt hij zich ook zorgen over de 
ontwikkelingen in de muzieksector. “Ik zie tot 
mijn teleurstelling dat theaters/schouwburgen 

vaak een moeilijke relatie onderhouden met de 
wereld van de blaasmuziek. Als de plaatselijke 
muziekvereniging een mooi concert wil geven 
waarvoor de belangstelling vrijwel constant is, 
wordt de kaartverkoop negatief beïnvloed door 
de soms hoge huurprijzen van de concertzaal. 
Dan haken zowel muziekliefhebbers, waarvan 
sommigen op hun portemonnee moeten letten, 
en de verenigingen zelf af.” Neefs spreekt zelfs 
van ‘cultuurterreur’ die de culturele identiteit 
in gevaar brengt. “Bezuinigingen op cultuur, pro-
fessionele orkestmusici die rond het minimum-
inkomen verdienen, muziekscholen die worden 
wegbezuinigd, ga zo maar door. De culturele 
infrastructuur waar onze sector het van moet 
hebben loopt gevaar. We moeten inzien dat 
het onderhouden van de Nederlandse cultuur 
in heel haar verscheidenheid en inbreng geen 
linkse hobby is, maar een must voor het behoud 
van je culturele eigenwaarde.” 

‘ Blijf in je kracht zodat je  
als orkest niet op de  
tenen hoeft te lopen’

Informatie: www.louisneefs.nl.

Louis Neefs met Tony Neef en Pia Douwes.
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“Bravo, bravo!”, springt hij bij de laatste noot op 
uit zijn stoel. Paulus Douma klapt zijn handen 
blauw na het debuutoptreden van de Jeugdblaas-
kapel Noord-Nederland. Samen met zijn vrouw 
is hij in alle vroegte vanuit Dokkum afgereisd 
naar Steenwijk  om het 3. Fest der Blasmusik 
bij te wonen. Douma is een hardcorefan van de 
volkstümliche kapellenmuziek. “Ik kan zelf geen 
noot lezen”, vertelt hij. “Maar deze muziek pakt 
me op de een of andere manier. Het geeft me 
een speciaal gevoel. We stemmen er zelfs onze 
vakanties naar Duitsland en Oostenrijk op af.” 
Douma vindt het top dat de organisatie erin 
geslaagd is om een jeugdkapel samen te stellen. 
De vergrijzing binnen de kapellensector slaat 
hard toe. Hij vreest voor het voortbestaan van de 
Böhmische, Mährische en Oberkrainer muziek-
stijl. “Het is schitterend om deze jongeren te zien 
spelen”, juicht hij. “Je ziet ook dat ze er plezier 
aan beleven. Blaaskapellenmuziek is niet alleen 
voor ouderen.”
Cijfers zijn niet voorhanden. Maar je hebt niet 
per se een CBS-onderzoek nodig om te kunnen 
constateren dat de gemiddelde kapellenmu-
zikant al lang Sara en Abraham gezien heeft. 
Hoogste tijd voor verjonging. Om te voorkomen 
dat de kapellenmuziek in ons land hetzelfde lot 

ondergaat als een eeuw geleden de trekschuit is 
het tijd voor actie. Zeker nu het ijzer heet is. De 
Oktoberfesten beleven gouden tijden en steeds 
meer jongeren ontdekken de gezelligheid van 
de muziek van blaaskapellen. Maar hoe krijg je 
jongeren aan de Festwies Polka en Trompeten 
Echo? De KNMO-commissie Blaaskapellen trok 
de stoute schoenen aan en benaderde afgelopen 
zomer het Drents Jeugdorkest met de vraag of 
muzikanten van dit gezelschap bereid waren om 
een blaaskapel te formeren. In een paar weken 
tijd meldden zich 21 muzikanten aan. In twee 
repetitiedagen van elk vier uur studeerden ze on-
der leiding van kapelmeester Jan Dijsselhof een 
repertoire van veertien nummers in. “Het was 
fantastisch om met de jongeren te werken”, kijkt 
Dijsselhof terug op de voorbereidingsperiode. 
“Het zijn allemaal op C- of D-niveau geschoolde 
muzikanten. Door hun kennis hebben ze de 
muzikale facetten vlug in de smiezen. Alleen de 
typische Egerländerdingetjes vergen nog wat 
meer tijd.” Dijsselhof ziet het project als een eer-
ste stap om jongeren enthousiast te maken voor 
kapellenmuziek. “Als je hier om je heen kijkt, zie 
je allemaal mensen op leeftijd. Het gros zal over 
dertig jaar niet meer spelen. Het is belangrijk dat 
we van onderop aanwas krijgen. Dat kan alleen 

Het voortbestaan van de volkstümliche blaasmuziek in Nederland is in gevaar. 

 Wanneer niet snel jonge muzikanten de fakkel van de oudere garde overnemen is het 

over een paar decennia einde oefening voor de Böhmische, Mährische en Oberkrai-

ner muziekstijl in ons land. De KNMO-commissie Blaaskapellen nam het initiatief om 

voor het 3. Fest der Blasmusik een jeugdkapel samen te stellen. En wat blijkt: jongeren 

staan helemaal niet zo negatief tegenover dit genre als ouderen soms denken.

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

Rauschende Birken  
in ripped jeans
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als je deze muziek naar buiten brengt. Als we erin 
slagen om de jeugdkapel te ‘vermarkten’, ben 
ik ervan overtuigd dat je ook andere jongeren 
enthousiast krijgt.”
Maar wat zeggen de jongeren er zelf van? Nor-
maal legt het Drents Jeugdorkest werken zoals 
Celtic Child van Bert Appermont, Symphonic 
Overture van James Barnes, D-day van Alex Poel-
man of Sidus van Thomas Doss op de lessenaars. 
Of Het verloren transport van dirigent Alfred 
Willering waarmee vorige maand de deportatie 
van de Joden in de Tweede Wereldoorlog werd 
herdacht. Heel andere koek dan meedeiners 
zoals Egerländer Musikantenmarsch, Der Klari-
netten Muckl, Rauschende Birken of Bis bald auf 
Wiederseh’n. Toch kunnen jongeren ook voor 
dit soort repertoire waardering opbrengen. “Het 

is leuke muziek om te spelen”, zegt esbassist Jan 
Pagters. “Nummers met een gezellige onder-
toon. Herkenbare melodieën die zorgen dat de 
sfeer er direct in zit. De speelstijl wijkt erg af van 
wat we normaal doen. Waar je in de harmonie 
of fanfare muziek vaak breed moet spelen, moet 

het bij de Mährische, Böhmische, Egerländer en 
Oberkrainer muziek juist vaak zo kort mogelijk. 
Dat is voor de meesten van ons het grootste 
probleem, voor zover je van een probleem kunt 
spreken.” Klarinettist Erik Dolstra denkt dat 
de gezellige sfeer die deze muziek oproept ook 
andere jongeren aanspreekt. Hij heeft zich uit 
nieuwsgierigheid opgegeven voor de jeugd-
kapel. “De muziek is anders dan we normaal 
spelen. Dus ik was wel benieuwd. Het is heel 
vrolijke muziek. Het publiek doet vaak mee. Je 
speelt vrijwel altijd voor blije mensen. Dat maakt 
ook het samenspel leuker!” Klarinettiste Hilma 
Buiten: “De Mährische, Böhmische, Egerländer 
en Oberkrainer muziek heeft het imago van 
oubollige hoempapamuziek. Zo heb ik zelf 
eigenlijk ook altijd gedacht. Maar als je kijkt naar 
Duitse en Oostenrijkse jeugdkapellen zie je een 
heel ander beeld. Als je je er wat meer in ver-
diept, merk je dat het echt niet alleen hoempapa 
is, maar dat er veel meer in zit.” 
De initiatiefnemers hebben al voor het de-
buutoptreden onder de leden van de jeugdka-
pel gepeild wie er na de vuurdoop nog verder 

‘ Als je je er wat meer in  
verdiept, merk je dat het  
echt niet alleen hoempapa is’
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zoveel verstand hebben van die muziek.” Het 
tweetal is ervan overtuigd dat de aantrekkings-
kracht op de blaaskapellen vergroot kan worden 
als er af en toe ook eens wat moderner repertoire 
gespeeld wordt. Patrick: “Groepen zoals Viera 
Blech, Da Blechhauf ’n of Pro Solist’y spelen 
muziek van Martin Scharnagl en Vlado Kumpan 
maar ook nummers van Robbie Williams of 
Phil Collins. Een mix van traditionele polka’s, 
walsen en marsen en arrangementen van hits van 
wereldartiesten. Dat maakt het voor jongeren 
een stuk aantrekkelijker.” Misschien is het wel 

een idee om de jeugdkapel tijdens het 4. Festival 
der Blasmusik in 2018 de vrije hand te geven 
om een optreden volledig naar eigen inzicht te 
laten invullen, zowel wat repertoire als entou-
rage betreft. De leden van de Jeugdblaaskapel 
Noord-Nederland hebben daar wel ideeën over. 
En vervolgens is het zaak om met dit concept 
de boer op te gaan. Want spelen op het Fest der 
Blasmusik is leuk en aardig, maar de jeugd be-
reik je er niet. De kapel kan haar ambassadeurs-
functie alleen vervullen als ze kan optreden op 
locaties waar ook jongeren op afkomen.  

wil. Van de 21 muzikanten hebben er vijftien 
aangegeven met drie of vier optredens per jaar 
een ambassadeursrol te willen vervullen. De 
gezelligheid is ook wat trompettist Patrick Vene-
ma zo aanspreekt. Zijn trendy spijkerbroek met 
gaten omwisselen voor een Lederhosen van echt 
koeienleder is nu nog even een brug te ver. Maar 
een vervolg van het project sluit hij niet uit. “Als 
we een leuke groep bij elkaar kunnen houden 
en kunnen optreden op leuke locaties, waarom 
niet? Het zal vooral een kwestie zijn of we het 
qua tijd kunnen managen.” 
In Duitsland en Oostenrijk is de kapellenmuziek 
razend populair onder jongeren. Het festival 
Woodstock der Blasmusik in het Oostenrijkse 
Ort im Innkreis trok dit jaar 50.000 voorname-
lijk jonge bezoekers. Verdeeld over diverse podia 
spelen tientallen bands en kapellen zowel traditi-
onele als moderne blaasmuziek. Veel bezoekers 
nemen hun eigen instrument mee om mee te 
doen aan het zogeheten Gesamtspiel der Gäste. 
Dit jaar deden aan dit massale samenspel 10.000 
muzikanten spontaan mee. Ook de groeiende 
populariteit van de Oktoberfesten in Nederland 
bewijst dat de jeugd best wel in is voor volkse 
gezelligheid. Daarom is het eigenlijk een beetje 
vreemd dat de kapellen er niet in slagen om 
meer jongeren aan te trekken. De jonge muzi-
kanten zelf hebben daar wel een verklaring voor. 
“De kapellen binnen de muziekverenigingen 
opereren meestal als een afgescheiden groepje”, 
merken Patrick en Jan op. “Het zijn vaak mensen 
die al jaren bij elkaar zijn. Voor jongeren is het 
niet zo aantrekkelijk om zich daarbij aan te 
sluiten. Ook al niet omdat we als jongeren niet 
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Dat een technologiegigant als Samsung en een 
educatief project als Méér Muziek in de Klas een 
één-tweetje met elkaar aangaan, komt niet zomaar 
uit de lucht vallen “We zijn vorig jaar via het net-
werk van ambassadeurs van Méér Muziek in de 
Klas met elkaar in contact gekomen. Zo ontstond 
het idee om iets samen te gaan doen”, zegt Michiel 
Dijkman, hoofd corporate affairs bij Samsung 
Benelux, én - niet toevallig - bestuurslid van de 
KNMO. Het resultaat van deze samenwerking is 
Digitaal Componeren in de Klas, een program-
ma dat nog een stapje verder gaat dan zingen, 
bewegen, luisteren of zelf muziek maken op een 
instrument. Basisschoolkinderen krijgen moder-
ne digitale middelen aangereikt om op een actieve 
manier bezig te gaan met het creatieve proces van 
componeren. “Ondernemerschap, creativiteit en 
digitale vaardigheden zijn de kernwaarden van de 
maatschappelijke betrokkenheid van Samsung. 
Dat bracht ons op het idee om een programma te 
ontwikkelen waarin al deze elementen terugko-
men”, licht Dijkman toe.
Hoe gaat het in zijn werk? Basisscholen kunnen 
zich aanmelden om Digitaal Componeren in 
de Klas in huis te halen. Ook worden scholen 
door Méér Muziek in de Klas benaderd om 
mee te doen. In de eerste helft van 2018 toert 
Samsung met de mobiele Muziekwerkplaats 
langs deze scholen om workshops te geven. De 
programmatuur om te componeren wordt door 

Creativiteit bij kinderen stimuleren in een technologische omgeving. Dat is 

de insteek van het programma Digitaal Componeren in de Klas dat Samsung  

Nederland en de stichting Méér Muziek in de Klas de komende maanden 

introduceren op basisscholen in heel Nederland. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Eén-tweetje tussen  
creativiteit en 
technologie

Na het leren bespelen van een instru-

ment gaan basisschoolkinderen nu 

ook als componist aan de slag. 
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de Zuid-Koreaanse technologiereus aangeboden 
in de vorm van een app. Ook de te gebruiken 
tablets worden in de introductiefase door 
Samsung beschikbaar gesteld. Om te voorko-
men dat de kinderen in hun enthousiasme in het 
wilde weg aan de slag gaan, worden de grondto-
nen van de standaard Samsung-ringtone Over 
the Horizon als basis gebruikt. Om een juiste 
voorstelling van de klanken te kunnen maken, 
worden deze tonen door muzikanten van het 
Metropole Orkest in diverse notenlengtes en 
op verschillende instrumenten ingespeeld. Zo 
klinkt het melodietje straks niet als een ingeblikt 
computerspelletje, maar zoals het werkelijke 
geluid van het echte instrument. Met behulp 
van deze tools gaan kinderen uit de groepen 5, 6, 
7 en 8 aan de slag. Een deskundige jury selec-
teert uit alle provincies de beste inzending. De 
finalisten worden tijdens een landelijk event in 
het Concertgebouw in Amsterdam gepresen-
teerd. De winnende compositie komt uitein-
delijk als ringtone beschikbaar op alle nieuwe 
Samsung-smartphones in Nederland. “In het 
onderwijs heeft componeren tot nu toe weinig 
aandacht gekregen”, vertelt Dijkman. “Uit onder-

zoek blijkt echter dat bij deze actieve vorm van 
bezig zijn met muziek een sterk beroep wordt 
gedaan op luisteren, samenwerken, abstract den-
ken en creativiteit. Ook leert het kinderen hun 
ideeën, gedachten en gevoelens uit te drukken 
vanuit hun eigen verbeeldingskracht.”
De bedoeling is dat het concept na de introduc-
tie op basisscholen in heel Nederland verder 
wordt uitgerold. Er wordt een lesprogramma 
ontwikkeld zodat scholen de app zelfstandig 
kunnen gebruiken. Ook worden er workshops 
gehouden voor pabo-studenten zodat zij er 
straks mee overweg kunnen. Via het platform 
Méér Muziek in de Klas, met koningin Máxima 
als erevoorzitter, wordt bekendheid gegeven aan 
het programma. Mogelijk wordt een bekende 
dj aangetrokken om daarbij als uithangbord te 
fungeren. Samsung zal vanaf de zijlijn betrokken 
blijven bij het project. 
Dijkman hoopt dat de innovatieve samenwerking 
tussen Samsung en Méér Muziek in de Klas na-
volging krijgt. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe 
je als idealistische stichting het bedrijfsleven erbij 
kunt betrekken. Door een link te leggen tussen het 
doel van je organisatie en de strategie van een be-

drijf kun je elkaar versterken. Wellicht kan dit ook 
voor de KNMO een aanzet zijn om in de toekomst 
soortgelijke co-creaties te gaan oppakken.” 
Meer informatie: www.meermuziekindeklas.nl.  

Michiel Dijkman 
verlaat KNMO
Michiel Dijkman (33) zet per 1 maart 2018 

een punt achter zijn bestuurlijke loopbaan in 

de muziekwereld. De in Kerkrade opgegroeide 

Dijkman begon als trompettist bij harmonie Sint 

Aemiliaan uit Bleijerheide-Kerkrade en was sinds 

2005 betrokken bij het WMC. Hij maakte deel uit 

van het dagelijks bestuur van de Limburgse Bond 

van Muziekgezelschappen. Na zijn verhuizing 

naar Den Haag werd hij vicevoorzitter van de 

Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Oost- 

en West-Nederland. Bij de fusie van de landelijke 

bonden werd hij voorzitter van de Zuid-Hollandse 

Bond van Muziekverenigingen en de doelgroep 

blaasmuziek. Op dit moment is hij voorzitter van 

de generieke commissie pr en communicatie. 

Nicolai’s muzikale loopbaan begon in 1932 
toen hij op negenjarige leeftijd op het instru-
ment van zijn broer Hendrik stiekem zijn eerste 
tonen produceerde. Niet lang daarna mocht 
hij met zijn broer mee naar de repetitie van 
het christelijke fanfarekorps ’t Heidebloempje 
in Harkema-Opeinde. In 1945-1946 was hij 
gelegerd in Bloemendaal toen de Prins Bern-
hard Kapel werd opgericht. Met deze kapel 
speelde hij in het toenmalige Nederlands Indië 
548 concerten voor de Nederlandse soldaten. 
Na terugkeer in Nederland vierde Nicolai met ’t 
Heidebloempje tal van successen. Ook speelde 
hij bij de christelijke muziekvereniging Halleluja 
Anjum, brassband Blaast de Bazuin Nij Altena, 
brassband De Bazuin Oenkerk en christelijke 
brassband Wilhelmina Kollum.

Nicolai is vanaf de oprichting lid van het Frysk 
Seniorenorkest. Voor deze vereniging schreef 
hij verslagen en maakte hij foto’s van tal van 
activiteiten. Al deze historische gegevens zijn 
bewaard gebleven in plakboeken. Het 35-jarig 
bestaan van het seniorenorkest greep hij aan om 
een punt te zetten achter zijn actieve loopbaan 
als muzikant. Hij blijft wel lid van de vereniging.

Overigens is Harm Nicolai met zijn 85 muzikale 
dienstjaren geen recordhouder. Twee jaar geleden 
hing Gerrit Luyting uit Krommenie op 98-jarige 
leeftijd het instrument aan de kapstok. Hij had op 
dat moment 87 actieve jaren op de teller staan. Of 
er in Nederland muzikanten zijn met een nog lan-
gere staat van dienst is niet bekend. Er bestaat geen 
centrale registratie van dit soort gegevens.

Op het jubileumconcert van het Frysk Seniorenorkest is de 94-jarige Harm Nicolai uit Kollum 

 onderscheiden voor zijn 85-jarig jubileum als muzikant.

Harm Nicolai stopt na 85 jaar (!)
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Muziekvereniging Sint Caecilia uit Horst-Ameri-
ca is met twee wereldtitels en vijf landstitels een 
van de succesvolste fanfares van Limburg. Het 
orkest geldt ook als een van de pioniers op het 
gebied van de fanfaremuziek. Eind vorige eeuw 
werden aan vooraanstaande componisten zoals 
Henk Badings, Jo van den Booren, Gerard Sars 
en Ed de Boer compositieopdrachten verleend. 
Dat resulteerde in een aantal experimentele 
werken waarbij het symfonische karakter van het 
orkest werd versterkt met niet-fanfare-instru-
menten zoals viool, fluit en piccolo. 

De wortels van muziekvereniging Sint Cae-
cilia liggen bij het kerkkoor dat eind 1916 
als wereldlijk koor ook serenades en andere 
sociale evenementen ging opluisteren. Maar 
toenmalig pastoor Houben hoorde liever een 
fanfare. In 1926 was de omzetting van vocaal 
naar instrumentaal ensemble een feit. Omdat op 
het verenigingsvaandel de titel ‘zangvereniging’ 
makkelijk was te vervangen door ‘muziekver-
eniging’, werd Sint Caecilia geen ‘fanfare’ maar 
een ‘muziekvereniging’. Onderwijzer ‘meister’ 
Martin Rongen vormde in zijn eentje het eerste 
dagelijks bestuur. Een markante persoonlijk-
heid die aan de wieg stond van vele belangrijke 
ontwikkelingen in de toneel- en muziekwereld in 
Limburg. Het bekende Peeltoernooi in Meijel is 
naar hem vernoemd. 

In de beginjaren 1920-1952 opereerde de 
fanfare nog als één vereniging met de lokale 
toneelvereniging. Festivals, concerten, tonee-
luitvoeringen en voordrachten werden met 
groot succes opgevoerd. Naast deze activiteiten 

luisterde de fanfare ook kerkelijke gebeurtenis-
sen en activiteiten binnen de dorpsgemeenschap 
op. Dat gebeurt nog steeds. America is met ruim 
2100 inwoners een van de grotere kerkdorpen 
van de gemeente Horst aan de Maas. Een actieve 
gemeenschap met ruim vijftig verenigingen 
en stichtingen. De fanfare telt tachtig leden, 
verdeeld over een groot orkest, een jeugdorkest 
en de Ericakapel. Toch loopt ook de jubilerende 
vereniging op tegen de verschijnselen van deze 
tijd. Diverse voorzieningen in het dorp zijn al 
verdwenen. De fanfare voelt zich verantwoorde-
lijk voor het behoud van de leefbaarheid. “Het 
honderdjarig jubileum is een mooie gelegenheid 
om het hele dorp te laten ervaren dat de fanfare 
en haar muziek springlevend zijn”, stelt het 
bestuur. “Door rond het jubileum samen met 
dorpsgenoten activiteiten te organiseren wordt 
de binding van America met muziekvereniging 

Sint Caecilia versterkt. Ook willen we met lessen 
op de basisschool en de buitenschoolse opvang 
kinderen in aanraking brengen met muziek.”
Sint Caecilia opende het eeuwfeest met de 
uitvoering van Ahab! voor acteur en orkest van de 
Amerikaan Stephen Melillo over de witte walvis 
Moby Dick. Medewerking verleenden diverse 
lokale verenigingen en solisten. Tijdens een 
openluchtconcert kregen basisschoolkinderen en 
muzikale talenten uit eigen dorp een prominente 
rol. Vorige maand vond de presentatie van het 
jubileumboek Caecilia’s lange adem plaats. On-
derwerpen zijn de betekenis van Meister Rongen 
voor de blaasmuziek, de pioniersrol van de fanfare 
en de samenwerkingen met de toneelvereniging, 
het zangkoor, componisten, solisten en de lokale 
pophelden Rowwen Hèze. Het boek verwijst naar 
een digitale omgeving met geluid- en beeldopna-
men. Informatie: www.mvcaecilia.nl. 

Muziekvereniging Sint Caecilia ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd bij 

het in stand houden van de leefbaarheid in het dorp America. Het honderdjarig 

bestaan wordt aangegrepen om de band met de achterban te versterken.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING SINT CAECILIA

Pionier Sint Caecilia 
viert eeuwfeest 
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Overal in het land komen tijdens interne 
solistenconcoursen, voorspeeldagen en andere 
activiteiten van verenigingen, federaties en 
muziekscholen muzikanten bovendrijven die 
beslist geen slecht figuur zouden slaan tijdens 
solistenwedstrijden van hun bond. Toch geven 
lang niet al die muzikanten zich ook hiervoor 
op. Jammer, vinden ze bij de Muziekbond 
Groningen en Drenthe (MGD). Om jongeren 
te prikkelen meer met hun solistische capa-
citeiten te doen, neemt de bond de opzet van 
het jaarlijkse solistenconcours op de schop. 
Verenigingen, federaties en docenten worden 
opgeroepen om voor 31 maart 2018 filmpjes in 

te sturen van leerlingen/muzikanten waarvan ze 
inschatten dat deze kunnen en willen meedin-
gen naar het MGD Talentenkampioenschap. 
De ingezonden filmpjes worden vervolgens 
beoordeeld door een deskundige jury. De beste 
optredens uit elke divisie worden uitgenodigd 
om zich in te schrijven voor de eerste editie van 
de MGD Talentenkampioenschappen op 2 juni 
2018. Daarnaast worden de filmpjes geplaatst op 
de Facebookpagina MGD zoekt talent. Wie de 
meeste likes scoort, verdient een wildcard voor 
deelname aan de kampioenschappen. Ook open 
inschrijving voor het solistenconcours van de 
MGD blijft mogelijk.

De opzet van het solistenconcours zelf gaat even-
eens door de wasstraat. Het juryoordeel wordt 
direct na het optreden mondeling met de solist 
doorgenomen. Aan de hand van een stemming 
per smartphone wordt verder een publieksprijs 
uitgeloofd. De divisiewinnaars mogen het jaar 
daarop soleren met een gerenommeerd hafa-
bra-orkest en ontvangen een uitnodiging om hun 
provincie te vertegenwoordigen tijdens de Neder-
landse kampioenschappen van de KNMO. Verder 
worden in samenwerking met Keunstwurk 
Fryslân goldcards uitgereikt die toegang geven 
tot de Fulkaan Simmer Akademy voor talentont-
wikkeling. Het idee komt uit de koker van de 
kersverse jeugdcoördinator Erik Wiersema. Meer 
informatie: talent@mgdonline.nl. 

De Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) zet sociale media in 
om muzikale talenten aan de basis boven water te halen.

TEKST: ONZE REDACTIE 

MGD met moderne media 
op zoek naar jong talent
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Het Utrecht Brass Weekend op zaterdag 28 
en zondag 29 april in ZIMIHC theater Zuilen 
vormt de aftrap voor alle activiteiten rondom 
de European Brass Band Championships 2018. 
Met concerten, lezingen en workshops van onder 
andere dirigent en cornettist Russell Gray en bari-
tonspeler Katharina Marzella van de Black Dyke 
Band. Zaterdag 28 april (20.00 uur) verzorgen 
brassband De Wâldsang Buitenpost en de natio-
nale kampioen van België (bij het ter perse gaan 
van deze editie nog niet bekend) een concert. 
Zaterdag 28 april is ook de dag dat de European 
Youth Brass Band in Akoesticum in Ede voor het 
eerst bijeenkomt. Dirigent Ivan Meylemans gaat 
aan de slag om veertig geselecteerde muzikanten 
tussen de 18 en 21 jaar uit heel Europa klaar te 
stomen voor een aantal concerten binnen het 
EBBC-programma.  
Dinsdag 1 mei (20.00 uur) is in ZIMIHC theater 
Zuilen de eerste voorronde van het Europees 
Solistenkampioenschap. Van alle aanmeldingen 
worden de twintig beste kandidaten geselec-
teerd. Ze spelen met begeleiding van piano 
een verplicht werk. Een dag later is de tweede 
voorronde waarop de kandidaten hun keuze-
werk presenteren. Donderdag 3 mei (20.00 uur) 
strijden de drie finalisten in de Hertz Zaal in 
TivoliVredenburg met begeleiding van een bras-
sband om de titel van Solistenkampioen 2018. 
Als opwarmer voor het Europese kampioen-
schap vinden vrijdag 4 mei op diverse locaties in 
Utrecht openluchtconcerten plaats. Om 17.00 
uur brandt in de Grote Zaal van TivoliVreden-
burg het EBBC los. De twaalf beste brassbands 
van Europa bijten zich vast in het verplichte werk 
van Harrie Janssen. Het programma wordt om 
20.00 uur onderbroken voor de Nationale Do-

denherdenking. Een dag later wordt de titelstrijd 
vervolgd met de uitvoering van de keuzewerken. 
Voorafgaande aan de strijd in de kampioensdi-
visie komen eerst nog zes bands in de chal-
lenge divisie in actie. Ook zijn er weer diverse 
openluchtconcerten in de Utrechtse binnenstad. 
’s Avonds tekenen de Europese Jeugd Brassband 
en regerend kampioen Eikanger-Bjørsvik Mu-
sikklag voor het galaconcert. 
Zondag 6 mei tonen topjeugdbands uit ver-
schillende landen hun kwaliteiten tijdens een 
onderling treffen in de Grote Zaal van Tivoli-
Vredenburg. Amateurorkesten uit de regio 

laten ondertussen de binnenstad van Utrecht 
bruisen van blaasmuziek. De Europese Bras-
sband Kampioenschappen worden om 15.45 
uur afgesloten met een afscheidsconcert door 
de Europese Jeugd Brassband onder leiding van 
Ivan Meylemans. 

ZIMIHC, de organisatie voor de amateurkunst in de stad Utrecht, heeft het pro-

gramma rond de Europese kampioenschappen voor brassbands van 4 en 5 mei 

2018 in TivoliVredenburg in de steigers staan. Trek maar alvast de agenda. 
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Programma EBBC2018 
staat in de steigers 

Meer informatie over de Europese Brassband 

Kampioenschappen: www.ebbc2018.nl,  

www.utrechtblaast.nl en www.utrechtbrass.nl.

Ivan Meylemans leidt de European Youth Brass Band.
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Een primeur op het NK Blazers: een ma-
rimbaspeler als volwaardig lid van een duo. 
Anna-Jitske Jacobi (trombone) en Gerben 
Jongsma (marimba) schrijven geschiedenis. Het 
duo vertegenwoordigt de christelijke muziek-
vereniging Crescendo uit Drachten in de tweede 
divisie. Originele composities voor deze on-
gebruikelijke combinatie liggen niet voor het op-
rapen. Toch is het tweetal erin geslaagd om een 
oorspronkelijk werk voor deze bezetting op de 
kop te tikken. Weliswaar aan de andere kant van 
de wereld, maar toch. De Australische compo-
nist Myles Wright schreef het werk Pair Up voor 
zijn vriend Steve Jenkins die het vervolgens om 
logistieke redenen niet kon uitvoeren. Het Friese 

Het reglement van het Nederlands kampioenschap voor blazers solisten en 

ensembles gaat met ingang van 2018 op de schop. Dat zal het algemene niveau 

van de wedstrijd ongetwijfeld naar een hoger niveau tillen. Toch viel er ook dit 

jaar een hoop te genieten. 

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

Uitschieters op 
NK voor blazers

Luca Vaneman.
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duo pikte het stuk op van het internet. “Ik geniet 
van de uitdaging om een werk te schrijven voor 
twee instrumenten die normaal gesproken niet 
samen spelen”, zegt Wright in zijn toelichting. 
In Pair Up begeleidt de marimba de trombone, 
maar zijn er ook momenten waarop de rollen 
zijn omgekeerd. In een dialoog tussen de twee 
instrumenten worden ritmes en melodieën in 
verschillende registers met elkaar uitgewisseld. 
Voor de zege bij de ensembles in de tweede 
divisie schiet de uitvoering van Anna-Jitske en 
Gerben nog een beetje tekort. Maar het zorgt 
wel voor een aangename afwisseling op een door 
blazers en pianisten gedomineerde dag.

Overal in het land hebben afgelopen voorjaar 
solisten en ensembles van harmonieën, fanfares 
en brassbands elkaar in provinciaal verband 
ontmoet. De kampioenen uit de diverse pro-
vinciale/regionale bonden strijden in Utrecht 
om de landstitels. Friesland, Noord-Brabant, 
Zuid-Holland en Limburg zijn ruim vertegen-
woordigd. Groningen en Zeeland in iets minde-

re mate. Maar waar zijn Overijssel, Gelderland, 
Noord-Holland, Flevoland, Drenthe en Utrecht? 
Daar hebben ze toch zeker ook goede solisten?

Wat meteen opvalt is dat bijna alle kandidaten 
niet meer aan de score komen waarmee ze 
het provinciale kampioenschap in de wacht 
sleepten. Sommige deelnemers vallen zelfs zes 
tot zeven punten terug. “Enkele kandidaten 
blijken niet bestand tegen de druk van een lan-
delijk kampioenschap of hebben qua klank en 
expressie nog niet het niveau om op dit podium 
echt goed te presteren”, concludeert jurylid Dick 
Bolt. Een beeld dat zich overigens over de hele 
linie manifesteert. Het is niet aantoonbaar dat de 
terugval bij muzikanten uit de ene provincie gro-
ter is dan uit de andere. Een teken dat tijdens de 
voorronden de lat overal in het land vrijwel op 

dezelfde hoogte wordt gelegd. Een compliment 
voor de juryleden. 
Dat de meeste deelnemers minder hoog scoren, 
heeft te maken met de status van de wedstrijd. 
Het is immers het Nederlands kampioenschap. 
Daarbij mag je wel wat extra’s verwachten. Bolt: 
“Iedereen met 87 punten of meer speelt muzi-
kaal en met een mooie klank. 90 punten of meer 

krijg je niet zomaar. Dan moet 
je technisch echt zeer goed 
spelen en daarnaast blijk geven     
muzikaal boven de materie te 
staan.”

In vrijwel iedere divisie 
passeren zowel uitschieters 
naar boven als naar beneden 
de revue. “Er wordt regelmatig 
heel fraai gemusiceerd en een 
mooi verhaal verteld”, merkt 
jurylid Geert Jacobs op. “In-

strumentaal-technisch is het vaak wel goed, maar 
blaastechnisch valt het af en toe toch wel wat 
tegen. Een goede basis is ontzettend belangrijk, 
zeker als er ook nog wat zenuwen om de hoek 
komen kijken.” De jury had weinig moeite om de 
winnaars in de lagere divisies aan te wijzen. In de 
tweede divisie lag het niveau over de hele linie 

‘ Enkele kandidaten  
blijken niet bestand  
tegen de druk’

Eveline Rianne Boonstra.

Koen van der Molen. Dineke Krol.

Hanne Schellens.



Femke Galama.Nino Bogers.Lutske Visser.

Anna de Jong met begeleiding van Aafke Lindeboom-de Jong. 
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redelijk dicht bij elkaar. In de eerste divisie sta-
ken de toppers er bovenuit. Jacobs: “In de lagere 
divisies zat er overal wel een echte uitschieter 
bij. In de tweede divisie was het gemiddelde 
niveau wat hoger. In de eerste divisie waren de 
verschillen het grootst.” Dat het in de hoogte 
klasse megaspannend zou worden, was al enigs-
zins voorspelbaar. Tijdens de Finale Limburgse 
Solisten ontliepen hoornist Camiel Lemmens en 
altsaxofonist Sjors Uitjens elkaar een half puntje. 
Ook nu leverden de twee een nek-aan-nekrace. 
Bolt over deze boeiende tweestrijd: “Sjors Uitj-
ens bespeelde de altsax technisch uitzonderlijk 
goed en zeer zuiver en lyrisch. Een potentiële 
winnaar. Zijn toon zou nog iets voller kunnen 
klinken in de fortissimo-delen. Bij Camiel 
Lemmens hadden we het gevoel dat echt alles op 
zijn plek viel. Zijn klank bleef naast het technisch 
gave hoornspel steeds zeer beheerst. Dat gaf net 
de doorslag.”

Beide juryleden hebben genoten van de op-
tredens tijdens deze titelstrijd. “Erg leuk om te 
doen!”, zegt Jacobs. “Heel mooi om te zien en te 
horen hoe jonge mensen met blaasmuziek bezig 
zijn. Ik heb er erg van genoten.” Bolt heeft er 
zelfs een concert met Het Gelders Orkest voor 
afgezegd, een regeling waar een musicus van 
een professioneel orkest doorgaans slechts twee 
keer per jaar gebruik van mag maken. “Ik was al 
vaker gevraagd om het NK te jureren. Doordat 
ik steeds moest spelen met het orkest is het er 
nooit van gekomen. Toch wilde ik het graag eens 
een keer doen. Ik zie het als een eer om tijdens 
deze wedstrijd deel uit te maken van het jury-
team. Daarom heb ik het concert afgezegd. Daar 
heb ik geen spijt van.” 

Behalve een medaille en een trofee voor de 
winnaars konden de deelnemers aan het NK ook 
dit jaar weer tal van extra prijzen winnen, zoals 
solo-optredens met de Marinierskapel der Ko-
ninklijke Marine en het Nationaal Jeugd Fanfare 
Orkest en masterclasses en workshops bij de 
Sweelinck Academie in Amsterdam, het Codarts 
Conservatorium in Rotterdam, het Nederlands 
Blazers Ensemble en het Metropole Orkest en 

een optreden tijdens het randprogramma van 
de Europese Brassband Kampioenschappen in 
Utrecht in 2018. “Deze extra prijzen zijn een 
meerwaarde van dit kampioenschap”, zegt Bolt. 
“Ambitieuze jonge muzikanten krijgen zo de 
kans om een workshop of les te volgen op een 
conservatorium of om te werken met musici van 
professionele orkesten. Ik weet zeker dat ze naast 
het opdoen van een prachtervaring hier veel van 
zullen opsteken.”

Het reglement van het NK Blazers krijgt volgend 
jaar een opknapbeurt. Door de jeugddivisie en 
de conservatoriumdivisie te schrappen ontstaat 
er in het programma ruimte om meer muzi-
kanten per provincie toe te laten. Nu is het zo 
dat alleen de provinciale kampioenen worden 
afgevaardigd. Met als gevolg dat tal van muzikan-
ten uit sterke provinciale competities ontbreken 
terwijl ze normaal gesproken hoger scoren 
dan sommige van de aanwezige kampioenen. 
Volgend jaar wordt aan de hand van de resulta-
ten op de provinciale kampioenswedstrijden 
een landelijke ranking opgemaakt. Behalve de 
kampioenen ontvangen ook een of meerdere 
toppers uit de ranking een uitnodiging. De 
doelgroep Blaasmuziek stelt dat de jeugddivisie 
kan vervallen omdat in de praktijk blijkt dat de 
muzikanten in deze afdeling composities spelen, 
die in het repertorium voor een hogere divisie 
geplaatst zijn. Deze muzikanten doen volgend 
jaar gewoon mee in de divisie waarin hun werk 
geplaatst is. De hoogst scorende muzikant tot 
12 jaar ontvangt een aparte prijs, ongeacht de 
divisie waarin hij uitkomt. 

Zie voor de uitslag de uitslagenpagina elders in 

deze uitgave. 

Duo Anouk Blanken (links) en Nina Smeets.

Sjors Uitjens.

Duo Gerben Jongsma 

en Anna-Jitske Jacobi
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Tommy 
Camps
Kampioen in: 
Jeugddivisie.
Leeftijd: 13 jaar.
Woonplaats: Wintelre.
School: Helicon Groen, 
dieren en planten. 
Vereniging (en): Die 

Stallfreunde Wintelre, Heide Echo Knegsel, 
jeugdorkest Knegsel/Wintelre.
Instrument: Trompet.
Grootste succes: Twee keer Nederlands kam-
pioen in de jeugddivisie.
Mooiste muzikale beleving: Ik geniet van alle 
optredens. 
Hobby’s buiten de muziek: Planten en dieren.
Verdere activiteiten/interesses: Modeltreinen.
De kick van spelen op solistenconcour-
sen: Een werk zo goed mogelijk spelen en 
daarna het applaus en de reacties van het 
publiek horen.  
Favoriete muziekgenre: Alle blaasmuziek, 
klassiek.
Favoriete artiest/musicus: De Slovaakse 
trompettist Vlado Kumpan.
Grootste inspiratiebron: Mijn vader. 
Ik 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.
Wat wil je bereiken in de muziek? Ik hoop 
nog heel veel te mogen leren in de muziek.

Cailean 
Paas
Kampioen in: Vijfde 
divisie. 
Leeftijd: 12 jaar.
Woonplaats: Konings-
bosch.
School: Trevianum 
Scholengroep Sittard, 

gymnasium.
Vereniging: Sint Cecilia Koningsbosch. 
Instrument: Dwarsfluit.
Grootste succes: Winnen NK-solisten.
Mooiste muzikale beleving: Deelname 
NK-solisten.
Hobby’s buiten de muziek: Voetbal, lezen, 
films kijken.
Verdere activiteiten/interesses: Sportauto’s, 
Harry Potter, fietsen, gamen.
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Spelen voor publiek. De mensen klappen voor je!
Favoriete muziekgenre: Klassieke muziek en 
filmmuziek.
Favoriete artiest/musicus: De Britse fluitist 
Paul Edmund-Davies.
Grootste inspiratiebron: Mijn lerares Emmy 
Stultiens-Vries natuurlijk; ik zou zo goed willen 
worden als zij. En Paul-Edmund Davies, hij heeft 
heel veel filmmuziek ingespeeld.
Ik droom er wel eens van: Dat ik muziek 
voor een film mag schrijven en inspelen. Dat lijkt 
me prachtig.
Muziek betekent voor mij: Iets heel leuks. 
Muziek kan ontspannend én spannend zijn. 

Samen muziek maken met mijn zusje Kyandra 
op de harp, mijn dwarsfluitmaatje Loes en bij de 
harmonie is superleuk.
Wat wil je bereiken in de muziek?: Heel goed 
worden en misschien ooit zelf filmmuziek inspelen.

Lynn Tijssen
Kampioen in:  Vierde di-
visie.
Leeftijd: 14 jaar.
Woonplaats:  Genhout. 
School: SG Groenewald 
Stein, havo.
Vereniging: Sint Antoni-
us Beek-Genhout.

Instrument: Hoorn.
Grootste succes: Het winnen van het NK. 
Mooiste muzikale beleving: Galaconcert bij 
het 100-jarig bestaan van de fanfare met band 
en zang.
Hobby’s buiten de muziek: Bootcampen en 
winkelen met vriendinnen. 
Verdere activiteiten/interesses: Alles wat 
met muziek te maken heeft. 
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Er naartoe leven en repeteren en laten horen wat 
je in je mars hebt. 
Favoriete muziekgenre: Pop. 
Favoriete artiest/musicus: Ed Sheeran en 
hoornist David Scully (Canadian Brass).
Grootste inspiratiebron: Mijn muziekdocent 
Jan Kitzen.
Wat betekent muziek voor jou? Mijn toe-
komst en mijn passie. 

De een vindt Boef en Lil’ Kleine helemaal top. De ander David Scully, Paul-Edmund Davies of 

Emily Beynon. Behalve van muziek houden ze van voetbal, shoppen of samenzijn met vrienden. 

Een ding hebben ze gemeen: ze zijn allemaal kampioen van de KNMO.

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

Dit zijn de kampioenen 
van de KNMO
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Wat wil je bereiken in de muziek? Naar het 
conservatorium en beroepsmuzikant worden. 
Waar droom je wel eens van? Om met een 
heel bekende artiest te mogen musiceren. 

Nino Bogers
Kampioen in: Derde 
divisie.
Leeftijd: 13 jaar.
Woonplaats: Veldhoven.
School: Sondervick 
College Veldhoven, vwo/
atheneum.
Vereniging: Veldhovens 

Muziekkorps.
Instrument: Altsaxofoon.
Grootste succes: Twee keer Nederlands 
kampioen.
Mooiste muzikale beleving: Solo-optreden 
bij concertconcours in Veldhoven.
Hobby’s buiten de muziek: Voetbal en carnaval.
Verdere activiteiten/interesses: gamen, 
voetballen en afspreken met vrienden.
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Jezelf bewijzen.
Favoriete muziekgenre: Rap (thuis) en lichte 
muziek (met de saxofoon).
Favoriete artiest/musicus: Boef, Lil’ Kleine, 
Soufiane Eddyani en nog meer.
Grootste inspiratiebron: Mijn leraar Willy 
Schmitz.
Ik droom er wel eens van: Om mee te doen 
aan het Prinses Christina Concours.
Muziek betekent voor mij: Het geeft me 
vooral rust.
Wat wil je bereiken in de muziek? Mezelf 
steeds meer verbeteren.

Nina Smeets
Kampioen in:  Tweede 
divisie. 
Leeftijd: 16 jaar.
Woonplaats: 
 Hoensbroek.
School: Bernardinus 
College Heerlen, eind-
examenjaar havo. 

Verenigingen: Harmonie Sint Caecilia Hoens-
broek en talentenklas muziekschool Schunck 
Heerlen.
Instrumenten: dwarsfluit en vibrafone.
Grootste succes: Dat zijn er inmiddels drie: 
Met NEFLAC (Nederlandse Fluitacademie) 
spelen in het Concertgebouw in Amsterdam, het 
krijgen van een eervolle vermelding tijdens het 

Prinses Christina Concours Regio Zuid en het 
behalen van het Nederlands kampioenschap bij 
de KNMO.
Mooiste muzikale beleving: Met de NEFLAC 
spelen in het Concertgebouw in Amsterdam.
Hobby’s buiten de muziek: Met mijn vrien-
dinnen samenzijn en uitgaan.
Verdere activiteiten/interesses: Ik speel 
ook in de drumband van onze harmonie. 
Echt super leuk. 
Favoriete muziekgenre: pop.
Favoriete artiest/musicus: Emily Beynon, 
eerste fluitist bij het Concertgebouworkest, en 
Valerie Debaele, mijn fluitdocente op de Young 
Musician Academy.
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Keer op keer de spanning onderdrukken en on-
danks deze spanning toch proberen het uiterste 
te geven.
Grootste inspiratiebron: Sjef Ficker, dirigent 
van onze harmonie. Hij laat zien dat je met mu-
ziek heel veel plezier kunt hebben. 
Ik droom er wel eens van? Om in het Con-
certgebouworkest te mogen meespelen.
Wat betekent muziek voor jou? Ontspanning 
en veel plezier. 
Wat wil je bereiken in de muziek? Ik zie mu-
ziek vooral als mijn grootste hobby en blijf graag 
meedoen aan leuke concoursen en concerten. 

Camiel 
Lemmens
Kampioen in: Eerste 
divisie.
Leeftijd: 18 jaar
Woonplaats: Greven-
bicht.
School: Trevianum 
Sittard, atheneum

Verenigingen: Jeugd Orkest Nederland, 
Koninklijke Harmonie van Thorn, Artamuse 
Hoornensemble, koninklijke harmonie Aurora 
Grevenbicht-Papenhoven.
Instrumenten: Hoorn en piano.
Grootste succes: Nederlands kampioen eerste 
divisie solisten.
Mooiste muzikale beleving: Solo-optreden 
tijdens Open-airconcert Viva Classic Live in 
Venlo; concertreeks met een gelegen heids-
kwintet met de philharmonie zuidnederland.
Hobby’s buiten de muziek: Geen.
Verdere activiteiten/interesses: Muziek 
luisteren.
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
De emotie van de muziek overbrengen op het 

publiek. Een fantastisch gevoel van voldoening 
als dit lukt.
Favoriete muziekgenre: Klassieke muziek.
Favoriete artiest/musicus: Goede hoornisten 
zoals Radek Baborák, Stefan Dohr en Sarah Willis.
Grootste inspiratiebron: Mijn docent Jan 
Kitzen. Hij heeft me weten te helpen naar waar 
ik nu sta.
Ik droom er wel eens van: Een goede hoornist 
te worden in een toporkest.
Muziek betekent voor mij: Hobby, passie en 
emotie.
Wat wil je bereiken in de muziek? Een mooie 
carrière als beroepsmuzikant maken.

Lutske Visser
Kampioen in: Conser-
vatoriumdivisie.
Leeftijd: 19 jaar.
Woonplaats: Gronin-
gen. 
School: Prins Claus 
Conservatorium, klassiek 
saxofoon.

Vereniging: Frysk Fanfare Orkest.
Instrument: Saxofoon.
Grootste succes: Winnen met Frysk Jeugd Fan-
fare Orkest (FJFO) op Europese wedstrijden.
Mooiste muzikale beleving: Deelname met 
verschillende orkesten aan Europese wedstrij-
den. Naast de muzikale beleving is het ook 
ontzettend gezellig. Ik heb er vrienden voor het 
leven gemaakt.
Hobby’s buiten de muziek: Afspreken met 
vriendinnen.
Verdere activiteiten/interesses: Afspreken 
met vriendinnen.
De kick van spelen op solistenconcour-
sen: Podiumervaring opdoen en jurycom-
mentaar krijgen, zodat ik me kan blijven 
ontwikkelen.
Favoriete muziekgenre: Van gitaarmuziek tot 
rock en van kerstmuziek tot muziek met blazers.
Favoriete artiest/musicus: Gallowstreet.
Grootste inspiratiebron: Verschillende men-
sen om mij heen.
Muziek betekent voor mij: Iets waar ik de hele 
dag mee bezig ben en ontzettend blij van word. 
Ik droom er wel eens van? Om ooit een groot 
stuk te kunnen spelen met een orkest.
Wat wil je bereiken in de muziek? Er al-
tijd  plezier in blijven houden. Ik wil me graag 
inzetten voor de (blaas)muziek en het mu-
ziekonderwijs omdat hier nog veel in verbeterd 
kan worden. 
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Naast de competitie zet CGN komend seizoen ook allerlei activiteiten op touw met een educatief karakter. 
De wedstrijd in Almere is een internationale ontmoeting voor colorguard, indoorpercussie en indoor-
winds waarop competitie en educatie hand in hand gaan. Tussen de prelims en finals krijgen slagwerkers 
en blazers de kans om 30-40 minuten onder leiding van het internationale juryteam te schaven aan hun 
show . De bevindingen van de jury tijdens de prelims vormen de input voor deze extra instructie. 

Zondag 25 februari verzorgen internationale docenten in Eemnes een technische dag voor de 
gezamenlijke technische commissies van CGN en NBTA waarbij ook de doelgroep SMP aanschuift. 
Zondag 25 maart is in Eindhoven een slagwerkdag in samenwerking met Percussive Arts Society 
(PAS International) en D’addario. 

Verder wil CGN dit seizoen in samenwerking met een grote zorginstelling een maatschappelijke 
verbinding leggen met medeburgers met een verstandelijke beperking. Doel is om op de CGN 
Championships een colorguard en een slagwerkgroep met mensen met een verstandelijke beper-
king te laten optreden. 

Color Guard Nederland (CGN) start zaterdag 13 januari het nieuwe seizoen met de openingswedstrijd in 
Drachten. De overige contests zijn op 20 januari in Aalsmeer, 10 februari in Wijchen, 24 februari in Almere 
en 10 maart in Leeuwarden. De championships zijn op 24 maart in Eindhoven. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Seizoen CGN met educatieve activiteiten

COLOR GUARD NIEUWS
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Vorige maand vond de eerste editie plaats. Be-
halve het spelen van het speciaal voor het festival 
geschreven verplichte werk Aurora Borealis 
(Ivo Kouwenhoven) werden de deelnemers 
uitgedaagd een extra creatief element (poëzie, 
beelden, tekst, speciale belichting, etc) aan de 
muziek toe te voegen. De achterliggende gedach-
te is dat kinderen op die manier meer betrokken 
raken bij hun optreden en hun vereniging. Bij 
de beoordeling werden niet alleen de muzikale 
aspecten tegen het licht gehouden, maar ook 
de onderdelen presentatie en creativiteit. Ook 
konden de jonge muzikanten tijdens een paral-
lelprogramma met allerlei workshops hun cre-

ativiteit de vrije loop laten. Zo vormde muziek 
van Johann Sebastian Bach de inspiratiebron 
voor een schilderwerk, kon er geïmproviseerd 
worden op de noten van een bluestoonladder, 
stond bewegen op muziek centraal tijdens een 
workshop rhythm & dance en componeerde 
de jeugd om op hun eigen instrument zelf een 

stukje muziek. Ook konden de jonge muzikan-
ten met behulp van een app online meedoen bij 
de beoordeling van de andere deelnemende or-
kesten. Harmonieorkest Vleuten hoopt met het 
initiatief ook andere verengingen en organisaties 
te inspireren. 
Informatie: http://harmonieorkestvleuten.nl.

Een festival dat er niet alleen op gericht is om de muzikale ontwikkeling van jeugdige muzikanten te 
stimuleren, maar om tegelijkertijd ook de creativiteit bij kinderen naar boven te halen. Harmonieorkest 
Vleuten slaat met het UtrechtBlaast JeugdFestival een nieuwe weg in.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: GER WIJTSMA

Festival haalt creativiteit 
bij jeugd naar boven

ALGEMEEN BEST PRACTICE

Via de nieuwe website www.specialbandreper-
toire.org  kan niet alleen bijzonder repertoire 
gevonden worden. Componisten kunnen er 
ook zelf buitengewone werken aanbieden. Het 
initiatief is bedoeld om het repertoire voor 
blaasorkesten te verbreden en te vernieuwen. 
Volgens Musidesk is uit gesprekken in het werk-
veld gebleken dat (bekende en minder bekende) 
componisten repertoire op de plank hebben 
liggen dat om een of andere reden buiten de 
boot is gevallen. Het zijn veelal ‘bijzondere’ 

composities die vanwege idioom, bezetting, 
tijdsduur, instrumentatie, solistische samenstel-
ling, locatie voor uitvoering enz. afwijken van 
het gangbare materiaal. Commerciële uitgevers 
zien er daardoor geen brood in. Ook werken uit 
het cross-oversegment, multimediaprojecten 
en educatief materiaal voor binnen- en buiten-
schoolse activiteiten vallen hieronder. 
De website biedt componisten en arrangeurs de 
mogelijkheid om hun ‘vergeten’ werken  op per-
soonlijke titel aan te bieden. De website fungeert 

als intermediair om belangstellenden (dirigen-
ten, muziekcommissies) in contact te brengen 
met de componist. Componisten kunnen tegen 
een gering bedrag een abonnement nemen waar-
mee ze toegang krijgen om gegevens over hun 
werk zelf online te zetten. Bezoekers kunnen op 
drie productcategorieën selecteren om te zoeken 
naar composities van hun gading. Omdat vanuit 
het buitenland veel interesse is getoond voor het 
initiatief is Engels de voertaal op de site. Meer 
informatie: www.specialbandrepertoire.org.  

Tal van muziekwerken hebben nooit het commerciële circuit gehaald maar zijn toch interessant genoeg 
om gespeeld ter worden. Musidesk heeft een website gelanceerd waarop dit soort composities kunnen 
worden aangeboden en aangevraagd.

TEKST: ONZE REDACTIE

‘Vergeten’ repertoire in the picture 
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Wie is Bart Deckers?
Iemand die muziek ademt, beleeft en bedenkt. 
Bovendien ben ik een trotse Limburgse Bour-
gondiër. Sinds juni is het allerbelangrijkste 
in mijn leven mijn dochter Julia. Maar er gaat 
geen dag voorbij dat ik niet knutsel met mu-
ziek. Ik kan van heel veel verschillende genres 
genieten. Het vervelende aan mij is dat ik ook 
het liefst alleen praat over muziek. Voor veel 
gesprekspartners is dat geen probleem, maar 
niet iedereen is er zo gek mee als ik. Gelukkig 
stelt mijn wederhelft Rikki Ramakers mij in 
staat om er zo van te genieten en er zoveel tijd 
in te steken. Zij is opgegroeid met ouders die 
ook actief zijn in de muziekwereld.

Hobby’s buiten de muziek?
Ik geniet ervan om mijn dochter wakker te 
maken en zelfs om haar poepluier te vervangen. 
Verder hebben we een Golden Retriever waar-
mee ik graag lange wandelingen maak in een 
strak tempo zodat ik ook lichaamsbeweging heb. 
Het zorgt bovendien voor rust in mijn hoofd. 
Eten is een grote hobby van mij. Dat resulteert 
regelmatig in een gang naar een goed restaurant. 
Maar een pilsje drinken in mijn dorpscafé hoort 
er zeker ook bij. Ik kom graag onder de mensen.

Hoe ben je in de muziekwereld terecht 
gekomen?
De persoon die me echt op het pad van de 
muziek heeft gezet, is tubaïst en dirigent Joost 
Smeets. Hij heeft mij niet alleen het vak van tuba 
spelen geleerd, maar ook hoe je je moet opstel-
len in de muziekwereld en welke uitdagingen je 
allemaal kunt tegenkomen. 

Hoe ben je uiteindelijk dirigent  geworden?
Vanuit mijn dorpsvereniging heeft Joost 
Smeets mij kennis laten maken met topblaas-
muziek bij harmonie Sint Michaël van Thorn. 
Onder maestro Heinz Friesen groeide mijn 
interesse in de muziek. Toen werd mij dui-
delijk dat ik graag zou willen dirigeren. Ook 
speelde ik regelmatig onder mijn leermeester 
Fried Dobbelstein en raakte mede door hem 
gefascineerd door het vak.

Wat trekt je aan in het vak van dirigent? 
Dat ik mijn wens om met mensen te werken 
kan combineren met het beleven van muziek. 
Voor mijn muzikale opleidingen heb ik na-
melijk Sociaal Pedagogisch Werk gestudeerd 
met als richting Woonbegeleiding. Als dirigent 
moet je een duizendpoot zijn: een peoplema-
nager, een organisatie- en communicatiestra-
teeg en een organist die door tegelijkertijd op 
alle toetsen te drukken met de juiste interpre-
tatie van het muziekwerk een orkest vormt. 

Had of heb je een voorbeeld?
In de blaasmuziekwereld is Heinz Friesen een echt 
voorbeeld voor mij. Ik heb van hem ontzettend 
veel geleerd. Ik kan ook genieten van dirigenten die 
nog steeds actief zijn zoals mijn leermeester Fried 
Dobbelstein, Jan Cober, maar ook van jonge diri-
genten zoals Björn Bus en Erik van de Kolk. In de 
symfonische wereld zijn Carlos Kleiber en Claudio 
Abbado mijn inspiratiebronnen, fenomenaal!

Hoe zou je je stijl willen omschrijven?
Soms wat ruw, robuust en ongepolijst, maar wel 
goed doordacht. Altijd zoekend naar transparan-

tie in de partituur en proberend een overdaad 
aan muzikaliteit te laten horen of zien.

Belangrijkste wijze les van je leermeester?
Transparantie, alle noten in de partituur laten 
horen. In een goede partituur zijn ze niet voor 
niks bedacht. Letten op registerverhoudingen 
en klank. Denk vanuit de piramide zowel in 
dynamisch opzicht als in klank.

Concoursen of concerten?
Concerten.

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Ik vind van wel, omdat we dan door een team 
van juryleden beoordeeld worden aan de hand 
van maatstaven die van belang zijn voor een goe-
de opbouw van een orkestklank. Een concours is 
geen doel op zich, maar een middel. Het is goed 
om af en toe eens weg te lopen van een schilderij 
zodat je niet blind wordt voor de details. Ik heb 
de absolute waarheid niet in pacht, dus is het 
prettig als anderen meedenken en oordelen.

Je hebt afgelopen zomer de finale gehaald 
van de dirigentenwedstrijd van het Wereld 
Muziek Concours. Hoe kijk je daar op terug?
Met een tevreden gevoel. Het was een hectische 
periode voor mij, zeker met de komst van onze 
dochter. Maar ik ben hier goed mee omgegaan 
en heb er hard voor gestudeerd. Ik heb goede 
tips meegekregen waar ik de komende tijd aan 
kan werken. Ik zat bij de top en dat doet mij 
goed. Maar ook deze competitie zie ik niet als 
doel. Het is een middel om me nog optimaler te 
kunnen ontwikkelen als dirigent.

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

instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat de Limburgse dirigent 

Bart Deckers zijn licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.

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

‘Publiek wil 
 topproducties horen’

BLAASMUZIEK DE DIRIGENT
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Je leidt momenteel zes orkesten. Hoe krijg 
je dat gedraaid?
Heel goed en tijdig plannen. In mijn beleving heb 
ik evengoed genoeg tijd om actief mee te denken 
over het jeugdbeleid en hier ook actief in mee te 
helpen. Een dirigent moet er niet alleen zijn op de 
repetitieavond, maar ook op andere momenten, 
bijvoorbeeld als het jeugdorkest een uitvoering 
heeft. Hard werken zit in de familie; dus het voelt 
goed voor mij. Als ik maar een beetje het gevoel zou 
hebben dat ik een vereniging niet goed of onvol-
doende zou begeleiden, zou ik per direct minderen. 
Dirigeren is ook voor bijna honderd procent mijn 
beroep geworden. Ik heb dus ook geen nevenactivi-
teiten die nog meer van mijn tijd opslokken.

Waar heb jij in je werk als dirigent een 
gruwelijke hekel aan?
Dat er vaak veel geëist en gevraagd wordt van de 
dirigent, maar dat de organisatie of de inzet van 
de leden daarin niet meegaat. Dat vakantieperi-
odes door het seizoen lopen vind ik vervelend, 
maar het is wel begrijpelijk in hedendaagse 
werksituaties. En dat studenten tot in de late 
uurtjes colleges moeten volgen. Dat was in mijn 
tijd niet zo. Ook aan de instelling ‘wel willen 
scoren maar er niet het nodige voor willen doen’ 
heb ik een hekel. 

Het verplichte repertorium voor reguliere 
bondswedstrijden is met ingang van 2016 
vervallen. Wat vind je daarvan? 
Ik sta er dubbel in. Aan de ene kant vind ik een 
verplichte lijst van muziekwerken van belang om 
orkesten ook werken te laten spelen die ze wel-
licht normaal gesproken nooit zouden spelen. 
Als composities van Henk Badings - waar ik heel 
erg van houd - nooit in het verplicht repertorium 
waren opgenomen, zouden deze wellicht ook 
niet zo vaak worden gespeeld. Aan de andere 
kant heb ik inmiddels ook ervaren dat het mij 
als dirigent de vrijheid geeft om een samenhan-
gend programma te programmeren. Een goede 
dirigent moet een voor het niveau geëigend 
programma kunnen samenstellen.

Het WMC heeft afgelopen zomer in de 
concertdivisie ook niet-muzikale elemen-
ten laten meewegen. Wat vind je van dit 
initiatief?
Ik mocht erbij zijn en heb ervan genoten, 
ondanks dat ik van tevoren wat sceptisch was. 
Mijn grootste zorg is dat er naar wegen wordt 
gezocht waarbij de muziek naar de achtergrond 
verdwijnt en het steeds meer gaat om de ‘show’. 

PASPOORT
Naam: Bart Deckers.

Geboortedatum: 11 mei 1985.

Geboorteplaats: Boukoul.

Woonplaats: Boukoul.

Instrumenten: bastuba met bijvak trombone.

Muziekopleidingen: ArtEZ Conservatorium 

Enschede (tuba en hafabradirectie); Universität 

Mozarteum Salzburg (tuba).

Begonnen bij: harmonie Amicitia Boukoul.

Dirigent bij: fanfare Eendracht Baarlo; fanfare 

Eendracht Dieteren; fanfare Sint Cornelius Vor-

tum-Mullem; fanfare Eendracht Nieuwenhagerhei-

de Landgraaf; fanfare Sint Wiro ’t Reutje; kerkelijke 

harmonie Sint Joseph 1880 Weert.

Overige functies/activiteiten: privédo-

cent (bas)tuba; op verzoek componeren, arrange-

ren en instrumenteren; lid harmonie Sint Michaël 

Thorn en koperensemble Dutch Symphonic Brass. 
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Harmonie St. Cecilia
Maasbracht

Vacature Dirigent (m/v)
Koninklijk Erkende Harmonie 

St. Cecilia Maasbracht

Onze vereniging heeft circa 70 spelende leden, verdeeld over het 
Harmonieorkest, de Jeugdharmonie, drumband en het Jeugdensem-
ble. Het Harmonieorkest bestaat uit ongeveer 48 muzikanten en heeft 
haar wekelijkse repetitie op de zaterdagavond van 18:30 – 21:00 uur 
in Zalencentrum “De Spil”. Het orkest komt uit in de 1e divisie.

Wij zoeken een dirigent die:
•  ons inspireert om met plezier muziek te maken en een stuwende 

kracht voor het orkest is;
•  beschikt over goede sociale, communicatieve en educatieve vaar-

digheden voor uiteenlopende leeftijdsgroepen;
•  een juiste balans weet te vinden tussen ambitie en gezelligheid;
•  enthousiasme uitstraalt, creatief en geduldig is en meedenkt in 

ontwikkelingen;
•  in staat is goed samen te werken met het bestuur en diverse 

betrokken commissies;
•  proactief meedenkt bij het opstellen van een jaarplanning, c.q. 

meerjarenplanning en het opstellen van een bezettingsplan op 
muzikaal en instrumentaal gebied;

•  een inspirerende rol speelt bij het aantrekken van jeugdleden en 
hun opleiding;

•  een goed gevoel heeft voor het verenigingsleven;
•  een bij voorkeur afgeronde studie Hafabra-directie heeft aan het 

conservatorium of een vergelijkbare opleiding en aantoonbare 
relevante werkervaring;

•  muzikaal breed georiënteerd is, naast de interesse voor een ge-
varieerd Hafabra-repertoire, is er tevens aandacht  voor lichte en 
populaire muziek;

•  open staat voor muzikale samenwerkingsverbanden;
•  zowel jongere als oudere leden van verschillende muzikale ni-

veaus kan motiveren en enthousiasmeren;
•  om kan gaan met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen rond-

om motivatie en individualisering en dit mede kan ombuigen naar 
enthousiasme voor muziek en betrokkenheid bij onze vereniging;

•  een actieve instelling kent in de organisatie van muzikale activiteiten;
•  een relevant netwerk aan contacten bezit welke aangewend kun-

nen worden ten behoeve van de vereniging.

Wij bieden:
•  een vereniging waar muzikale activiteiten gecombineerd worden 

met plezier en gezelligheid;
•  een orkest bestaande uit een verscheidenheid van niveaus, zowel 

(semi-)professionals, amateurmuzikanten alsmede leerlingen;
•  een orkest waarin niet alle secties volledig zijn ingevuld;
•  een groep gemotiveerde, veelal jeugdige muzikanten.
•  een bij de functie passende vergoeding

Overige:
•  een of meerdere proefdirecties kunnen deel uit maken  

van de sollicitatieprocedure;
•  sluitingstermijn vacature is 15 januari 2018, vanaf 10 maart 2018 

zullen er eventuele proefdirecties gaan plaatsvinden;
•  motivatie en CV kunnen verstuurd worden naar  

secretaris@hafabra.nl
•  meer informatie kunt u inwinnen bij onze secretaris,  

dhr. J. Hermans op telefoonnummer 06-11067815 of  
bezoek onze verenigingssite op www.hafabra.nl.



Maar ik heb een paar heel mooie producties 
gezien waarbij de muzikale boodschap versterkt 
werd met heel goed uitgezochte extra elementen. 
Wel geldt ook hier dat less vaak more is.

Zou dit ook ingevoerd moeten worden 
tijdens reguliere bondswedstrijden?
In de concertdivisie kan dat zeker, alleen zou je 
daarvoor wel een podium moeten hebben waar-
op dit uitvoerbaar is. Sommige concourspodia 
zijn te klein hiervoor. 

Ook voor de lagere divisies?
Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Zou je 
moeten uitproberen, denk ik. Het maakt het 
muzikale product completer, maar brengt ook 
weer extra kosten met zich mee. Het vergt ook 
meer moeite en tijd. Ik weet niet of dit voor alle 
orkesten haalbaar is. 

Muziekles keert steeds meer terug in het 
curriculum van het basisonderwijs. Hoe kan 
de blaasmuzieksector hiervan profiteren?
Door je als vereniging te laten zien in de 
muzieklessen. Niet zozeer om elke keer maar 
weer aan te sturen op een lidmaatschap, maar 
in eerste instantie vooral om kinderen kennis te 
laten maken met muziek in het algemeen. Neem 
hierbij ook zeker de rol van de ouders mee. Zij 
zijn degenen die de kinderen moeten faciliteren, 
stimuleren en ondersteunen. Kinderen zijn vaak 
al vrij snel enthousiast, maar als zij alleen staan 
zal een vervolg uitblijven. Ook al gaan kinderen 
niet door met muziek, het zou alleen al vanwege 
de ontwikkeling van motorische en cognitieve 
vaardigheden vanaf 5-6 jaar verplichte kost 
moeten zijn. Als het in groepsverband gebeurt, 
stimuleer je ook de sociaal-maatschappelijke 
ontwikkeling.

Hoe zou de muzieksector de aantrekkings-
kracht op de jeugd kunnen verhogen?
Door zich mee te ontwikkelen met de tijdsgeest 
waarin de jeugd leeft. Vaak zijn de ideeën of 
methodes verouderd. Er worden wel voldoende 
kinderen bereikt, maar de manier waarop sluit 
vaak niet aan bij het denkniveau of de wensen 
van kinderen. De sociale context verandert 
continu. Daar wordt te weinig rekening mee 
gehouden. Wel moet het uitgangspunt kwaliteit 
zijn. Als gemikt wordt op kwantiteit hebben kin-
deren tegenwoordig veel meer keuzes om zich te 
uiten op artistiek vlak.

Hoe zie je de toekomst van de 
 blaasmuziek?
De blaasmuziek zal altijd blijven bestaan, maar 
niet meer vanuit een structuur waarbij dorpen en 
wijken ieder hun eigen vereniging hebben. Het 
zullen steeds meer regio-orkesten worden die 
zich richten op cross-overs met allerlei culturele 
disciplines. Ik verwacht dat - uitzonderingen daar-
gelaten - de religieuze aspecten zullen verdwijnen 
en er steeds meer alleen nog concertant opge-
treden zal worden. Mensen willen tegenwoordig 
topproducties horen en zien en daar zal de blaas-
muziekwereld aansluiting bij moeten zoeken. De 
kwaliteit van een integraal akoestisch liveconcert 
moet eigenlijk matchen met de ongelofelijk hoge 
kwaliteit van de digitale muziek. Dat is weliswaar 

een onmogelijke taak, maar geldt tegenwoordig 
wel als het referentiekader van de toehoorders.

Wat zijn je ambities als dirigent?
Ik heb nog zo ongelofelijk veel te leren en 
nog zoveel repertoire dat ik graag zou willen 
dirigeren dat ik hier de komende jaren nog wel 
mee bezig zal zijn. Verder wil ik mij graag de 
komende tijd verder ontwikkelen om bij de top 
van de blaasmuziekdirigenten te kunnen gaan 
horen. Ik ga door met heel veel kijken, luisteren 
en opletten hoe collega’s het doen. Hier leer 
ik ontzettend veel van. Of dit resulteert in een 
chef-dirigentschap bij een concertdivisie-orkest 
of professioneel orkest weet ik niet, maar het zou 
wel een droom zijn.  
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Een overzicht van verkeersongelukken zal tegen-
woordig ongetwijfeld met een druk op de knop 
uit de computer rollen. Francien de Winter had 
in het computerloze tijdperk voor de registratie 
van ongevallen haar eigen ingenieuze systeem 
bedacht. Van elk ongeluk noteerde ze gegevens 
zoals datum, tijd, plaats, betrokken verkeersdeel-
nemer(s), oorzaak, weersomstandigheden, letsel 
etc. op kaarten met aan de bovenzijde tab-gaat-
jes. Als er dan een analyse van de verkeerson-

gelukken gevraagd werd, bijvoorbeeld hoeveel 
ongelukken zijn er gebeurd met bromfietsers 
op een nat wegdek in nachtelijke uren, stak ze 
een breinaald in de betreffende tab-gaatjes en 
wist ze binnen enkele seconden het antwoord 
boven water te halen. Het is een van de vele 

wetenswaardigheden die bij het onderzoek naar 
het leven van Francien de Winter (1925-2009) 
aan het licht zijn gekomen. Hoewel ze privé 
een teruggetrokken bestaan leidde, genoot ze 
bekendheid als de eerste en enige vrouwelijke 
politieagent van Zuilen. Ze stierf in 2009 door 

In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, 

presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een bijzonde-

re aanleiding. In deze editie aandacht voor de muzikale voorstelling over het leven 

van Francien de Winter, de eerste vrouwelijke Zuilense politieagent, door het Zuilens 

Fanfare Corps op zaterdag 13 en zondag 14 januari in ZIMIHC theater Zuilen.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: MIEP KNÖPTELS MEEPEE FOTOGRAFIE/AANLEVERING ZFC

Muzikale ode aan 
 markante weldoener

In de serie Concert van de maand belicht Klankwij-

zer bijzondere concerten of optredens met opmer-

kelijke cross-overs, medewerking van verrassende 

(professionele) solisten, gebruik van bijzondere 

(niet-eigen) instrumenten of een opvallende 

programmakeuze. Ook concerten met een zeer 

lange traditie, een bijzondere aanleiding of bij een 

opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde 

geldt voor originele of aansprekende manifestaties 

om de interesse van de jeugd te wekken voor de 

amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek tijdig 

naar: redactie@klankwijzer.nl.

Vorig jaar speelde het element water een centrale rol tijdens een theatraal concert van het 

Zuilens Fanfare Corps.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
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een val in haar ouderlijk huis. Bij haar overlijden 
schonk ze haar nalatenschap aan het Zuilens 
Fanfare Corps (ZFC). Met het theatrale concert 
Wie was De Winter? Een leven op Zuilen op 
zaterdag 13 en zondag 14 januari in ZIMIHC 
theater Zuilen brengt het ZFC een eerbetoon 
aan de markante Zuilense persoonlijkheid. “Uit 
haar erfenis blijkt dat Francien een hart had voor 
de fanfare”, zegt artistiek leider Thijs Hazenleger. 
“Ik denk dat ze het mooi gevonden zou hebben 
dat haar schenking een verhaal over Zuilen en 
Utrecht heeft opgeleverd.”
De 75 minuten durende muzikale productie 
schetst het leven van Francien de Winter tegen 
de achtergrond van het Zuilen van de vorige 
eeuw. De groei van de wijk in de periode dat 
Werkspoor en Demka als belangrijke werk-
gevers het profiel van de wijk bepaalden, de 
Tweede Wereldoorlog, de annexatie van Zuilen 
door de stad Utrecht en de maatschappelijke 
veranderingen in de jaren ‘60. De wereld van 
Zuilen en van Francien werd groter, net zoals de 
afstand van de politie tot de bevolking van Zui-
len. Zo volgt ook de voorstelling een beweging 
van klein naar groot: van de intimiteit van haar 
kinderjaren tot het kosmopolitische uiterlijk dat 
de stad Utrecht nu heeft. “Centraal daarin staat 
de blik van een intelligente, sociaal voelende 
maar gesloten vrouw op de ontwikkelingen in 

haar wijk en in haar stad”, omschrijft Hazenleger 
de rode draad in de voorstelling. 
Het artistiek team heeft een diepgaand onder-
zoek verricht naar het leven van Francien de 
Winter. Bij het Museum van Zuilen waren foto’s 
aanwezig en dook een doosje op met brieven, 
kaarten en bonnetjes van haar. De vondst gaf te-
vens een beter beeld van de tijd waarin ze leefde. 
Een oproep op Facebook leverde herinneringen 
op van mensen die als kind in Zuilen woonden. 
Ook bij haar werkgever, de Utrechtse politie, 
werd informatie ingewonnen. Hazenleger: 
“Toen de gemeente Zuilen in 1954 geannexeerd 

werd door de gemeente Utrecht werd Francien 
overgeplaatst van de politiepost Zuilen naar het 
politiebureau op het Paardenveld, vlakbij de bin-
nenstad. Een oud-collega wist ons te vertellen 

dat ze elke dag door weer en wind van haar vil-
laatje in Zuilen over de Amsterdamsestraatweg 
naar haar werk fietste en ook elke lunchpauze 
op en neer reed om een boterhammetje te eten. 
Het mooie is dat veel muzikanten van ons nu 
ook regelmatig over de Straatweg fietsen. Dat 
herkenbare beeld, dat de verbinding legt tussen 
Zuilen en de binnenstad, gebruiken we in onze 
pr-campagne.” 
De voorstelling belicht verschillende periodes 
uit het leven van Francien de Winter. Naast 
een aantal bestaande instrumentale werken en 
arrangementen (onder andere The Chronicles 

of Narnia van Harry Gregson-Williams, Revival 
Rag 1920 van Jan Stoeckart, Wall of Sound van 
Paul Lovatt-Cooper, Symfonieën der Nederlan-
den van Louis Andriessen en The Typewriter van 
Leroy Anderson), begeleidt de fanfare de vocale 
cast bestaande uit een zangeres en een zanger in 
zeven speciaal voor dit programma geschreven 
liedjes. De verhaallijn krijgt verder inhoud aan 
de hand van een vertelling. Hazenleger: “Ons 
doel is om de lokale historie zichtbaar te maken 
met muziek en theater. Zuilen heeft zo’n rijke 
geschiedenis dat we daar elke keer weer door 
geïnspireerd raken. Tegelijkertijd laat het ons 
nadenken over het heden, want wat betekent 
veiligheid eigenlijk voor mensen in de wijk? Hoe 
ervaren ze dat nu? En draagt de zichtbaarheid 
van de politie daaraan bij? Daarom gaan we ook 
met wijkbewoners in gesprek over deze thema’s. 
Op die wijze komen we op een nieuwe manier 
in contact met mensen uit Zuilen. We vinden 
het belangrijk om als fanfare weer relevant te 
worden voor onze omgeving, zowel in de wijk als 
de stad.”  

‘ We vinden het belangrijk om 
als fanfare weer relevant te 
worden voor onze omgeving’

Wie was De Winter? Een leven op Zuilen door 

Zuilens Fanfare Corps: zaterdag 13 januari (20.00 

uur) en zondag 14 januari (17.00 uur) ZIMIHC 

theater Zuilen. Informatie: www.zfc-utrecht.nl.

Beeld van de Amsterdamsestraatweg waarover Francien de Winter naar haar werk fietste. 
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Een definitie van typische jazzelementen zoals 
swing, groove en drive is eigenlijk niet te geven. 
Het is vooral een kwestie van gevoel. Toch doet 
Peter Kleine Schaars een poging om de deelne-
mers aan de Sw!ng-!nn in woorden duidelijk te 
maken welk ritme hij bij het schrijven van zijn 
compositie Swinging Kit voor ogen had. “Ik 

noem het altijd het shoptempo”, legt de dirigent 
uit. “Alsof ik met mijn dochters op een heerlijke 
zomerdag vrolijk aan het winkelen ben.”
Hafabramuzikanten en lichte muziek. Het voelt 
nog steeds als een onwennig huwelijk. Het is 
alweer een jaar of acht geleden dat de landelijke 
muziekorganisaties samen met het kenniscen-

trum voor de amateurmuziek een campagne 
hielden om het spelen van lichte muziek door 
klassiek georiënteerde harmonieën, fanfares en 
brassbands te promoten. Vooral jongeren voelen 
zich aangetrokken tot de lichte muziek, was de 
boodschap. Dat inspireerde Jeannet Boverhof 
uit Beilen om een studiedag lichte muziek 
voor amateurblazers op touw te zetten. Circa 
tachtig muzikanten beten zich onder leiding 
van muzikanten van het (inmiddels opgeheven) 
Fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht 
Bereden Wapens vast in de specifieke elementen 
van de lichte muze. “Educatie op het gebied van 
de lichte muziek was destijds vooral gericht op 
dirigenten. Dat bracht mij op het idee om juist 
iets voor muzikanten te doen”, vertelt ze. Uit de 
grote belangstelling voor de eerste editie van 
de Sw!ng-!nn bleek dat er onder de amateur-
blazers kennelijk grote behoefte bestond hun 
kennis op het gebied van de lichte muziek bij te 
spijkeren. Ook organisaties zoals het VSBfonds, 
Stichting Drents Landschap en het toenma-
lige sectorinstituut Kunstfactor (het huidige 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst) zagen het belang daarvan in. 
Zo konden aan componisten zoals Peter Kleine 
Schaars, Carron Schilders, Eric Swiggers, Joan 
Reinders, Henri Gerrits en Jan Wessels opdracht 
worden gegeven om speciaal voor Sw!ng-!nn 
nieuwe werken te schrijven. Tijdens de eerste 

Wat in 2010 begon met een eendaagse studiedag in Drenthe is uitgegroeid tot 

een landelijke serie play-ins. Cultureel ondernemer Jeannet Boverhof biedt met 

haar project Sw!ng-!nn klassiek opgeleide blaasmuzikanten de kans om onder 

leiding van specialisten te snuffelen aan de specifieke aspecten van de lichte 

muziek. “Het is een genre waar educatie voor nodig blijft. Het wordt nog steeds 

ondergewaardeerd”, zegt de initiatiefneemster.

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

Play-in orkest swingt 
op shoptempo 

Initiatiefneemster Jeannet Boverhof 

te midden van het eendagsorkest.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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edities studeerden muzikanten uit Drenthe en 
omgeving onder leiding van de componisten een 
programma in dat aan het eind van de dag voor 
publiek werd uitgevoerd. Sindsdien prijkt de 
Sw!ng-!nn vrijwel jaarlijks op de muziekkalen-
der. Niet alleen in Drenthe maar ook daarbuiten 
leren hafabramuzikanten de fijne kneepjes van 
het lichte genre. Afhankelijk van de subsidie-
bijdragen krijgen de deelnemers telkens nieuw 
repertoire op de lessenaars of bestaande muziek 
die speciaal voor de blaasmuziekbezetting is 
gearrangeerd. Inmiddels heeft Sw!ng-!nn acht 
nieuwe compositie opgeleverd. Muziek die 
overigens ook voor andere muziekverenigingen 
beschikbaar is. Dit jaar vonden voor het eerst 
edities van de play-in verspreid over het land 
plaats. In Rozenburg (Zuid-Holland), Marum 
(Groningen) en Etten (Gelderland) beten bla-
zers en slagwerkers zich vast in nieuw repertoire 
van composer in residence Peter Kleine Schaars. 
De Sw!ng-!nn-serie 2017 werd afgesloten met 
een Sw!ng-Out in Nijmegen. Onder het thema 
Family Fun kwamen diverse stijlen uit de lichte 
muziek voorbij. Zo stond de swingstijl centraal 
in het werk The Swingkit, kwamen Latijns-Ame-
rikaanse ritmes aan bod in Latin Ladies en ging 
het er groovy aan toe in het werk Groovin’Gents. 
“Het leuke van deze play-ins is dat er altijd 
enthousiaste en leergierige mensen op afkomen”, 
vertelt Peter Kleine Schaars in de pauze van de 
Sw!ng-!nn in Etten. “De vele tekentjes op de 
noten zijn in de lichte muziek heel bepalend. 
Maar als je nooit geleerd hebt hoe je die moet 
spelen zal er toch iemand moeten zijn die je dat 
uitlegt.” Om het ééndagsorkest goed te laten 
klinken, stemt Kleine Schaars de partijen af 

op de bezetting die zich voor de play-in heeft 
opgegeven. Soms worden de avond tevoren 
nog partijen omgeschreven. “De vierde hoorn 
is in de lichte muziek net zo belangrijk als de 
leadtrompet”, licht hij toe. Kleine Schaars heeft 

het als promotor van de lichte muziek er graag 
voor over. “Ik ben tevreden als mensen na afloop 
dapperder zijn om de swing te spelen dan toen 
ze ’s morgens binnenkwamen.” 

De deelnemers in Etten zitten op het puntje van 
de stoel. “Het is even wennen, maar wel leuk”, zegt 
Ine Mentink in de lunchpauze. De euphonium-
speelster van brassband Brassy Sound uit Ulft 
heeft er geen spijt van dat ze heeft ingeschreven 
voor de studiedag. “De swingstijl is niet zo’n 
probleem, dat lukt wel. Maar de melodische en 
harmonische intervallen, die bij deze muziek veel 
bepalender zijn, vormen een echte uitdaging.”
De editie van 2017 kwam mede door samen-
werking met de stichting Betoeterd tot stand. 

Tromboniste Petra Mones is bestuurslid van 
deze stichting. Ze heeft al vaker meegedaan 
aan de Sw!ng-!nnprojecten. “Het leuke van het 
spelen van lichte muziek is dat iedere partij even 
belangrijk is. Bij de fanfare heeft vooral de eerste 

partij de leuke tricks en trucs, 
terwijl voor de tweede en derde 
stemmen een uitgeklede partij 
overblijft. In de lichte muziek is 
het van belang dat de hele pira-
mide evenwichtig is opgebouwd 
en niet bij de tweede of derde 
stem inzakt.”
Inmiddels is Jeannet Boverhof 
al bezig met de voorbereidingen 
voor een nieuwe serie Sw!ng-
!nns voor 2018. Ook dan doet 
de lichte muziekkaravaan weer 
verschillende provincies aan. De 
nieuwe reeks wordt gecombi-

neerd met een bijzonder project waarmee het 
Millennium Jazz Orchestra door het land gaat 
toeren. De muziekwereld herdenkt volgend jaar 
het honderdste geboortejaar van Leonard Bern-
stein. De bigband van bandleider Joan Reinders 
brengt met de Bernstein Celebration Tour een 
eerbetoon aan de Amerikaanse componist en di-
rigent. Ook dan komt weer muziek beschikbaar 
die speciaal voor de hafabrabezetting gearran-
geerd wordt. 

‘ Het leuke van  
het spelen van  
lichte muziek is   
dat iedere partij   
even belangrijk is’

Verenigingen of bonden die een editie van Sw!ng-

!nn in huis willen halen, kunnen zich aanmelden 

via: www.buroreprise.nl.

Composer in residence Peter Kleine Schaars leidt het Sw!ng-!nn-orkest. 

49



Lekker is dat. Probeer je beide orkesten met 
fluwelen handschoentjes stapje voor stapje 
dichterbij elkaar te brengen, slaat door een 
onnozel akkefietje de vlam toch in de pan. Het 
gebeurde bij de eerste gezamenlijke opluiste-
ring van de carnavalsoptocht. Bij harmonie Sint 
Pancratius was het een traditie om de kolderieke 
rondgang op een eigen clubdeuntje in ganzenpas 
af te sluiten. De leden van Sint Caecilia werden 
volkomen verrast door dit ritueel en reageerden 
verontwaardigd. “Als het zo moet, hoeft het voor 
ons niet”, klonk het hier en daar. Het bedrijfson-
gevalletje kon weliswaar in de kiem worden 
gesmoord, maar was voor de kartrekkers van 
het fusieproces een wijze les. “Dan realiseer je je 
toch dat een fusie niet zomaar iets is”, kijkt voor-
zitter Jean Noël terug op het voorval. “Voor ons 
was dat reden om voor de begeleiding van het 
proces een onafhankelijk persoon in te schake-
len. Als we dat niet gedaan hadden, was de hele 
operatie misschien wel mislukt.”
De koninklijke harmonie Sint Caecilia 1843 en 

de bijna 100-jarige harmonie Sint Pancratius uit 
de Kerkraadse wijken Holz en Nulland voelden 
vanaf het begin van deze eeuw steeds nadrukke-
lijker de uitwassen van de krimp in de Parkstad-
regio. Beide verenigingen zagen hun ledentallen 
langzaam maar zeker dalen. Met ieder rond 
de 30 tot 35 leden kostte het de twee orkesten 
steeds meer moeite om een volwaardige bezet-
ting op de been te brengen. “Langzaam groeide 
het besef dat het voortbestaan in gevaar kwam”, 
vertelt bestuurslid David Kusters. “Dat als je niet 
overgaat tot actie, je over vijf jaar waarschijnlijk 
niet meer bestaat.”

In 2010 startten de beide besturen met verken-
nende gesprekken. Vooral om te kijken op welke 
terreinen de beide verenigingen met elkaar 
konden samenwerken. “Het woord fusie viel 
toen nog niet”, herinnert Kusters zich. “Het ging 
er vooral om om te peilen hoe de beide clubs 
hun toekomst zagen en welke overeenkomsten 
er waren tussen de twee verenigingen.” Die 

gesprekken resulteerden er in 2011 in dat de 
beide harmonieën een halfjaar samen gingen 
repeteren. De repetities vonden bij toerbeurt 
plaats bij een van de beide verenigingen. Ook 
werden samen enkele lokale festiviteiten opge-
luisterd. De snuffelperiode werd afgesloten met 
een gezamenlijke concertreis naar Oostenrijk. 
Rond de deelname aan het muziekfestival Mid 
Europe in Schladming werden enkele concerten 
gepland, maar werd ook bewust vrije tijd inge-
pland zodat de leden van de twee verenigingen 
met elkaar konden optrekken. “Dat buitenlandse 
avontuur was een schot in de roos”, kijkt Kusters 
terug. “Het klikte meteen tussen de muzikanten. 
Er zat letterlijk en figuurlijk muziek in. Voor 
de besturen het sein om op de ingeslagen weg 
verder te gaan.” 

Hoewel de concertreis al alle twijfels over een 
mogelijke fusie wegnam, werd het proces onder 
leiding van vertrouwenspersoon Toon Peer-
boom (vicevoorzitter van de KNMO) nog steeds 

Loopt het ledental gestaag terug en voorspellen ook de krimpcijfers een somber 

toekomstplaatje? Misschien is fuseren dan wel een optie. Maar hoe pak je zo’n 

gevoelige kwestie aan? De koninklijke harmonie Sint Caecilia 1843 Kerkrade en 

harmonie Sint Pancratius Nulland besloten in 2013 om samen als Koninklijk Har-

monieorkest Kerkrade verder te gaan. Het behalen van een klinkende eerste prijs 

met lof der jury tijdens het Wereld Muziek Concours vormde de bekroning van 

een zorgvuldig doorlopen fusieproces. Gouden tip: neem vooral de tijd.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JO PÖTTGENS

‘ Als we maar niet 
 worden opgeslokt’

ALGEMEEN BEST PRACTICE
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op basis van samenwerking voortgezet. Daarbij 
kwamen steeds meer diepgaande thema’s zoals 
identiteit, muzikale ambities, missie, naamge-
ving en de gewenste uitstraling van de nieuwe 
vereniging op tafel. Bij de uitwerking van al die 
aspecten werden leden van beide orkesten nauw 
betrokken. Sommige zaken zoals de keuze van 
het clublokaal en de dirigent vielen door toevalli-
ge omstandigheden vanzelf al op hun plek. Maar 
vooral sentimentele kwesties zoals de viering van 
het patroonsfeest vroegen om een zorgvuldige 
benadering. Bovendien bestond tussen de beide 
orkesten een vrij groot muzikaal niveauverschil. 
Ook dat zou nog wel eens een breekpunt kunnen 
zijn. Mede door de pedagogische aanpak van 
dirigent Guido Swelsen verliep echter ook de 
muzikale integratie vrijwel vlekkeloos. Kusters: 
“Beide verenigingen hebben gedurende het hele 
traject op cruciale momenten ieder apart hun 
leden bijeen geroepen om de stand van zaken 
te bespreken. Sommige sentimentele kwesties 
gingen er zo doorheen. Andere zaken waarbij je 
niet meteen problemen verwacht, noodzaakten 
ons juist om het proces af te remmen. Dat heeft 
ons geleerd dat je bij dit soort trajecten vooral 
de tijd moet nemen. Als je dat niet doet, krijg je 
het dubbel zo hard terug. Belangrijk is ook dat 
je telkens een nieuwe stip op de horizon zet om 
naar toe te kunnen werken.” 

In augustus 2013 ging de kogel uiteindelijk door 
de kerk. Onder de nieuwe naam Koninklijk Har-
monieorkest Kerkrade schoven beide verenigin-
gen in elkaar. De fusie bracht het orkest in een 
spiraal van nieuwe energie en dynamiek. Er werd 
een nieuw opleidingsplan opgezet en er kwamen 
uitdagende projecten van de grond waar beide 
orkesten voor de samenwerking nooit aan 
zouden zijn toegekomen. Ook de achterban 

groeide. Dat vertaalde zich in een forse toename 
van het aantal leerlingen. Meteen nadat de fusie 
een feit was, ontstond ook het idee om als eerste 
harmonieorkest uit Kerkrade deel te nemen aan 
het WMC. Ook die stip op de horizon werd met 
glans genomen. In een internationaal deelne-
mersveld van 25 orkesten legde het  Koninklijk 
Harmonieorkest Kerkrade in de tweede divisie 
met 95,33 punten beslag op de tweede plaats. De 
kers op de taart van het fusieproces. 
Ook de muzikanten kijken positief terug op 
de hele operatie. Klarinettiste Jasmina Paulzen 
speelde 20 jaar met haar hele gezin bij Pancra-
tius. “Ik had er vanaf het begin een goed gevoel 
over”, zegt ze. “Voor mij was belangrijk dat we 
iets van onze eigen identiteit konden meenemen 
naar het nieuwe orkest. Dat we niet het gevoel 
zouden hebben dat we werden opgeslokt. Dat is 

ook niet gebeurd.” Voor fluitiste Linda Canna en 
haar hele familie was Sint Caecilia een deel van 
het leven. Ze moest in het begin vooral wennen 
aan het hogere muzikale niveau. “Maar daar lag 
wel juist een mooie uitdaging”, zegt ze. Achteraf 
is ze blij dat beide orkesten elkaar vonden. “An-
ders hadden we nu wellicht niet meer bestaan.” 
Hoornist Luuk Pauli speelde 39 jaar bij Pancra-

tius en stond aanvankelijk niet te juichen over 
het fusieplan. Gaande het traject draaide hij bij. 
“Ik keek er wel tegenop, maar zag tegelijkertijd 
ook het aantal leden teruglopen. Achteraf is de 
fusie de perfecte oplossing geweest. We spelen 
nu geen slechte concerten meer en hebben altijd 
een goede bezetting.”

De nieuwe vereniging telt zo’n 50 spelende 
leden en 27 leerlingen. 2018 wordt opnieuw een 
memorabel jaar. Sint Caecilia zou dan 175 jaar 
bestaan hebben en Sint Pancratius 100 jaar. Dat 
wordt gevierd met verschillende activiteiten. Ook 
voor de jaren daarna staan al diverse uitdagingen 
gepland. Toch verwacht voorzitter Jean Noël niet 
dat de toekomst van zijn vereniging nu voor de 
komende tientallen jaren verzekerd is. Kerkrade 
behoort tot de topkrimpgebieden van Nederland, 

terwijl er op een vlekje van een paar vierkante 
kilometer alleen al elf harmonieën en fanfares en 
vier fluit- en tamboerkorpsen actief zijn. Noël: 
“Om de reputatie van Kerkrade als klankstad van 
Nederland in stand te houden, zijn in de toekomst 
veel meer initiatieven nodig. Dit zal zeker niet de 
laatste fusie zijn in deze gemeente. Wellicht ook 
voor ons als nieuwe vereniging niet.” 

‘ Lanzaam groeide het    
besef dat het voortbestaan   
in gevaar kwam’
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U kent ongetwijfeld de inmiddels afgezaagde 
films van Home Alone waarin de familie Mc-
Callister zoon Kevin vergeet mee te nemen op 
kerstvakantie. Een vergelijkbaar scenario bleef 
muziekvereniging Euterpe uit Heinkenszand 
ternauwernood bespaard. Terwijl de leden al in 
de auto’s zaten om naar een concours te gaan en 
de deuren van het clublokaal inmiddels gesloten 
waren, kreeg de voorzitter de ingeving om in het 
vertrek nog even achterom te kijken. Maar goed 
ook, zo zag hij in een flits een van de muzikan-
ten paniekerig door het raam kijken. Niemand 
had in de gaten dat tenorsaxofoniste Annie nog 
even het toilet had bezocht. Bijna was de fanfare 
zonder haar vertrokken.

Het is een van de meest hilarische momenten uit 
de geschiedenis van muziekvereniging Euterpe 
die nog bewaard zijn gebleven. Over het ont-
staan van de vereniging ontbreekt namelijk alle 
informatie. De eerste notulen zijn bij een brand 
in vlammen opgegaan. Wel blijkt uit de analen 
dat de vereniging in 1892 als muziekvereniging 
Prins Hendrik is opgericht en op een bepaald 
moment moet zijn omgedoopt in Euterpe. 
“Muziekvereniging Euterpe neemt een belangrij-
ke plaats in de gemeenschap van Heinkenszand 
in”, vertelt vicevoorzitter Marian Dellebeke. 
“Behalve het opluisteren van lokale festiviteiten, 
onderhoudt de vereniging goede contacten met 
de drie scholen in het dorp en werken we samen 
met de plaatselijke winkeliersvereniging.”

Euterpe telt 64 leden, verdeeld over een fan-
fareorkest (32), een slagwerkgroep (10), een 
jeugdslagwerkgroep (6) , een leerlingenorkest 

(22) en een groep leerlingen (6). In het verleden 
is regelmatig met succes deelgenomen aan con-
coursen. De laatste jaren legt het orkest zich toe 
op het geven van concerten. Jaarlijks hoogtepunt 
is het themaconcert waaraan nationale en inter-
nationale artiesten meewerken. Ook plaatselijke 
(jeugd)groepen worden bij dit concert betrok-
ken. Dat heeft de afgelopen jaren geresulteerd in 
aansprekende producties met titels zoals Oriënt 
Express, Bal Masqué en Circus Grandioso. 

De jeugd staat centraal bij Euterpe. De vereniging 
verzorgt zelf de AMV-opleiding. Ook bezoeken 
alle leerlingen van de drie basisscholen uit Hein-
kenszand ieder jaar een interactieve informa-
tiebijeenkomst en worden ouders en kinderen 
uitgenodigd voor een openbare repetitie van het 
leerlingenorkest. Twee basisscholen hebben in 
het kader van de regeling Impuls Muziekonder-
wijs subsidie ontvangen en muziekvereniging 
Euterpe als partner gevraagd. Gedurende zes 
weken worden voor de groepen 3 tot en met 8 

speciale muzieklessen ingericht, die worden afge-
sloten worden met een presentatie voor ouders en 
andere belangstellenden. “De projecten starten 
dit schooljaar en worden zeker de komende drie 
jaar herhaald. We streven er naar om dit daarna als 
een doorlopende leerlijn te kunnen voorzetten.”

De festiviteiten rond het 125-jarig bestaan 
zijn gestart met het schoolproject Bevrijding 
Zuid-Beveland met een educatief concert door 
de Regimentsfanfare Garde Gardeniers en 
Jagers. Ook trad de Koninklijke Militaire Kapel 
Johan Willem Friso op. De slagwerkgroepen en 
de fanfare verzorgden diverse optredens met 
medewerking van lokale artiesten en verenigin-
gen. Zaterdag 10 maart 2018 volgt het thema-
concert waarbij het publiek zich in een chique 
nachtclub waant. Na het herdenkingsconcert op 
4 mei en andere jaarlijks terugkerende optre-
dens wordt het jubileumjaar op 27 oktober 2018 
afgesloten met het Eutoberfest. Informatie: www.
euterpeheinkenszand.nl. 

Een lommerrijke boomgaard als decor voor een concours met veertig 

deelnemende orkesten. Een scène opgetekend uit de 125-jarige geschiedenis 

van muziekvereniging Euterpe uit Heinkenszand. 
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125-jarige Euterpe 
zet in op jeugd

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Wat twintig jaar geleden begon als weddenschap 
onder leden van een drumband, groeide uit tot 
een muzikale productie a la André Rieu. Met 350 
medewerkers, artiesten en hulptroepen, zetten 
de Highland Valley Pipes, Drums and Dancers 
anno 2017 jaarlijks zeker tien edities van de 
grote Music Show Scotland neer op de grootste 
podia van Europa.  
 
Borrelpraat was het, daar in Borculo na afloop 
van de repetitie van drumband Volharding. “Een 
goeie drumband, altijd present in de hoogste 
regionen van concoursen. Maar we wilden wel 
eens wat anders”, blikt Hans Beerten terug. Met 
zijn broer en vriend Henri Brokers ging hij de 
uitdaging aan en richtte de Highland Valley 

Pipes and Drums op. Zoiets was er nog niet in 
de Achterhoek. Het trok meteen de aandacht 
van meer muzikanten. Spelers van de Concord 
Pipeband uit Hengelo hielpen de nieuwe band 
op weg. Maar doedelzak spelen is nog niet zo 
gemakkelijk. Elke aspirant-doedelzakspeler 

krijgt een practice chanter mee naar huis om te 
oefenen. “Eén op de vijf redt het”, is de ervaring 
van Beerten. “Ook de slagtechniek van de Schot-
se drumstijl is heel anders dan dat ons hier bij de 
drumband geleerd wordt.”  
 
Vanwaar die fascinatie voor de Schotse doedel-
zakmuziek? “Eerlijk gezegd was dat gewoon 
toeval”, legt Beerten uit. In Nederland kennen we 
de doedelzak vooral van de taptoe, een muzikaal 
evenement dat van oorsprong ook een hoog 
militair ceremonieel karakter heeft. De cultuur 
rondom de doedelzakmuziek is geworteld in de 
(Schotse) militaire traditie. “Schotland is een bij-
zonder land. De mensen zijn er trots op hun ei-
gen identiteit. Om de Schotse muziektraditie in 

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging 

in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van een bijzonder KNMO-lid: de 

Highland Valley Pipes, Drums and Dancers uit Borculo.
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Schotse traditie met 
hoog Rieu-gehalte

‘ We wilden  
wel eens wat 
anders’
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ere te houden worden bagpipe-lessen op school 
gesubsidieerd door het Rijk”, weet Beerten. 
De oprichting van een doedelzakband in 
Borculo ging als een lopend vuurtje door de 
Achterhoek en daarbuiten. De club groeide. 
Toen de pipeband in 2004 met meer dan veertig 
muzikanten een groots openluchtconcert, High 
Valley in Concert, letterlijk in het (regen)water 
zag vallen, werd besloten om voor de Schotse 
muziekshows het binnencircuit van sporthallen 
op te zoeken. Omdat de financiële risico’s voor 
de vereniging daarmee te groot werden, richtte 
Hans Beerten in 2010 een bedrijf op om de 
shows verder te kunnen ontwikkelen. Met een 
tienkoppig productieteam realiseert hij sinds-
dien als muzikaal en zakelijk leider jaarlijks tallo-
ze uitverkochte shows in Nederland, Duitsland, 
België, Zwitserland en Denemarken. De Music 
Show Scotland is een avondvullende voorstel-
ling waarin de Schotse muziekcultuur centraal 
staat. Naast traditionele Schotse nummers zoals 
Highland Cathedral en Amazing Grace klinken 
ook nummers als The Voice en Music is my first 
love. De Highland Valley wordt daarbij muzikaal 
ondersteund door het eigen showorkest The 
Castleband en het koor The Castlesingers. 
 
Egbert van Groningen is de vaste arrangeur van 
de vereniging. Hij zorgt voor muziek op maat 
voor zowel de band als koor en orkest. Eén keer 
per twee jaar worden alle nummers in de show 
vernieuwd. De muzikanten van de High Valley 
Pipes en Drums en de andere deelnemende 
pipebands moeten maar liefst 28 nummers uit 
het hoofd kennen. In totaal werken er aan elke 
voorstelling zo’n 350 mensen mee . Daarvan 
zijn er 140 lid van Highland Valley. Zij vormen 
niet alleen de band, het orkest, de dansers en het 
koor, maar verzorgen ook licht, geluid, catering, 
transport, etc. De hele productie is zelfvoor-
zienend met eigen materiaal en eigen mensen. 
Beerten: “Als we een show op zaterdagavond 
hebben, vertrekt op donderdag de veertigkop-
pige opbouwploeg in een dubbeldekker naar de 
locatie. Achter de bus rijdt een colonne van tien 
trucks met oplegger met daarin onder andere 
het complete decor, vijf heftrucks, drie hoogwer-
kers, veldbedden voor de crew, alle uniformen 
en jurken, een complete horecakeuken, licht- en 
geluidsapparatuur, instrumenten, etc. Een gigan-
tisch kasteel, compleet met zeven (werkende) 
kanonnen, vormt het centrum van de show en 
zorgt voor een adembenemend decor waarbij 
het publiek zich werkelijk in de highlands van 
Schotland waant. Het 12.000 kilogram wegende 
bouwwerk is 40 meter breed, 15 meter hoog en 

10 meter diep. Het slot heeft vijf niveaus waarop 
tijdens de show de pipers staan en spelen. Het 
kasteel is gemaakt van staal en hout en volledig 
demontabel in zes uur. “De vaste licht- en geluid-
stechnici zijn allen lid van onze vereniging en 
kennen de show op hun duimpje. Zij beschikken 
over zeer geavanceerde apparatuur met een 

lichtvermogen van 500.000 Watt en geluidsap-
paratuur van 55.000 Watt. Met al deze spullen 
in eigendom kunnen we alle grote hallen aan”, 
vertelt Beerten trots. 

Het publiek komt al tien jaar massaal op de Music 
Show Scotland af. In het buitenland worden de 
Achterhoekse pipes al vergeleken met Andre 
Rieu. “Ook bij onze shows schieten mensen 
regelmatig vol of in de lach. Muziek maakt 
emoties los. De vergelijking met André Rieu is 
voor ons een groot compliment. We zijn amateurs 
die meedoen in de professionele showwereld.” 
Elke woensdagavond repeteren de mannen en 
vrouwen in de zalen van de circa 2000 m2 grote en 
vernieuwde verenigings- en trainingsaccommo-
datie in Borculo. Op dit moment is de vereniging 

in voorbereiding op de grote kerstspecial in het 
Gelredome in Arnhem. Beerten: “Een nieuwe uit-
daging voor ons, want het is voor het eerst dat we 
een kerstshow doen, samen met het Ettens Man-
nenkoor en een projectkinderkoor.” Speciaal voor 
deze show wordt het kasteel aangepast. Er komt 
een slotgracht en een grote loopbrug waarover de 

gehele pipeband marcheert. De kerstshow wordt 
een mix van traditionele Schotse muziek afgewis-
seld met speciaal voor dit concert gearrangeerde 
kersttunes. Het spektakel vindt plaats op zaterdag 
23 december om 14.30 uur in het Gelredome in 
Arnhem. Informatie: https://christmasspecial.
musicshowscotland.nl.  

‘ De vergelijking met    
André Rieu is voor ons   
een groot compliment’

Verenigingsprofiel
Naam: Highland Valley Pipes, Drums and 

Dancers. 
Opgericht: 12 februari 1997.

Aantal leden: 138.

Repetitielocatie: Jonkerspad 1 Borculo.
Website: www.highlandvalley.nl.
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Terwijl de kampioenschappen voor brassbands, fanfares en slagwerkensembles 

blijven floreren, komen de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen 

(ONHK) maar moeilijk van de grond. In onze voorbeschouwingen is vooral  

gefilosofeerd over mogelijke oorzaken waarom harmonieorkesten zich kennelijk 

niet aangetrokken voelen tot dit concept. Dit keer belichten we de andere kant. 

Waarom doen harmonieorkesten juist wel mee aan de ONHK?

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

ONHK: behapbaar 
toetsmoment

Advendo Franeker.

BLAASMUZIEK REPORTAGE

56



Het lampje op de jurybox staat op groen. Een 
teken dat de jury achter het zeildoek klaar zit om 
het volgende optreden te beoordelen. Normaal 
gesproken gaat blinde jurering gepaard met een 
zorgvuldige procedure aan allerlei veiligheids-
maatregelen. Want oh wee, de jury vangt een 
glimp op van de eerstvolgende kandidaat. Maar 
dit keer is die hele poespas niet nodig. Doeke 
bij de Leij, interim-voorzitter van de stichting 
ONHK, windt er geen doekjes om. Hij kondigt 
het volgende orkest in volle glorie aan. Het 
B-korps van de christelijke muziekvereniging 
Jubal uit Varsseveld is namelijk de enige kandi-
daat in de vierde divisie. Dat staat al maanden 
op de website, is al in alle voorbeschouwingen 
genoemd en staat ook in het programmaboek-
je vermeld. Het heeft dus weinig zin om daar 
geheimzinnig over te doen.
Schouwburg De Lawei in Drachten is het decor 
van de tweede editie van de ONHK. Het eve-
nement werd twee jaar geleden vanuit de koker 
van de Organisatie van Muziekverenigingen in 
Fryslân (OMF) vol goede moed op de muziek-
kalender gezet. De initiatiefnemers beseften dat 
ze hun tanden zetten in een uitdagende klus. 
Eerdere pogingen om een landelijke titelstrijd 
voor harmonieorkesten op de rails te zetten 
mislukten. Ze hoopten op vijftien deelnemers 
in het eerste jaar om vanuit die basis te kunnen 
doorgroeien naar een volwaardige kampioens-
wedstrijd voor harmonieën. Met twaalf inschrij-
vingen voor de eerste editie werden de verwach-
tingen goeddeels ingevuld. Maar de gehoopte 

doorgroei bleef uit. Voor de tweede uitgave 
hebben slechts zes verenigingen ingeschreven. 
Over mogelijke oorzaken is al veel gezegd en 
geschreven. De andere kant van de zaak is nog 
niet belicht: waarom nemen orkesten wel deel 
aan de ONHK? Wellicht dat hun motivatie an-
dere verenigingen op het spoor zet om ook mee 
te doen. Uw verslaggever greep de tweede editie 
aan voor een minimarktonderzoek. Hij holde na 
ieder optreden de dirigent achterna met die ene 
prangende vraag: waarom hebben jullie voor de 
ONHK ingeschreven?

Excelsior Warnsveld trapt de tweede ONHK af. 
Het 42 leden tellende orkest is de eerste van drie 
kandidaten in de vijfde divisie. “We zoeken ieder 
jaar een uitdaging”, zegt dirigent Geert Jan Dij-
kerman. “Iets om naar toe te kunnen werken en 
om je als orkest te laten meten. Vorig jaar was dat 
het bondsconcours in Hoogeveen. Nu hebben 
we gekozen voor de ONHK.” Dijkerman kan de 
tegenvallende belangstelling enigszins verklaren. 
De keuze van de verplichte werken heeft in de 
wandelgangen voor enige discussie gezorgd. Zo 
is Suite Miniature van Santiago Quinto Serna 

voor de vijfde divisie wel erg hoog gegrepen. 
Niet alleen qua moeilijkheidsgraad, maar vooral 
ook qua instrumentatie. Het werk vraagt met 
name in het lage houtregister om een uitgebrei-
de bezetting die lang niet alle clubs uit de vijfde 
divisie zomaar tevoorschijn kunnen toveren. 
“Ik hoor van alle kanten berichten dat orkesten 
daarom zijn afgehaakt”, weet Dijkerman.
Het B-orkest van Crescendo Drachten doet 
vooral mee om de organisatie een hart onder de 
riem te steken. “We willen hiermee een signaal 
afgeven”, verklaart dirigent Gatze Verbeek. 

“Het is een leuk evenement dat behouden moet 
blijven voor de harmoniesector.” Toch kan ook 
Verbeek zich voorstellen dat de keuze van het 
verplichte werk orkesten heeft tegengehouden. 
“Het stuk is behoorlijk zwaar geïnstrumenteerd. 
Gelukkig hebben wij via aanvulling vanuit het 
A- en C-orkest de bezetting uit eigen gelederen 
rond gekregen. Maar het zal andere orkesten er 
ongetwijfeld van weerhouden hebben om mee 
te doen.”
Dirigent Floris de Wever van Wilhelmina Be-
dum ziet de ONHK als een uitgelezen kans om 

‘ Een mooi toetsmoment  
zonder de lading van    
een regulier concours’

Muziekvereniging Klarenbeek. 

Jubal Varsseveld. 
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zijn orkest beter te leren kennen. “Ik sta nog niet 
zolang voor Wilhelmina. De ONHK biedt een 
duidelijk en strak meetmoment. Het spelen van 
één werk maakt het allemaal beter behapbaar 
dan deelname aan een reguliere concertwed-
strijd.” Ook De Wever is niet echt gelukkig met 
de keuze van het verplichte werk. “Orkesten in 
de vijfde divisie beschikken doorgaans niet over 
een bezetting van tachtig man. Bovendien werkt 
het voor de muzikanten niet stimulerend om 
in de zomer een Christmas Carol (derde deel, 
red.) te moeten instuderen die begin november 
gespeeld wordt.”
Het B-orkest van Jubal Varsseveld grijpt de 
ONHK aan om de muzikale groei van de laatste 
jaren verder uit te bouwen. Vorig jaar promo-
veerde het orkest tijdens de bondswedstrijd in 
Zutphen met 90,58 punten naar de derde divisie. 
“Regelmatig presteren op concoursniveau maakt 
de overstap van muzikanten van het B- naar het 
A-orkest makkelijker”, zegt dirigent Gerjo Sees-
ink. Maar ook het wedstrijdelement spreekt de 

jonge muzikanten aan. “Ze zien dit meer als een 
muzikale uitdaging voor henzelf. Dat voelt toch 
anders aan dan altijd maar dienstbaar te moeten 
zijn aan de gemeenschap.” Seesink vindt The 
Duke of Albany van Jacob de Haan als verplicht 
werk in de vierde divisie een prima keuze. “Het 
is een goed stuk dat ons lekker ligt. Het biedt de 
muzikanten veel speelplezier.”  
Voor dirigent Siemen Hoekstra van Advendo 
Franeker is de formule van de ONHK niet 
nieuw. Zijn orkest is een van de twee kandidaten 
in de tweede divisie. Als dirigent van brassbands 
en fanfares maakte hij eerder al kennis met het 
concept. Hoekstra vindt het jammer dat niet 
meer harmonieorkesten van dit aanbod gebruik-
maken. “Dit is een nieuwe stap voor de harmo-
niewereld”, zegt hij. Hij denkt dat wisseling van 
de locatie meer orkesten over de drempel helpt. 
“Het zou goed zijn om met de ONHK door het 
hele land te gaan trekken. Dat geldt overigens 
ook voor de kampioenschappen voor brass-
bands en fanfares.”

Dirigent Jos Pijnappel van Muziekvereniging 
Klarenbeek ziet in de grote reisafstand voor 
verenigingen uit het zuiden van het land juist 
grote voordelen. “Wanneer het in de buurt 
gehouden wordt, gaan de muzikanten er door-
gaans met eigen vervoer naartoe. Nu kiest men 
voor gezamenlijk vervoer per bus. Dat komt het 
groepsgevoel en de concourssfeer ten goede.” 
Pijnappel ziet de ONHK als een prima ijkpunt. 
“Het is een mooi toetsmoment zonder dat het de 
lading heeft van een regulier concours. Daarvoor 
kun je ook wel naar een festival gaan, maar het 
wedstrijdelement van de ONHK triggert de mu-
zikanten toch wat meer. Omdat het slechts om 
één werk gaat, is het goed te combineren met het 
gewone jaarprogramma. Een mooie tussenweg 
tussen een festival en een concours.”
Het stichtingsbestuur geeft de moed nog niet op. 
Interimvoorzitter Doeke bij de Leij vertelt dat de 
organisatie de komende maanden gaat bekij-
ken hoe de wedstrijd aantrekkelijker gemaakt 
kan worden. Met het Repertoire Informatie 
Centrum wordt overlegd om bij de keuze van de 
verplichte werken de belangen van de muzikant 
en het publiek centraal te stellen. Zaterdag 3 
november 2018 vindt hoe dan ook de derde 
editie plaats. Omdat Leeuwarden volgend jaar 
culturele hoofdstad is, wordt het evenement ook 
dan nog gehouden in De Lawei in Drachten. 
Vanaf 2019 wordt overwogen om te verhuizen 
naar een centraler gelegen locatie. “Als blijkt dat 
dat de drempel is, zijn we er niet op tegen om 
een andere accommodatie te zoeken”, aldus Bij 
de Leij, die laat doorschemeren dat het geduld, 
het enthousiasme en de strijdlust van de initia-
tiefnemers niet grenzeloos is. 

Zie de uitslag elders in deze uitgave.

Excelsior Warnsveld. Crescendo Drachten. 

Wilhelmina Bedum.
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Onderzoekster Jana Houben luidt de noodklok. 
Ze constateert dat de reputatie van het fanfareor-
kest sinds de jaren negentig van de vorige eeuw 
aan glans heeft verloren. Belangrijkste oorzaak: 
de daling van de kwaliteit van het repertoire. 
“Fanfareorkesten zouden kritischer moeten zijn 
bij de keuze van hun werken”, stelt Houben. Ze 
pleit voor de samenstelling van een canon van 
fanfarerepertoire. “Het moet orkesten makkelij-
ker gemaakt worden om kwalitatief hoogstaande 
werken te kunnen onderscheiden van de grote 
hoeveelheid ‘rommel’ die verschijnt.” Ook roept 
ze bonden, uitgevers, componisten en wedstrij-
dorganisaties op om samen hun verantwoor-

delijkheid te nemen bij de ontwikkeling van 
kwalitatief goed repertoire voor fanfareorkesten. 
Subsidiërende instanties zouden de ontwikke-
ling van fanfarerepertoire financieel moeten 
ondersteunen, is haar boodschap. Dat kan alleen 
als het imago dusdanig verbeterd wordt dat 
(overheids)instellingen op het gebied van kunst 
en cultuur de fanfare gaan zien als een serieu-
ze kunstvorm en niet meteen associëren met 
hoempapamuziek tijdens straatoptredens.
Jana Houben houdt in haar masterthesis Het 
bloed van de blaasmuziek de amateurmuziek-
wereld in het algemeen en de fanfaresector in 
het bijzonder een spiegel voor. De 23-jarige 

onderzoekster kreeg als lid van fanfare Les 
Amis Réunis uit Ransdaal de blaasmuziek met 
de paplepel ingegoten. Haar opa, ouders, broer 
en zus speelden allemaal bij de fanfare uit het 
Limburgse Heuvelland. “Nadat ik mijn studie aan 
het Bernardinuscollege in Heerlen met muziek als 
examenvak had afgesloten, wilde ik met name van 
het onderzoek naar muziek mijn beroep maken”, 
vertelt ze. “Tijdens mijn opleiding Muziekwe-
tenschap aan de Universiteit van Utrecht kwam 
volksmuziek en amateurblaasmuziek nauwelijks 
aan bod. De opdracht om mijn masterstudie af 
te sluiten met een thesis bood me een uitgelezen 
kans om me juist in dit onderwerp te verdiepen.” 

Waarom krijg ik als sopraansaxofoniste bij een fanfareorkest toch zo vaak een 

klarinetpartij voor mijn neus? Die vraag was voor Jana Houben aanleiding om ter 

afronding van haar masterstudie Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht 

de ontwikkeling van het fanfareorkest in relatie met het repertoire te onderzoeken. 

Haar conclusie: het repertoire is het bloed van het blaasorkest.

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

Fanfare floreert bij 
goed repertoire

Jana Houben legt 

een link tussen de 

ontwikkeling van het 

fanfareorkest en de 

behoefte aan origi-

neel repertoire.

BLAASMUZIEK INFORMATIEF
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Behalve het raadplegen van literatuur heeft 
Houben voor haar studie ook dirigenten en 
componisten zoals Leon Vliex, Luc Vertommen, 
Jan Cober, Andries de Haan, Rob Goorhuis, Jean 
Lambrechts, Jan Molenaar, Danny Oosterman 
en Harrie Reumkens geïnterviewd. Gedurende 
het hele traject werd ze begeleid door Alex Schil-
lings. De hoofdvraag van haar studie luidde: Op 
welke wijze heeft het repertoire voor fanfareorkest 
bijgedragen aan de reputatie en de kwaliteit van 
het fanfareorkest? Om het antwoord te vinden op 
deze vraag heeft ze de tweede helft van de vorige 
eeuw opgedeeld in vier periodes.  
In het eerste deel schetst ze de ontwikkeling van 
de fanfares tussen 1950 en 1969. Nederland her-
stelt van de Tweede Wereldoorlog en belandt in 
een fase van wederopbouw, economische groei 
en spreiding van welvaart. De voornamelijk uit 
arbeiders bestaande fanfareorkesten hebben een 
zichtbare maatschappelijke functie en worden 
gedragen door de lokale achterban. Het reper-
toire bestaat dan voornamelijk uit bewerkingen 
van brassbandcomposities. Hoewel componis-
ten zoals Gerard Boedijn incidenteel originele 
stukken voor fanfares schrijven, belemmert 
een gebrek aan authentiek fanfarerepertoire 

de ontwikkeling van dit specifieke klankme-
dium. Weliswaar schreven onder andere Paul 
Gilson en Peter Benoit in de 19e eeuw kwali-
tatief hoogstaand authentiek repertoire voor 
fanfareorkesten, maar dit was in de jaren 50 en 
60 niet meer bekend. De start van het Wereld 
Muziek Concours en de opkomst van conserva-
toriumopleidingen voor blaasinstrumenten en 
hafabradirectie zorgen voor een stijging van de 
kwaliteit van de orkesten. 
De periode 1969-1985 staat in het teken van de 
zoektocht van fanfares naar een eigen identiteit 
om zich te kunnen onderscheiden van het har-
monieorkest. De behoefte aan origineel reper-
toire neemt in deze periode van vernieuwing en 
uitbreiding toe. Componisten ontdekken steeds 
meer de specifieke klankkleuren en eigenheid 
van het fanfareorkest. Gemeenten ondersteu-
nen de opleiding van muzikanten waardoor de 
kwaliteit blijft stijgen. De fanfare verplaatst haar 
activiteiten steeds meer van de straat naar het 
concertpodium. Zowel het aantal originele com-
posities als het aantal fanfareorkesten stijgt. 
De instelling van de Concertafdeling door het 
Wereld Muziek Concours in 1985 tilt de kwali-
teit van het fanfareorkest verder naar een hoger 

niveau. Fanfareorkesten willen bewijzen dat ze 
lange tijd ten onrechte als het stiefkindje van 
de blaasmuziek zijn gezien. Deze ontwikkeling 
heeft ook een keerzijde: de muziek voor fanfares 
wordt steeds minder toegankelijk voor het grote 
publiek. Een daling van het aantal fanfareorkes-
ten is het gevolg. 
Tussen 1990 en 2000 willen de fanfares het con-
tact met het publiek en vooral ook met de jeugd 
herstellen. Ze komen er achter dat het moderne 
en experimentele repertoire hen vervreemd 
heeft van hun achterban. Om hun populari-
teit terug te winnen, grijpen ze naar de lichte 
muziek. Door de komst van computersoftware 
en het internet is het geschikt maken van een 
partituur voor de fanfarebezetting nog maar een 
koud kunstje. De kwaliteit daalt en de behoefte 
aan origineel repertoire sneeuwt onder. Ook het 
creëren van een eigen identiteit, waar de jaren 
daarvoor zo hard voor geknokt is, verdwijnt uit 
het oog. Door de vorming van regio-orkesten 
blijft de kwaliteit van de toporkesten nog wel 
stijgen. Maar verenigingen in de lagere divisies 
kunnen het niet meer behappen. Om stukken 
uit het repertorium te kunnen spelen, moeten ze 
steeds meer externe krachten inhuren.
Uit de analyse van de ontwikkelingen in de vier 
onderzochte periodes concludeert Houben dat 
de ontwikkeling van het repertoire ontegenzeg-
gelijk heeft bijgedragen aan de verbetering van 
de kwaliteit en reputatie van het fanfareorkest. 
“Door tegemoet te komen aan de behoefte aan 
origineel repertoire heeft het fanfareorkest zich 
kunnen ontwikkelen. Het repertoire is dus het 
bloed van de blaasmuziek. Zolang het repertoire 
rijkelijk door de blaasmuzieksector stroomt, 
floreert de blaasmuziek.” 
Houben legt uit dat het onderzoek zich richt 
op de periode tot 2000 omdat over de laatste 
17 jaar niet veel literatuur specifiek over dit 
onderwerp voorhanden is. In de interviews met 
de diverse dirigenten en componisten is echter 
ook de periode tot 2017 uitgebreid ter sprake 
gekomen. Haar conclusie is dat de lijn van 1990-
2000 zich ook in het begin van de 21e eeuw heeft 
doorgezet. “Ik durf zelfs te stellen dat fanfareor-
kesten het op dit moment nog zwaarder hebben 
dan in de jaren ’90”, zegt ze. “Ondanks mooie 
initiatieven die tegenwoordig georganiseerd 
worden voor fanfareorkesten hebben de crisis en 
bezuinigingen op kunst en cultuur niet bepaald 
bijgedragen aan een verbetering van de situatie. 
Door de nieuwe media is de concurrentie met de 
populaire cultuur alleen maar gegroeid. Het is 
nog gemakkelijker geworden om repertoire van 
mindere kwaliteit te verspreiden.” De zoektocht naar origineel repertoire gaf de fanfare een eigen identiteit. 
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Wees eens eerlijk. Welke namen vallen u in als 
u denkt aan accordeonmuziek? Ouderen zullen 
zich ongetwijfeld John Woodhouse uit de jaren 
60 en 70 van de vorige eeuw herinneren. Of 
Harry Mooten, alias de grote grijze geitenbreier 
uit De film van Ome Willem. Jongeren den-
ken wellicht aan Tren van Enckevort die met 
Rowwen Hèze de accordeon een sexy imago 
gaf. Maar net als in de blaasmuziek is ook het 
repertoire in de wereld van de accordeonmuziek 
veel breder dan de gemiddelde Nederlander zal 
vermoeden. Zo heeft de NOVAM onlangs zes 
Nederlandse componisten gevraagd een nieuwe 
bundel kamermuziek te schrijven voor jeugd 
tussen de 12 en 17 jaar. Daarbij zien we namen 
als Jesse Passenier, Kate Moore en Dolf de Kin-
kelder voorbijkomen. Componisten die ook het 
repertoire in de wereld van de amateurblaas- en 
slagwerkmuziek al een paar keer verrijkt hebben 
met bijzondere en uitdagende werken. “De 
accordeon is een jong instrument”, legt secre-
taris Marieke de Vries uit. “Het is zelfs het laatst 
uitgevonden akoestische instrument. De eerste 
serieuze compositie is nog geen honderd jaar 
geleden geschreven. Omdat we nog geen groot 
oeuvre hebben opgebouwd, wordt veel geput uit 
oud repertoire voor klavierinstrumenten. Veel 
accordeonisten spelen daarom bijvoorbeeld 
Bach en Scarlatti. Ook zijn er componisten, zoals 

Thomas Ott, die zich richten op lichte muziek 
voor accordeon. Orkesten spelen naast eigen re-
pertoire veel bewerkingen van oorspronkelijke 
muziek voor harmonie- of symfonieorkest. De 
opbouw van het repertoire is volop in ontwik-
keling. We onderhouden veel contacten met 
componisten. Er wordt veel nieuwe muziek voor 
ons instrument geschreven.” 

Volgend jaar is het feest bij de NOVAM. De lande-
lijke koepel ter bevordering van de accordeon- en 

mondharmonicamuziek bestaat 90 jaar. Dat 
wordt gevierd met tal van activiteiten. Hoogte-
punt is een grote concertavond op 3 november 
2018 in De Vereeniging in Nijmegen. Speciaal 
voor deze gelegenheid worden drie landelijk 
samengestelde projectorkesten geformeerd. 
Voor jongeren tot en met 26 jaar wordt een 
jeugdaccordeonorkest samengesteld waarin jonge 
muzikanten van alle speelniveaus een programma 
brengen rond het thema Circus. Accordeonisten 
op het hoogste speelniveau kunnen meedoen in 

Sinds deze zomer maakt de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mond- 

harmonica (NOVAM) als categorale bond deel uit van de KNMO. Bij de NOVAM 

zijn ruim tachtig accordeonorkesten, mondharmonicagroepen, kamermuziek-

ensembles en diverse individuele muzikanten aangesloten. In totaal gaat het om 

circa 2000 leden. Kennismaking met het jongste lid van de KNMO-familie. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING NOVAM

‘ We kunnen delen 
in de kennis van 
de KNMO’

Schoolproject op basisschool De Bouwsteen ’s Gravendeel.
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een voor deze avond samengesteld symfonisch 
accordeonorkest. Samen met solist Vincent van 
Amsterdam voeren zij een compositie van Carl 
Philipp Emanuel Bach uit. Het groot jubileumor-
kest, bestaande uit vertegenwoordigers van alle 
aangesloten accordeonverenigingen en mondhar-
monicaspelers, brengt een veelzijdig programma 
met muziek van Piazzolla, het Motion Trio en 
Stevie Wonder. Aan deze avond werken professi-
onele accordeonisten zoals Duo Toeacc, Vincent 
van Amsterdam, het Charivari Trio en mondhar-
monicagroep Fata Morgana mee.

De NOVAM is in 1927 opgericht. Bij de bond zijn 
ongeveer 80 verenigingen met 2000 leden in de 
leeftijd van 9 tot 90 jaar aangesloten. De meeste 
leden zijn tussen de 45 en 70 jaar oud. De leden 
zijn afkomstig uit vrijwel alle provincies van Ne-
derland. Sinds de NOVAM zelf meer activiteiten 
op touw zet, is het ledental toegenomen. Net als 
de KNMO kent ook de NOVAM een wedstrijd-
structuur. Aan het jaarlijkse nationaal concours 
voor solisten en kamermuziek nemen gemid-
deld 50 tot 60 voornamelijk jonge spelers deel. 
Het speelniveau is onderverdeeld in superieure 
afdeling A en B, ereafdeling, eerste, tweede, derde 
en vierde afdeling en een jeugdafdeling. De sectie 
kamermuziek kent een A-, B- en C-afdeling en een 
aparte afdeling voor ensembles tot 12 spelers zon-
der dirigent gesplitst in een A- en B-niveau. Vorig 
jaar heeft de NOVAM een nieuw orkestenfestival 
opgezet ter vervanging van het oude orkestencon-

cours. Dit evenement vindt op 8 april 2018 voor 
de tweede keer plaats. Er hebben inmiddels al 35 
orkesten ingeschreven.

Net als de andere disciplines binnen de KNMO 
steken ook de verenigingen van de NOVAM 
veel energie in het werven van nieuwe leden. 
De bond speelt hierbij een stimulerende rol. 
Onder meer door de orkesten te wijzen op 
de mogelijkheden van de subsidieregeling 
Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. “Het is uiteindelijk aan de 
verenigingen, dirigenten en docenten om deze 
mogelijkheden te benutten”, legt De Vries uit. 
“We zien dat waar orkesten actief zijn met goede 
gekwalificeerde dirigenten en docenten het aan-
tal muzikanten toeneemt. We proberen vanuit 
de NOVAM de orkesten te stimuleren om leden 
te werven in alle leeftijdsgroepen. Ons advies is 
om bij ledenwerfacties niet te eenzijdig te werk 
te gaan. Geef concerten voor baby’s, peuters en 
kleuters, verzorg schoolvoorstellingen en ken-
nismakinglessen op scholen, geef concerten in 
bejaardenhuizen, ziekenhuizen, schoolpleinen, 
markten en bibliotheken. Maak jezelf zichtbaar 
en houd de drempel zo laag mogelijk.”

De algemene ledenvergadering van de NOVAM 
besloot op 13 mei 2017 om lid te worden van 
de KNMO. Net zoals de andere aangesloten re-
gionale en categorale bonden blijft de NOVAM 
volledig autonoom. De organisatie levert een 

vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van 
de KNMO en neemt deel aan de Algemene Le-
denvergadering. De aansluiting van NOVAM bij 
de KNMO is weer een stap op weg naar krach-
tenbundeling van alle organisaties op het terrein 
van amateurmuziek in Nederland. Onder de pa-
raplu van de KNMO krijgt de NOVAM de kans 
om gezamenlijk met de aangesloten organisaties 
te werken aan de verbetering van muziekoplei-
dingen en de bevordering van innovatie en om 
samen op te trekken op het gebied van repertoi-
reselectie en -beheer. De bond kan gebruikma-
ken van ondersteuning door het KNMO-bureau 
voor uitvoerende zaken. Ook kan een beroep 
worden gedaan op het KNMO-bureau voor 
inhoudelijke en beleidsmatige aangelegenheden, 
zoals juridische zaken en marketing en com-
municatie. Marieke de Vries: “We verwachten 
te kunnen delen in de kennis die bij de KNMO 
op verschillende terreinen aanwezig is. Bijvoor-
beeld over het aanvragen van subsidies, de opzet 
van concoursen, repertoirebeheer en -beoor-
deling en pr. Ook zien we mogelijkheden om 
de diverse disciplines samen te brengen tijdens 
gezamenlijke concerten, projecten, workshops 
en schoolactiviteiten en het delen en ontwikke-
len van digitaal lesmateriaal.” 

Informatie: www.novam.net.

Het Haarlems Accordeonorkest in actie.
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NK Blazers KNMO
DATUM: zaterdag 7 oktober.
PLAATS: Utrecht.
JEUGDDIVISIE: solisten: 1. Tommy Camps (trompet) Die Stall-freunde Winter-
le, 85,5 pnt, workshop NBE; 2. Chris Schmeitz (bugel) Sint Caecilia Guttecoven, 84 
pnt; 3. Jiska Zuidhof (bugel) Concordia Middelstum, 83,5 pnt; 4. Marleen Antoinette 
Krol (cornet) Blaas De Bazuin Oude en Nieuwe Bildtdijk, 83 pnt; 5. Ivar de Best 
(bugel) DSS Aarlanderveen, 82,5 pnt, publieksprijs ZIMIHC; 6. Yara Manneke (bugel) 
Euterpe Sint Maartensdijk, 82 pnt; ensembles: 1. Nienke van Vossen en Amber 
van der Werff (altsaxofoon) Accelerando Sint Annaland/Euterpe Sint Maartensdijk, 
83 pnt, workshop NBE.
VIJFDE DIVISIE: solisten: 1. Cailean Paas (dwarsfluit) Sint Cecilia Konings-
bosch, 86 pnt, workshop NBE; 2. Mees Hoebers (altsaxofoon) Echo der Kempen 
Bergeijk, 84,5 pnt, publieksprijs ZIMIHC; 3. Stein Bocxe (bugel) DSS Aarlanderveen, 
81,5 pnt; 4. Anna de Jong (bugel) Euphonia Wijnjewoude, 78 pnt.
VIERDE DIVISIE: solisten: 1. Lynn Tijssen (hoorn) Sint Antonius Genhout-Beek, 
88,5 pnt, masterclass Codarts, publieksprijs ZIMIHC; 2. Kyra van de Berg (bugel) 
Sint Willibrodus Heeswijk, 83 pnt, workshop NBE; 3. Koen van der Molen (cornet) Da 
Capo Drogeham, 82,5 pnt; 4. Kirsten Nieuwenhuize (bugel) DSS Aarlanderveen, 79 
pnt.
DERDE DIVISIE: solisten: 1. Nino Bogers (altsaxofoon) Veldhovens Muziek-
korps Veldhoven, 87 pnt, publieksprijs ZIMIHC; 2. Eveline Rianne Boonstra (cornet) 
De Nije Bazún Britsum, 85 pnt, workshop NBE; 3. Julia van Wijk (bugel) De Bazuin/
Juliana Aduard, 83,5 pnt; 4. Manon Priem (bugel) Euterpe Sint Maartensdijk, 83 

pnt; 4. Luca Vaneman (trompet) DSS Aarlanderveen, 83 pnt; 6. Gerline Langeveld 
(althoorn) Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg, 82,5 pnt; 6. Janneke Hermans 
(trompet) Sint Caecilia Ohé en Laak, 82,5 pnt.
TWEEDE DIVISIE: solisten: 1. Nina Smeets (dwarsfluit) Sint Caecilia Hoens-
broek, 88 pnt, solo optreden NJFO en masterclass Sweelinck; 2. Dineke Krol (trom-
pet) Concordia Drachten, 87 pnt, workshop NBE; 3. Marieke Renkema (dwarsfluit) 
Woudklank Grootegast, 85,5 pnt, masterclass Sweelinck; 4. Marilyn May Malieveld 
(alt saxofoon) DSS Aarlanderveen, 85 pnt, masterclass Sweelinck; 5. Hanne Schel-
lens (alt saxofoon) Echo der Kempen Bergeijk, 84 pnt, workshop NBE, publieksprijs 
ZIMIHC; ensembles: 1. Nina Smeets en Anouk Blanken (dwarsfluit) Sint Caecilia 
Hoensbroek, 88 pnt; 2. Anna-Jitske Jacobi en Gerben Jongsma (trombone en 
marimba) Crescendo Drachten, 83 pnt (trombone) Metropole orkest 
EERSTE DIVISE: solisten: 1. Camiel Lemmens (hoorn) Aurora Grevenbicht, 
93 pnt, solo optreden Marinierskapel; 2. Sjors Uitjens (altsaxofoon) Echo der 
Kempen Bergeijk, 92 pnt, Metropole Orkest, publieksprijs ZIMIHC; 3. Femke Galama 
(saxofoon) Eensgezindheid Tjerkerd/EMM Oudega, 90 pnt, Home Recording Codarts; 
4. Henderika Veenema (altsaxofoon) Joost Wiersma Jistrum, 87,5 pnt; 5. Megan 
Brouwer (hoorn) DSS Aarlanderveen, 84 pnt; 6. Sander Menten (euphonium) Cres-
cendo Dreischor, 80 pnt; ensembles: 1. Jirsca Vroegop en Imanda van Vossen 
(bugel) Accelerando Sint Annaland, 86 pnt, publieksprijs ZIMIHC; 2. Kitty Bouwmees-
ter, Mathilda Geurts, Zoran Rosendahl en Vivian Zevenhoven (euphonium) DSS 
Aarlanderveen, 84 pnt.
DIVISIE CONSERVATORIUM: solisten: 1. Lutske Visser (altsaxofoon) Frysk 
Fanfare Orkest Bolsward, 91,5 pnt, publieksprijs ZIMIHC.

De uitslagen van het Nederlandse kampioenschap voor blazers, het EK voor majorettes, de 

Nederlandse Brassband Kampioenschappen, de Open Nederlandse Harmonie Kampioen-

schappen en bondswedstrijden tot en met 19 november.

FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Uitslagen concoursen
Prijsuitreiking NK Blazers in de lagere divisies.

ALGEMEEN NIEUWS
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EK Majorettes NBTA
DATUM: vrijdag 6 tot en met zondag 8 oktober.
PLAATS: Almere.
SOLO: Juvenile Showtwirl: 1. Anissa Soussani; 5. Fleur van Egteren; 9. Lily 
Meijvogel; Preteen Showtwirl: 2. Chantal Verschoor; 5. Emma Lundell; 9. 
Jalicha van Delft; Junior Showtwirl: 1. Femke de Bont; 3. Lindsay Haneveer; 4. 
Rilana van Egteren; Senior Showtwirl: 7. Tessa Adam; 10. Diana de Jong.
DUO: Juvenile Showtwirl: 13. Deveny Trenning; Preteen Showtwirl: 2. 
Lily Meijvogel en Fleur van Egteren; 4 Nienke Drent en Syrin Gremmer; 9. Femke 
Schriks en Renee van der Heijden; Junior Showtwirl: 2. Anissa Sousanni en Ri-
lana van Egteren; 3. Maybel Willemse en Isabel Vogelezang; 13. Janero Luchies en 
Cyntha ten Barge; Senior Showtwirl; 2. Marije Kok en Emmaly Bakker; 8. Lindsay 
Haneveer en Amber Donkers; 10. Tessa Pekx en Minke Coort; Exhibition Junior: 
5. Melody-Ann Jagersma en Laurien Jousma; 7. Angela Schouten en Diana de Jong; 
15. Shady van Gageldonk en Denise Roelands; Exhibition Senior: 3. Flevo 
twirling.
CORPS: Parade Corps junior; 1. The Flying Stars; Parade Corps 
Senior: 2. The Flying Stars; Showtwirl Corps Juvenile: 3. The Flying Stars; 
Showtwirl Corps Junior: 1. EMM; Showtwirl Corps Senior: 2. Mobile; 
3. Xtreme

Jury aan Huis BBM
DATUM: zondag 15 oktober.
PLAATS: Venray.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Vriendenkring Overloon, 84,2 pnt, 1e prijs.

Concertconcours LBM
DATUM: zondag 22 oktober.
PLAATS: Roermond.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Sint Nicolaas Broekhuizen, 90 pnt, 1e prijs met 
promotie en lof.
DERDE DIVISIE: harmonie: Philomena Haelen, 83,33 pnt; 1e prijs.
EERSTE DVISIE: fanfare: Sint Wiro ’t Reutje-Sint Odiliënberg, 90,42 pnt, 1e 
prijs met lof; harmonie: Sint Cecilia Mheer, 97 pnt, 1e prijs met lof; Sint Caecilia 
Blerick, 84,58 pnt, 1e prijs.
CONCERTDIVISIE: brassband: ProClass Brass Band Limburg Geleen, 90 
pnt; fanfare: Eensgezindheid Maasbracht, 92 pnt.

Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen
DATUM: vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober.
PLAATS: Utrecht.
KAMPIOENSDIVISIE: 1. De Wâldsang Buitenpost, 97 pnt; 2. Brassband Schoon-
hoven A, 96 pnt; 3. De Bazuin Oenkerk, 95 pnt; 4. Provinciale Brassband Groningen, 
93 pnt; 5. Soli Brass Leeuwarden, 92 pnt; 6. Rijnmond Rotterdam, 89 pnt; 7. Altena 
Brass Andel, 87 pnt; 8. ProClass Brassband Limburg Geleen, 86 pnt; 9. Amsterdam 
Brass, 85 pnt; 10. Spijkerpakkenband Gorredijk, 84 pnt.
EERSTE DIVISIE: 1. Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg, 94 pnt; 2. Excelsior 
Zalk, 91 pnt; 3. Kunst naar Kracht De Goorn, 89 pnt; 4. Brassband Breukelen, 86 pnt.
TWEEDE DIVISIE: 1. Excelsior Ferwert, 92 pnt; 2. Martini Brassband Groningen, 
91 pnt; 3. Constantijn Huygens Appingedam, 89 pnt; 4. Brassband Amersfoort, 88 
pnt; 5. Gloria Dei Gerkesklooster-Stroobos, 87 pnt; 6. Brassband Schoonhoven B, 86 
pnt; 7. De Lofklank Ureterp, 84 pnt; 8. De Bazuin B Oenkerk, 83 pnt; 9. David Zwolle, 
91 pnt. 
DERDE DIVISIE: 1. Looft den Heer Beetgumermolen, 92 pnt; 2. Gereformeerde 
Brassband Groningen, 91 pnt; 3. Greidebrass Greidhoeke, 90 pnt; 4. Blaast de 
Bazuin Surhuisterveen, 89 pnt; 5. Backum Brass Castricum, 88 pnt. 
VIERDE DIVISIE: 1. Immanuel Eemsmond, 93 pnt; 2. Ere Zij God Damwoude, 90 
pnt; 3. Soli Deo Gloria De Tike, 88 pnt; 4. Euphonia Ternaard, 86 pnt; 5. Blaast de 
Bazuin Oude-Nieuwe Bildtdijk, 85 pnt; 6. Felison Brass Velsen Noord, 84 pnt.

Open Nederlandse Harmonie 
Kampioenschappen
DATUM: 4 november.
PLAATS: Drachten.
VIJFDE DIVISIE: 1. Wilhelmina Bedum, 86,33 pnt; 2. Crescendo (B-orkest) 
Drachten, 83,33 pnt; 3. Excelsior Warnsveld, 80,67 pnt.
VIERDE DIVISIE: 1. Jubal (B-orkest) Varsseveld, 88 pnt.
TWEEDE DIVISIE: 1. Advendo Franeker, 87,17 pnt, 2. Muziekvereniging Klaren-
beek, 81,17 pnt.

Concertconcours ZMB
DATUM: zaterdag 4 november.
PLAATS: Terneuzen. 
INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: Onze Vrije Uren Wagenberg, advies vijfde 
divisie.
VIJFDE DIVISIE: brassband: Wilhelmina Colijnsplaat, 81,59 pnt, 1e prijs. 
DERDE DIVISIE: harmonie: Koninklijke Stedelijke Harmonie Hulst, 83,50 pnt, 
1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: brassband: Excelsior ‘s-Heer Arendskerke, 65,00 pnt, 3e 
prijs. 

Concertwedstrijd 
slagwerkensembles OMF 
(namens Friesland, Groningen/Drenthe, Overijssel en Gelderland).
DATUM: zaterdag 4 november.
LOCATIE: Drachten.
DERDE DIVISIE: Dynamic Euphonia Nijeveen, 87 pnt, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: David Oosterwolde, 82 pnt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: Koningin Wilhelmina Delfzijl, 92,67 pnt, 1e prijs met onderschei-
ding.

Marching en Music Contest en 
Showconcours ZHBM
DATUM: zaterdag 4 november.
PLAATS: Schiedam.
MCC: JEUGDDIVISIE: blaaskorpsen: concerterend/marcherend: 
Jeugd Rijnmondband Schiedam, 85,33 pnt/84,67 pnt, 1e prijs.
VIERDE DIVISIE: blaaskorpsen: concerterend/marcherend: Jong 

Brassband De Wâldsang Buitenpost: winnaar NBK 2017.
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Concertconcours OBM 
DATUM: zondag 12 november.
PLAATS: Enschede.
VIERDE DIVISIE: brassband: Euregio Brassband Borne, 83,5 pnt, 1e prijs; 
fanfare: De Woudklank Noordwolde, 80,42 pnt, 1e prijs; harmonie: Amicitia 
Rietmolen, 85,33 pnt, 1e prijs met promotie.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Eendracht Afferden 85,25 pnt, 1e prijs met promotie; 
harmonie: Sint Servaes Dinther, 81,00 pnt, 1e prijs.
CONCERTDIVISIE: fanfare: Door Samenwerking Sterk Aarlanderveen, 97,5 pnt.

Concertconcours OMF
DATUM: zaterdag 18 november.
PLAATS: Drachten.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Sereno Baflo, 86,33 pnt, 1e prijs met promotie; Ere Zij 
God Jutrijp-Hommerts, 80,67 pnt, 1e prijs; De Bazuin Groningen, 85,33 pnt, 1e prijs 
met promotie.
VIERDE DIVISIE: brassband: De Bazuin Triemen-Westergeest, 81,67 pnt, 1e 
prijs; De Bazuin Donkerbroek, 83,33 pnt, 1e prijs; Concordia Wânswert, 83 pnt, 1e 
prijs; fanfare: Hallelujah Burgum, 82,59 pnt, 1e prijs; Kunst Na Arbeid Hierden, 
78,75 pnt, 2e prijs.
DERDE DIVISIE: fanfare: Samen Voorwaarts Waarland-’t Veld-Zijdewind, 75,50 
pnt, 2e prijs; Harmonie Marum, 82,83 pnt, 1e prijs; Tida Kira Munnekezijl-Lauwerzijl, 
82,75 pnt, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: OBK Driebruggen, 83,50 pnt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Euphonia Wommels, 85 pnt, 1e prijs; fanfare: 
Jouster Fanfare Joure, 90,33 pnt, 1e prijs met lof.

Concertconcours MBGF
DATUM: zaterdag 18 november.
PLAATS: Zutphen.
INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Kunst na Arbeid Nieuwpoort, advies: vierde 
divisie. 
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Door Eensgezindheid Heukelum, 82,42 pnt, 1e prijs.
VIERDE DIVISIE: fanfare: De Bazuin Wetering, 80 pnt, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: harmonie: Crescendo Hengelo Gld, 82,75 pnt, 1e prijs; Maas-
Muziek Maasdam, 83,83 pnt, 1e prijs; Hengelose Christelijke Harmonie, 86,67 pnt, 1e 
prijs met promotie; Prinses Juliana Zelhem, 74,08 pnt, 2e prijs; Aalsmeers Harmonie, 
80 pnt, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: AMDG Wehl, 80,5 pnt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: De Eendracht Aalten, 86,83, 1e prijs; Crescendo 
Zuid-Beijerland, 85,17 pnt. 

Marching & Music Contest LBT 
DATUM: zondag 19 november.
PLAATS: Sint Odiliënberg. 
DEELNEMERS: DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: concerterend/
marcherend: Les Amis Réunies Ransdaal, 80,5 pnt/80,78 pnt, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: concerterend: Sint Caecilia Spau-
beek, 81,17 pnt, 1e prijs; marcherend: Sint Laurentius Bemelen, 78,44 pnt, 2e 
prijs; blaaskorpsen: concerterend/marcherend: Jong Leven Gerwen, 
70,44 pnt/70,33 pnt, 2e prijs; Sint Joseph Buchten, 86,33 pnt/86 pnt, 1e prijs met 
promotie.
EERSTE DIVISIE: slagwerkgroepen: concerterend: Wilhelmina 
Wolder-Maastricht, 90 pnt, 1e prijs; blaaskorpsen: concerterend/mar-
cherend: Sint Sebastianus Laar-Weert, 82,17 pnt/81,78 pnt, 1e prijs; Sint Job 
Leuken-Weert, 83,33 pnt/82,56 pnt, 1e prijs

AMDG Kampen, 81,83 pnt/80,83 pnt, 1e prijs; slagwerkkorpsen: concerte-
rend/marcherend: EMOS Daalre, 77,17 pnt/76,67 pnt, 2e prijs.
DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: concerterend/marcherend: 
Soli Deo Gloria Westerhaar-Vriezenveensewijk, 82,33 pnt/82,00 pnt, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: concerterend/marche-
rend: slagwerkgroep Neerbosch-Oost Nijmegen, 85,17 pnt/82,00 pnt, 1e prijs; 
blaaskorpsen: concerterend/marcherend: Drum- en Marchingband 
Enschede, 80,83 pnt/80,00 pnt, 1e prijs; slagwerkkorpsen: concerterend: 
Drumband Edam, 76,67 pnt, 2e prijs.
EERSTE DIVISIE: blaaskorpsen: marcherend: FBL (FranciscusBand 
Leiden) Leiden, 81,17 pnt, 1e prijs; slagwerkkorpsen: marcherend: 
Harmonie Slikkerveer, 83,50 pnt, 1e prijs; blaaskorpsen: marcherend: Sint 
Sebastianus Gendt, 80,00 pnt, 1e prijs; slagwerkkorpsen: marcherend: 
Excelsior Woerden, 88 ,00 pnt, 1e prijs; Koninklijke Harmonie Doorn, 82,50 pnt, 1e 
prijs; Excelsior Losser, 81,00 pnt, 1e prijs; concerterend/marcherend: Sint 
Caecilia Saasveld, 86,33 pnt/85,50 pnt, 1e prijs.
SHOW: BASISKLASSE: showbandstyle: Victory Den Haag, 80,08 pnt, zilver.

Concertconcours MNHU 
DATUM: zaterdag 11 november.
PLAATS: Zaandam.
INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Crescendo Assendelft, advies: derde divisie. 
VIJFDE DIVISIE: harmonie: TAVENU De Kwakel, 81,25 pnt, 1e prijs; Volharding 
Korendijk Nieuw-Beijerland, 80 pnt, 1e prijs. 
VIERDE DIVISIE: harmonie: Excelsior Genderen, 82,09 pnt, 1e prijs. 
DERDE DIVISIE: fanfare: Us Ideal/Nieuw Leven Echten, 81,92 pnt, 1e prijs; 
Eensgezindheid Egmond-Binnen, 82,25 pnt, 1e prijs; harmonie: Liora De Lier, 
73,08 pnt, 2e prijs.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Apollo Wissenkerke, 85,50 pnt, 1e prijs met 
promotie; brassband: Koninklijke Brassband Utrecht, 83 pnt, 1e prijs.

Concertconcours OBM 
DATUM: zaterdag 11 november.
PLAATS: Enschede.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Amicitia Delden, 80,83 pnt, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: brassband: Crescendo Steenwijk, 80,83 pnt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Pieter Aafjes Culemborg, 92 pnt, 1e prijs met 
onderscheiding; brassband: Pro Rege Heerenveen, 93,33 pnt, 1e prijs met 
onderscheiding. 

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden 
en van bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en tam-
boerkorpsen.

Rechtgezet
In de uitslag van het NK solisten en ensembles van de doelgroep SMP in 
Klankwijzer nr. 6 ontbrak de kampioen in de tweede divisie sectie kleine trom. 
De winnaar in deze divisie was Finn Logister van het fluit- en tambourcorps 
Sint Paulus uit Schaesberg. Hij behaalde voor de uitvoering van Disclosure van 
Vincent Cox 92 punten. Ere wie ere toekomt. 

Blijdschap bij vertegenwoordigers van Advendo Franeker op de ONHK. 
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PROVINCIE DRENTHE

Jubilarissen MGD
Muziekbond Groningen en Drenthe heeft Bert Wier-

sema en Henk van Laar (Beiler Harmonie Orkest) en 

Gabriëlle de Graaf (Oranje Nassau Smilde) gehuldigd 

voor hun veertigjarig jubileum als muzikant.

Nieuwjaarsconcert Drents 
Senioren Orkest
Het Drents Senioren Orkest geeft dinsdagmiddag 16 

januari in samenwerking met maaltijdservice Van 

Smaak uit Drachten een nieuwjaarsconcert in De Bron 

in Assen. Na afloop worden gratis drankjes en hapjes 

aangeboden.

Clarinets Unlimited 
speelt in Anloo
Zondag 14 januari (14.30 uur) geeft Clarinets Unlimi-

ted een nieuwjaarsconcert in de Magnuskerk in Anloo. 

In een programma met muziek van vroeger en nu 

worden Passacaglia (Bach), Toccata & Fuga (Buxte-

hude), Antiche Dansen (Respighi) en werken van de 

eigentijdse componisten Bart Van Kerckhove, Cristi-

an-Adolphe Wauters, Bert Heikema, Martin Cornelissen 

en Ronald Dorenbos ten gehore gebracht. Informatie: 

www.clarinetsunlimited.nl.

D E C E M B E R

Za 16 EMMEN 20.30 UUR Kerstconcert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso m.m.v. Linda Wagenmakers. 

J A N U A R I

Zo 14 ANLOO, MAGNUSKERK 14.30 UUR Concert door Clarinets Unlimited. 

Di 16 ASSEN, DE BRON  Nieuwjaarsconcert door Drents Senioren Orkest.

Za 27 SMILDE, DE RANK 09.30 UUR Play-in Fellowship on Tour 2018 o.l.v. Jacob de Haan.

F E B R U A R I

Za 03 ASSEN, DE NIEUWE KOLK  NK Concertslagwerk KNMO

Za 10 ASSEN, HET SCHAKELVELD 10.00 UUR Selmer Saxofoondag o.l.v. Johan van der Linden.

PROVINCIE FLEVOLAND

10e gezamenlijk 
nieuwjaarsconcert
Fanfare Maris Sonores Biddinghuizen, brassband Amor 

Musae Swifterbant en harmonie Eendracht Dronten 

verzorgen zaterdag 13 januari (20.15 uur) hun tiende 

gezamenlijke nieuwjaarsconcert in De Meerpaal in 

Dronten. De drie orkesten laten in een programma van 

Weense nieuwjaarsklassiekers en concertwerken ieder 

hun eigen klankkleur horen. Na de pauze wordt alles 

samengevoegd tot een groot Drontens orkest met 120 

muzikanten. Informatie: www.meerpaal.nl.

Maestro Zeewolde: 
nieuwe battle begint!
De Algemene Muziekvereniging Zeewolde (AMVZ) 

houdt vrijdag 15 december (20.00 uur) in The Lux de 

tweede editie van Maestro Zeewolde. Bloemiste Rosa 

Jacobs, wethouder Winnie Prins, onderwijzer Fred 

Ots, wijkagent Francis Fraaij en ondernemer Martin 

Thiele kruipen in de huid van de dirigent in werken die 

in het teken staan van de feestmaand december. De 

kandidaten zijn door Catharina Keekstra (dirigent jeug-

dorkest Zeewolde) voorbereid op hun dirigeerdebuut. 

Informatie: www.amvz.net.

D E C E M B E R

Vr 15 ZEEWOLDE, THE LUX 20.00 UUR Maestro Zeewolde door Algemene Muziekvereniging Zeewolde met lokale dirigenten.

Za 16 / 17  ALMERE, TOPSPORTCENTRUM  Runner-Up kampioenschappen NBTA. 

J A N U A R I

Za 13 DRONTEN, DE MEERPAAL  Nieuwjaarsconcert door Fanfare Biddinghuizen, Amor Musae Swifterbant en Eendracht Dronten. 

Za 13 / Zo 14 ALMERE, TOPSPORTCENTRUM  NK Twirl NBTA. 

Za 20 ALMERE, SPORTHAL DE BLOEMHOF  Contest Color Guard Nederland. 

PROVINCIE FRIESLAND

Paulus de Jong leidt 
EMM Oudega (SWF)
De Kollumer Paulus de Jong wordt per 1 januari 2018 

de nieuwe dirigent van fanfare Eendracht Maakt Macht 

Oudega (SWF). Hij volgt interim-dirigent Sijtze van der 

Hoek op, die na het vertrek van Piet Groeneveld tijdelijk 

de honneurs waarnam. De Jong begon als bugelspeler 

bij fanfare Joost Wiersma Jistrum, studeerde bugel 

en althoorn aan het conservatorium te Groningen en 

hafabra-directie bij Tijmen Botma en Klaas van der 

Woude. Hij dirigeert verder Blaast de Bazuin Oude en 

Nieuwe Bildtdijk, Concordia IJlst, Euphonia Ternaard en 

De Bazuin Lutjegast.

Nieuwjaarsconcert in Sneek
Het Stedelijk Muziekkorps Sneek luidt 14 januari 

(14.30 uur) in Theater Sneek 2018 in met een klassiek 

nieuwjaarsconcert. Medewerking verlenen de sopraan 

Magreet Rietveld en het ballet van Jacqueline Veldhuis. 

Informatie: http://stedelijkmuziekkorpssneek.nl. 
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Kerstconcert door 
Crescendo Drachten
Zaterdag 16 december (19.30 uur) verzorgt het B-or-

kest van CMV Crescendo Drachten een kerstconcert in 

De Oase in Drachten. De sopraan Fardau van der Wou-

de treedt op met pianobegeleiding van Jochum van 

der Woude. Informatie: www.crescendodrachten.nl.

De Wâldsang met 
zanger Dwight Dissels
Zanger Dwight Dissels is zaterdag 13 januari (20.00 

uur) in de Flambou in Surhuisterveen gastsolist tijdens 

het nieuwjaarsconcert van NBK-winnaar De Wâldsang 

Buitenpost. Dissels nam deel aan The Voice of Holland 

en speelde dit jaar de rol van Jezus tijdens The Passi-
on in Leeuwarden. Informatie: www.dewaldsang.nl.

Volkskerstzang in Sneek
Het Fries Blazers Ensemble en het Súdwestkoor verzor-

gen zondag 17 december (15.00 uur) in de Ooster-

kerk in Sneek onder leiding van dirigent/saxofonist Jan 

Brens een volkskerstzang. Solisten zijn sopraan Jannet 

Rienks, organist/pianist Jan Moens en pianist Oeds 

Wijnsma. Maandag 18 december (20.00 uur) verzorgt 

Jan Brens samen met organist Martin Mans een Muzi-

kaal Advent in de Sint Martinuskerk in Sneek.

 

Christmas Event 
in Gerkesklooster
Brassband Gloria Deï Gerkesklooster brengt het publiek 

zaterdag 16 december (19.30 uur) in de Gerefor-

meerde Kerk in Gerkesklooster in kerststemming met 

het concert Christmas Event. Ook de jeugd doet mee. 

Voorafgaande aan het concert wordt een kerstdiner 

geserveerd. Informatie: www.gloriadei.nl.

Jubilarissen OMF
De Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân heeft 

Harm Nicolai bij zijn afscheid van het Frysk Senioren 

Orkest gehuldigd voor zijn 85-jarig jubileum als mu-

zikant. De 94-jarige Kollumnaar maakte op tienjarige 

leeftijd zijn entree in de amateurmuziekwereld. De 

afgelopen 35 jaar speelde hij bij het Frysk Senioren 

Orkest.

De overige jubilarissen:

Vijfenzestig jaar: Heine Bosma (Looft den Heer 

Boornbergum).

Zestig jaar: Martinus de Vries (Looft den Heer Boorn-

bergum); Annie Baarda- Dijkstra (Halleluja Menaam); 

Eise Huizinga (Halleluja Drachtstercompagnie).

Vijftig jaar: Hinke Slot (Studio Stiens).

Veertig jaar: Joris Boomsma en Jan Stok (Halleluja 

Menaam); Siepie Khan en Wikje de Vries (Looft den 

Heer Oudega); A. Boomsma- Kinderman (De Lofstem 

Sumar); Sonja Hoekstra en Freerk de Boer (Advendo 

Morra- Lioenssens). 

Jouster Fanfare samen 
met jongenskoor 
De christelijke muziekvereniging Jouster Fanfare houdt 

zondag 17 december (15.00 uur) in De Oerdracht 

een adventsconcert. Medewerking verleent het Roder 

Jongenskoor.

Familiekerstshow met 
Constantia en Margriet Eshuis
A Warm and White Christmas is de titel van de fami-

liekerstshow die fanfare Constantia Menaam zaterdag 

23 december (19.30 uur) presenteert in theater de 

Koornbeurs Franeker. Constantia speelt als ouverture 

muziek uit kerstfilms zoals Home Alone en Polar Ex-
press. Margriet Eshuijs en Maarten Peters zingen met 

begeleiding van het orkest de klassiekers I’m dreaming 
of a White Christmas en Winterwonderland. Ook Last 
Christmas (Wham) en Happy Xmas War is Over (John 

Lennon) komen voorbij. Na voorlezing van het verhaal 

van Scrooge volgt een singalong met liedjes zoals 

Stille nacht en Oh dennenboom. 

Kerst- en nieuwjaarsconcerten 
door Oldehovekapel
Egerländer Oldehovekapel geeft zondag 17 decem-

ber (15.00 uur) een kerstconcert in MFC Ons Huis te 

Sint Annaparochie. Het muzikale programma omvat 

romantische walsen, vrolijke polka’s en traditionele 

kerstmuziek. Zondag 14 januari (15.00 uur) verzorgt 

de Egerländer Oldehovekapel een nieuwjaarsconcert 

in Dorpshuis Yn ‘e Mande te Tytsjerk. Informatie: www.

oldehovekapel.nl.

D E C E M B E R

Za 16 SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU 20.00 UUR Concert Beatrix Doezum m.m.v. black gospelormatie JOY, Charles Dickens close harmoniegroep PURE. 

Za 16 HARLINGEN, GROTE KERK 20.00 UUR Kerstconcert door Euphonia Wommels i.s.m. interkerkelijk mannenkoor Edoza Sneek. 

Za 16 GERKESKLOOSTER, GEREF. KERK 19.30 UUR Kerstconcert door brassband Gloria Deï Gerkesklooster. 

Za 16 DRACHTEN, DE LAWEI  Kersconcert door Crescendo Drachten. 

Zo 17 SINT JACOBIPAROCHIE, KERK 15.30 UUR Concert door Crescendo Hijum-Finkum m.m.v. Bliid Boadskip Sjongers Berlikum.

Zo 17 JOURE, DE OERDRACHT 15.00 UUR Adventsconcert door Jouster Fanfare m.m.v. Roder Jongenskoor. 

Zo 17 SINT ANNAPAROCHIE, MFC ONS HUIS 15.00 UUR Kerstconcert door Egerländer Oldehovekapel. 

Zo 17 BLAUWHUIS, SINT VITUSKERK 15.00 UUR Kerstconcert door Fanfare Blauwhuis. 

Zo 17 SNEEK, OOSTERKERK 15.00 UUR Volkskerstzang met Súdwestkoor, Fries Blazers Ensemble, sopraan Jannet Rienks, organist/pianist Jan  

   Moens, pianist Oeds Wijnsma, dirigent/saxofonist Jan Brens. 

Ma 18 SNEEK, SINT MARTINUSKERK 20.00 UUR Muzikaal Advent door Martin Mans (orgel) en Jan Brens (verteller, zang, saxofoon). 

Za 23 FRANEKER, DE KOORNBEURS 19.30 UUR Kerstconcert door fanfare Constantia Menaam m.m.v. Margriet Eshuijs & Maarten Peters en  de Kerstkids. 

J A N U A R I

Za 13 DRACHTEN, SPORTCENTRUM  Contest Color Guard Nederland. 

Za 13 SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Brassband De Wâldsang m.m.v. Dwight Dissels 

Zo 14 SNEEK 14.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Stedelijk Muziekkorps Sneek. 

Zo 14 TYTSJERK, YN’E MANDE 15.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Egerländer Oldehovekapel. 
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Kerstconcert Kunst en 
Vriendschap Maurik
Zaterdag 16 december (19.30 uur) geeft harmonie 

Kunst en Vriendschap Maurik een kerstconcert in de 

Hervormde Kerk. Medewerking verleent close harmony- 

en barbershopkoor Lake District Sound Maarssen. 

Zondag 28 januari (14.00 uur) houdt Kunst en Vriend-

schap in ‘t Klokhuis in Maurik een voorspeelmiddag 

voor alle leden.

 
Kerstconcert Juliana met koor
Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen en het 

Gelders Gemengd Koor (GGK) Ugchelen verzorgen vrij-

dag 15 december (20.00 uur) in de Hervormde Kerk 

Beekbergen en vrijdag 22 december (20.00 uur) in de 

Hofstadkerk in Apeldoorn gezamenlijke kerstconcerten. 

Juliana speelt onder andere A home alone Christmas, 

Crazy for Christmas en Sleighride. Orkest en koor 

brengen samen An English Christmas, Feliz Navidad 

en Jesu, joy of men’s desiring.

Iesellander Muzikanten 
luiden 2018 in
De Iesellander Muzikanten luiden het nieuwe jaar in 

met twee concerten: zondag 14 januari (11.00 uur) in 

zalencentrum De Kruisberg in Doetinchem en zondag 

28 januari (11.00 uur) in zaal De Kievit in Megchelen. 

Het repertoire bestaat voornamelijk uit Egerländer en 

Böhmische muziek. 

Nieuwjaarsconcert 
in Oosterbeek
Lebret Zalen en Events in Oosterbeek is zondag 7 

januari (12.00 uur) het decor van het nieuwjaarscon-

cert van de Koninklijke Harmonie Oosterbeek. Het op-

leidingsorkest Da Capo en het symfonisch blaasorkest 

spelen een programma met onder andere Jazz Suite 
no.2 (Shostakovich), Largo uit New World Symphony 
(Dvořák) en Alladin Suite (Nielsen).

Music4All opent 2018 
in Gaanderen
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen luidt zondag 4 

februari (11.00 uur) in cultureel centrum De Pol het 

zestigjarig bestaan in met het concert Music4All. Op 

muziek van Franco Cesarini vertelt muziekdocente Mi-

randa Loff het muzikale sprookje De gelaarsde Kat van 

schrijver Charles Perrault. Met de vertolking van Stars 
on 45 nemen de zussen Willeke en Elske van der Burg 

het publiek mee naar de periode waarin Symfonisch 

Blaasorkest Gaanderen ontstond. Verder klinken Inter-
mezzo uit Cavalleria Rusticana (Pietro Mascagni) en 

March no.1 uit Pomp and Circumstances van Edward 

Elgar. Informatie: sbo-gaanderen.nl. 

Drumband OBK van slag
Zaterdag 23 december (16.00 uur) laat drumband van 

OBK Bennekom zich in het Muziekcentrum van OBK 

tijdens het concert OBK van slag van een andere kant 

zien. Alle geledingen van de slagwerksectie presente-

ren zich in een programma van uiteenlopende vormen 

van (slagwerk)muziek. 

Jubilarissen MBGF
De Muziekbond Gelderland en Flevoland heeft diverse 

jubilarissen gehuldigd. Een overzicht:

Vijftig jaar: J. Heynen (Concordia Kotten); Mari van 

Elk, Gientje van Wichen en Jo van Welie (Prins Willem 

Alexander Appeltern); Marian Boerakker-van Wijk (Sint 

Barbara Dreumel); Th.J.S. van Beuningen en Peter 

A.H.J. de Valk (Kunst en Vriendschap Balgoij); Bart van 

de Sant (Sint Sebastianus Gendt); Jos Menting (Sint 

Jan Meddo-Winterswijk); Fred Uiterweerd en Rieki 

Franken (OLTO Loenen).

Veertig jaar: Ria Berendsen-Keultjes (Kunst na Arbeid 

Zeddam); Anette Thijssen-Dinnissen en Annemarie 

van Tienen-Wintjes (Kunst en Vriendschap Balgoij); 

Marco Peterse (Concordia Elburg); Diana Peters en 

Martien Snijders (Volharding Stokkum); Riny de Leeuw 

(Canisius Concertband Nijmegen); Ab van Zeumeren 

en Renee van Doorn (OLTO Loenen); John Konings 

(Prins Willem Alexander Appeltern); Angela Roerdink 

(Muziekvereniging Groenlo).

Muziek maakt Kunst
bij Jubilate Deo
Muziek maakt Kunst is de titel van een multidiscipli-

nair concert van fanfare Jubilate Deo Groesbeek op 

zaterdag 13 (20.00 uur) en zondag 14 januari (14.00 

uur) in zaal De Sleutel in Groesbeek. Terwijl het orkest 

een muziekstuk speelt met een kleur in de titel of de 

artiestennaam, gaan zeven Groesbeekse kunstenaars 

live aan de slag om met deze kleur een kunstwerk te 

scheppen. Gespeeld worden onder andere hits zoals 

Rood (Marco Borsato), Nights in White Satin (Moody 

Blues), Little Green Bag (George Baker), Variazioni in 
Blue (Jacob de Haan). De kunstwerken worden na 

afloop geveild. De opbrengst is voor de fanfare.

Eindejaarsconcert in Zevenaar 
Zanger/gitarist Jordi Repkes is donderdag 28 december 

(20.15 uur) in het Musiater in Zevenaar te gast op het 

eindejaarsconcert van de Stedelijke Muziekvereniging Ze-

venaar. Orkest en gastsolist presenteren een programma 

met diverse muziekstijlen en spelen een aantal nummers 

samen. Jordi Repkes bereikte met zijn melodische en 

virtuoze gitaarspel de finale van Sena Guitar Awards.

Wilhelmina en Sophia’s 
in De Vereeniging
Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel en Sophia’s 

Vereeniging Loon op Zand verzorgen zondag 17 decem-

ber (15.00 uur) een middagvullend concert in De 

Vereeniging in Nijmegen. Sophia’s Vereeniging brengt 

samen met het Bachkoor Nijmegen en studenten van 

Fontys muziektheater klassiek een operaprogramma 

met Ouverture Fliegende Holländer (Wagner), Coro 
d’introduzione uit Cavalleria Rusticana (Mascagni), La 
Bohème Suite (Puccini) en Vivat! Vivat le Toréro (Bizet). 

Wilhelmina speelt Asgard (Barberán), Atmospheres 

(Golland) en Earl of Oxford March (Byrd). Informatie: 

www.harmonie-wamel.nl. Foto: Aanlevering Wilhelmina.

Kerstconcert Harmonie Hatert
Harmonie Hatert geeft zondag 17 december (11.30 

uur) een kerstconcert in het wijkcentrum Hatert. Het 

publiek wordt uitgenodigd om enkele kerstnummers 

mee te zingen. Ook de (jeugd)drumfanfare De Ste-

faantjes doet mee. Donderdag 21 december (20.00 

uur) wordt het programma in zaal Roomsch Leven 

herhaald. Informatie: www.harmoniehatert.nl. 

Isseltaler Musikanten actief 
rond kerst en nieuw 
De Isseltaler Musikanten en popkoor Swing Coö-

peration geven zaterdag 16 december (20.00 uur) 

samen een kerstconcert in ’t Trefpunt in Gorssel. In 

een gezellige kerstsfeer is naast kerstrepertoire ook 

Egerländerblaasmuziek te beluisteren. Zondag 7 ja-

nuari (11.30 uur) geven de Isseltaler Musikanten een 

nieuwjaarsconcert in Dorpshuis de Meent in Angerlo 

en zondag 14 januari (11.30 uur) in De Harmonie te 

Laag-Soeren. Informatie: www.isseltalermusikanten.nl.
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D E C E M B E R

Vr 15 BEEKBERGEN, HEVORMDE KERK 20.00 UUR Concert door harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen en het Gelders Gemengd Koor.

Za 16 GORSSEL, ’T TREFPUNT 20.00 UUR Kerstconcert door Isseltaler Musikanten m.m.v. Swing Coöperation.

Za 16 MAURIK, HERVORMDE KERK 19.30 UUR Kerstconcert door Kunst en Vriendschap Maurik. 

Zo 17 NIJMEGEN, DE VEREENIGING  Concert door harmonieën Koningin Wilhelmina Wamel en  Sophia’s Vereeniging Loon op Zand m.m.v. 

    Bachkoor Nijmegen. 

Zo 17 NIJMEGEN, WIJKCENTRUM HATERT 11.30 UUR Kerstconcert door Harmonie Hatert.

Vr 22 APELDOORN, HOFSTADKERK 20.00 UUR Concert door harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen en het Gelders Gemengd Koor. 

Za 23 BENNEKOM, MUZIEKCENTRUM  Concert door Drumband OBK Bennekom. 

Do 28 ZEVENAAR, MUSIATER 20.15 UUR Eindejaarsconcert door Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar m.m.v. Jordi Repkes. 

J A N U A R I

Zo 07 ANGERLO, DE MEENT 11.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Isseltaler Musikanten. 

Zo 07 OOSTERBEEK, LEBRET ZALEN EN EVENTS 12.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Koninklijke Harmonie Oosterbeek. 

Za 13 GROESBEEK, DE SLEUTEL 20.00 UUR Concert Muziek maakt Kunst door Fanfare Jubilate Deo en 7 Groesbeekse kunstenaars. 

Zo 14 GROESBEEK, DE SLEUTEL 14.30 UUR Concert Muziek maakt Kunst door Fanfare Jubilate Deo en 7 Groesbeekse kunstenaars. 

Zo 14 ANGERLO, DE MEENT 11.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Isseltaler Musikanten. 

Zo 14 LAAG SOEREN, DE HARMONIE 11.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Isseltaler Musikanten. 

Zo 14 DOETINCHEM, DE KRUISBERG 11.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Iesellander Muzikanten. 

Zo 14 WARNSVELD, MARTINUSKERK 15.00 UUR Nieuwjaarsconcert door muziekvereniging Excelsior Warnsveld. 

Za 20 WIJCHEN, SPORTHAL ARCUS  NK Mars & Music Contest KNMO. 

Zo 28 MAURIK, ’T KLOKHUIS 14.00 UUR Voorspeelmiddag door Kunst en Vriendschap Maurik. 

Zo 28 MEGCHELEN, DE KIEVIT 11.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Iesellander Muzikanten. 

F E B R U A R I

Zo 04 GAANDEREN, DE POL 11.00 UUR Concert Music4All door Symfonisch Blaasorkest Gaanderen m.m.v. vertelster Miranda Loff.

Za 10 WIJCHEN, SPORTHAL ARCUS  Contest Color Guard Nederland

PROVINCIE GRONINGEN

Crescendo als concertband 
Bicycle Showband Crescendo Opende verruilt zaterdag 

13 januari (15.30 uur en 20.00 uur) tijdens nieuw-

jaarsconcerten in het BaronTheater het taptoeterrein 

voor het theaterpodium. Met muziek in verschillende 

stijlen wordt toegewerkt naar een feestelijke finale in 

Ierse stijl. Informatie: www.barontheater.nl. 

Jubilarissen MGD
De Muziekbond Groningen en Drenthe heeft Egbert 

Mulder (Wilhelmina Leens) in de bloemen gezet 

vanwege zijn vijftigjarig jubileum als muzikant. Erwin 

Faber, Marja Leffers-Koning, Luit Reitsema, Martin 

Steenhuis en Dolf Steenhuis (Wilhelmina Leens) en 

Bram van Wijk (Oranje ’t Zandt) vierden hun veertigja-

rig jubileum.

Showband Marum wil 
naar WK in Calgary 
Showband Marum is van plan in 2019 in het Canade-

se Calgary deel te nemen aan het wereldkampioen-

schap van de World Association of Marching Show 

Bands (WAMSB ). De vereniging werd in 2015 in het 

Deense Kopenhagen al eens tiende tijdens deze wed-

strijd. Marum dankt de uitnodiging aan haar optreden 

tijdens het WMC. Voor de muzikanten en guardleden 

zou een overzeese reis een primeur betekenen. De 

komende tijd wordt bekeken of de trip haalbaar is. 

De Harmonie met gospelkoor
Zondag 16 december (16.00 uur) geeft de christelijke 

muziekvereniging De Harmonie Winschoten een kerst-

concert in de Vennekerk in Winschoten. Samen met 

het gospelkoor Cantanova Borger worden traditionele 

en moderne kerstnummers uitgevoerd.

Nieuwjaar met Zuidema Kapel
De Zuidema Kapel verzorgt zondag 28 januari (15.00 

uur) een nieuwjaarsconcert in ‘t Marnehoes te Wehe 

den Hoorn. Voorbij komen meeslepende polka’s en 

romantische walsen in de Moravische en Boheemse 

muziekstijl, instrumentaal en met zang. Informatie: 

www.zuidemakapel.nl.

D E C E M B E R

Vr 15 APPINGEDAM 20.00 UUR Veteranenconcert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso m.m.v. Linda Wagenmakers.

Za 16 WINSCHOTEN, VENNEKERK 16.00 UUR Kerstconcert door CMV De Harmonie Winschoten. 

Za 16 WINSUM, DE POORT 20.00 UUR Kerstconcert door CMV De Bazuin Winsum m.m.v. mezzosopraan Karin Strobos.

J A N U A R I

Za 13 OPENDE, BARTON THEATER 15.00 EN 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Bicycle Showband Crescendo. 

Zo 28 WEHE DEN HOORN, ’T MARNEHOES 15.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Zuidema Kapel. 
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Limburg start pilot 
met Muziekloterij
Door bezuinigingen nemen financiële middelen voor 

muziekgezelschappen, opleidingen en innovatieve pro-

jecten af. Om een extra en continue inkomstenbron te 

creëren voor de muzieksector is de Stichting Nationale 

Muziekloterij opgericht. Een soort van donateursactie 

2.0 waarbij de deelnemers ook nog meedingen naar 

prijzen. Sinds 2013 zijn de initiatiefnemers bezig om 

de mogelijkheden van een eigen loterij voor muziek-

verenigingen in Limburg (en daarbuiten) te onderzoe-

ken. De liberalisering van de loterijmarkt maakt nieuwe 

initiatieven mogelijk. In de ledenvergadering van de 

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft Bart 

Lemmen van de Muziekloterij een oproep gedaan 

aan muziekverenigingen om deel te nemen. Hierop is 

enthousiast gereageerd en in het voorjaar van 2018 

gaat deze pilot van start. Middels een intentieverklaring 

ondersteunen LBM en KNMO dit plan. De Muziekloterij 

is een zelfstandige stichting en is er voor alle ama-

teurmuziekorganisaties. Aan de pilot doen vooralsnog 

vijftien verenigingen mee. Zij gaan in het voorjaar van 

2018 de loterij testen. Vijftig procent van de inkomsten 

gaat direct naar de clubkas. De andere helft gaat naar 

prijzen en organisatiekosten. Bij gebleken succes wordt 

de Muziekloterij verder uitgerold. Eerst in Limburg en 

daarna in de rest van Nederland. Informatie: www.

muziekloterij.nl.

Kerstmis op Kaalheide
Zondag 17 december (15.00 uur) houdt harmonie 

Sint Jozef Kaalheide-Kerkrade in de Sint Jozefkerk 

het kerstconcert. Medewerking verleent het a capella 

quintet Something Blue. Naast het begeleiden van de 

zanggroep speelt het orkest kerstmelodieën en sym-

fonische blaasmuziek, onder andere de ouverture uit 

de opera Hänsel und Gretel (Engelbert Humperdinck). 

Informatie: www.harmoniekaalheide.nl.

Maurice Daemen leidt 
Koninklijke Horst
Maurice Daemen (49) uit Maasbracht is de nieuwe 

dirigent van de Koninklijke Harmonie van Horst. Hij 

neemt de dirigeerstok over van Björn Bus die tijdens 

het nieuwjaarsconcert op 7 januari afscheid neemt. 

Bus kan het dirigentschap in Horst niet meer combi-

neren met zijn werk als chef-dirigent van de Douane 

Harmonie Nederland. Daemen dirigeert de fanfares 

Sint Martinus Urmond en Concordia Ittervoort en is 

parttime projectleider bij cultuurbedrijf De Domijnen in 

Sittard-Geleen.

Eendracht actief 
rond kerst en nieuw
Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide komt rond kerst 

en nieuw twee keer in actie. Zaterdag 17 december 

(19.00 uur) is in de Heilig Hart van Jezuskerk in 

Nieuwenhagerheide een kerstconcert met Coro-Incan-

to. Zaterdag 13 januari (20.00 uur) speelt het orkest 

in Sunplein in Nieuwenhagen een nieuwjaarsconcert 

met de blazers van Blech Mich…!

Juliana swingt 2018 in
Harmonie Wilhelmina Posterholt presenteert zaterdag 

6 januari (20.00 uur) in cultureel centrum De Beuk 

Posterholt het nieuwjaarsconcert A S(w)inging New 
Year. Samen met zanger Rob Reyners, het jeugdorkest 

Play The Beat en de slagwerkgroep klinkt een swin-

gend programma. 

Rock Anthems met 
Harpe Davids
Stairway to Heaven, Nights in White Satin, Smoke on 
the Water… Rockklassiekers uit de jaren 60 en 70 

komen zaterdag 20 januari (20.00 uur) voorbij tijdens 

Rock Anthems in het Wijngrachttheater in Kerkrade. 

Een samenwerkingsverband van fanfare Harpe Davids 

Brunssum, het Grotiuskoor van het Grotius College 

Heerlen, Brunssums Mannenkoor, Landgraafs Mannen-

koor en de rockband Uplift brengt jong en oud samen. 

Informatie: www.harpedavidsbrunssum.net.

Silvesterconcert 
bij Sint Joseph 1880 
De kerkelijke harmonie Sint Joseph 1880 Weert sluit 

zaterdag 30 december (19.30 uur) 2017 muzikaal af 

met het Silvesterconcert in het Munttheater. Het jeugd- 

en opleidingsorkest, het Percussion Ensemble Weert 

en het harmonieorkest laten zich horen. Met als thema 

Legenden vertolkt de harmonie onder andere de 

legende van De Ark van Noach, versterkt met visuele 

effecten en theatrale elementen. Informatie: www.

munttheater.nl. 

Carnavalsconcert 
door Juliana 
Vasteloavesravaasj is zaterdag 3 februari (19.30 uur) 

in gemeenschapshuis ’t Trefpunt in Munstergeleen het 

thema van het carnavalsconcert van fanfare Juliana. 

De fanfare en de drumband spelen carnavalsmuziek 

en verzorgen een aantal speciale acts. Verder zijn 

er optredens van buuttereedner Erik Lek en zanger 

Cyrille Niël die samen met de fanfare tekenen voor een 

spetterende afsluiting. 

Nieuwjaar in Weense stijl
Harmonie Sint Antonius Lomm verzorgt zaterdag 6 

januari (20.00 uur) in gemeenschapshuis Pastoorshof 

samen met regionale artiesten het Ni-joarsconcert in 

Weense stijl. Gespeeld worden onder meer Emperor 
Waltz (Johann Strauss), Alpina Fanfare (Franco Cesa-

rini), Oregon (Jacob de Haan), The Lord of the Dance 

(Ronan Hardiman), Tritsch-Tratsch Polka (Johann 

Strauss), De Zee (John Ewbank) en marsen zoals 

de Florentiner Mars, Kaiser Jäger Marsch, Feuerwehr 
Galop, Blaze Away en Radetzky-Marsch.

Kerst bij Sint Catharina 
Harmonie Sint Catharina Leunen-Veulen-Heide 

verzorgt zondag 17 december (19.00 uur) het 

kerstconcert in de Catharinakerk in Leunen. Samen 

met harmonie Sub Matris Tutela Oostrum, de tenor 

Pascal Pittie, zangeres Jacqueline Fijnaut en diverse 

instrumentale solisten worden zowel kerstklassiekers 

als hedendaagse arrangementen vertolkt. Informatie: 

kerstconcert2017@harmoniestcatharina.nl.

EMM Wessem 
luidt jubileumjaar in
Koninklijke harmonie Eendracht Maakt Macht (EMM) 

Wessem start zondag 4 januari (15.00 uur) in de Me-

dardus Kerk de festiviteiten rond het 150-jarig bestaan 

met het themaconcert Roarin’ Twenties. Met zang van 

sopraan Fenna Ograjensek worden onder andere Ou-
verture New York en An American in Paris uitgevoerd. 

Informatie: www.emmwessem.nl.

Jubilarissen bij LBM
Bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen is 

weer een aantal muzikanten gehuldigd vanwege hun 

jubileum. De 94-jarige Broer Peters (foto) uit Tegelen 

kreeg een insigne voor zijn 80-jarig jubileum als muzi-
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kant. Peters meldde zich in 1937 op 14-jarige leeftijd 

aan bij de toenmalige Tegelse harmonie Voorwaarts en 

stapte na een splitsing nog in datzelfde jaar over naar 

harmonie Eendracht. In 2001 was hij er als bestuurslid 

bij toen Eendracht en Voorwaarts elkaar weer vonden 

en fuseerden tot de huidige harmonie Sempre Avanti. 

Peters is nog altijd actief als trombonist. Verder was 

hij bestuurslid, tweede dirigent, archivaris en lid van 

diverse commissies.

Een overzicht van de overige jubilarissen. 

Zeventig jaar: Sjra Frencken en Wim Sillekens 

(Philharmonie Maasniel); L.G.M. van Heel (Sint Paulus 

Maria-Hoop); Jan Herings (postuum, Sint Lambertus 

Schinveld); Har Schmitz (Concordia Melick); T.M.L. 

Verhaegh (Concordia Panningen); J.W.M. Cremers 

(Harmonie Lindenheuvel Geleen); Herman Eggels en 

Martin Meerts (Excelsior Buggenum); Harie Donders, 

Giel Penders en Gerrit Strijkers (Sint Joseph Berg ad 

Maas).

Vijfenzestig jaar: Jan Hendrikx en Jo Beumers (Sint 

Lambertus Schinveld); A.J.M. Rijks (Harmonie Linden-

heuvel Geleen).

Zestig jaar: Theo Hanssen (Philharmonie Sittard); 

Peter Kokkelkoren en Ton Tijssen (Muziekvereniging 

Voerendaal); Dre Tholen (Sint Nicolaas Broekhuizen); 

J.A.J.F. Hijnen (Sint Franciscus Reijmerstok); Gijs Raes 

(Sint Lambertus Schinveld); C.W. Spee (Harmonie 

Lindenheuvel Geleen); Marc Clabbers en Chris Dik 

(Sint Joseph Grubbenvorst); Frits Coenen (Sint Joseph 

Berg ad Maas); Harrie Beurskens, Paul Lücker en Theo 

Verstegen (Sempre Avanti Tegelen).

Vijftig jaar: Wil Ariaans (Philharmonie Sittard); Jan 

Quaedvlieg (Philharmonie Maasniel); Ruud Seuren 

en Tinus Hermans (Sint Nicolaas Broekhuizen); P.G.A. 

Mannens, H.G.M. Kleijnen en J.A.M. Wouters (Sint 

Franciscus Reijmerstok); J.H.H. Goertz en J.A. Paulis 

(Sint Paulus Maria-Hoop); Hub Maassen (Muziekvereni-

ging Voerendaal); Wiel Ruijpers, Jos Scheijen en Wiel 

Maessen (Sint Cornelius Schin op Geul); Frans Hendrikx 

(De Drie Horens Horn); Sjeng Wagemans en Leo Pen-

ders (Sint Joseph Berg ad Maas); Sraar Kessels (SMT 

Oostrum); Piet Sanders (Sint Joseph Grubbenvorst); L.M. 

Steeghs en J.A.H.J. Smis (Concordia Panningen); Loek 

E.M. Consten (Sint Gregorius Haanrade Kerkrade); John 

Muijlkens (Harmonieorkest Kerkrade); Wim Verstraelen, 

Annie Wolters-Wolters en Geert Janssen (Concordia 

Melick); Jack Bleus (Sint Hubertus Maastricht).

Veertig jaar: Jos Hustinx (Philharmonie Sittard); André 

van Dijk en H. Custers (Sint Michaël Maastricht); 

Mart van Knippenberg (Maasoever Kessel); Anneke 

Smeets-Kengen (Sint Cornelius Schin op Geul); 

H.F.P.M. Gerrekens en J.H.J. Souren (Sint Franciscus 

Reijmerstok); Heleen Gipmans (Helpt Elkander Affer-

den); J.S.H. Reijans (Sint Paulus Maria-Hoop); Frank 

Hendrikx (Sint Lambertus Schinveld); Paul Scheijen 

(Muziekvereniging Voerendaal); Jos Hornesch (Sint 

Joseph Berg aan de Maas); Jos Vervuurt en Robert 

Wolters (Concordia Melick); Theo Martens (Sint Oda 

Merselo-Vredepeel); Frank Van de Venne en Peter 

Gommans (SMT Oostrum); J.P. Grannetia (Harmonie 

Lindenheuvel Geleen); Hans Bouten (Sint Joseph 

Grubbenvorst); Edy Arts en Paul Arts (Fanfare Abdis-

senbosch Landgraaf); Willy Wenmakers en Maurice 

Aalbregt (Sint Joseph Berg ad Maas); John Deserno 

(Fanfare Abdissenbosch Landgraaf).

Jubilarissen LBT
Ook de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft tal 

van jubilarissen in het zonnetje gezet. 

Zestig jaar: Hub Hamers sr en Wiel Martens (Sint 

Rochus Hulsberg); Wim Smeets (Sint Caecilia Geulle).

Vijftig jaar: Joep Verstappen (Ons Genoegen Oirlo); 

Hub Bendermacher, René Gubbels en Jef Jahae (Berg-

galm Noorbeek); Martin van der Hoek (Sint Paulus 

Landgraaf Schaesberg); A.J. van den Dikkenberg (Sint 

Elisabeth Landgraaf); Thijs Geurts (Sint Petrus Banden 

Venray); Guus Horssels (Juliana Maastricht); Edie 

Bleimuth en Henk Pasveer (Edelweiss Heerlen).

Veertig jaar: Marco Lahaye (Sint Caecilia Geulle); 

Mariëlle Doensen-Rietjens en May Puynen (Sint Oda 

Boshoven); Roger Balter (Sint Hubertus Haanrade); 

J.J.W.M. Kikken (Sint Cecila Mechelen); Jolanda van 

der Leegte (Sint Paulus Landgraaf Schaesberg); Ben 

van Ee (Edelweiss Heerlen); Har Geelen en Liesbeth 

Frunt (Excelsior Montfort).

Galaconcert in kathedraal
Brassband Merum houdt zondag 17 december (15.00 

uur) haar jaarlijkse galaconcert in de kathedraal van 

Roermond. Op het programma staan onder andere 

werken van Karl Jenkins, Giulio Caccini, Gustav Mahler 

en César Franck.

Verdere deelnemers zijn jeugdorkest HEMEO (Herten, 

Merum, Ool) en vocalgroup Fem@il Lummen (België). 

Boek over tijdperk 
Norbert Nozy in Thorn 
Merci Norbert Nozy is de titel van een boek waarin het 

tijdperk van Norbert Nozy als dirigent van de Konink-

lijke Harmonie van Thorn is vastgelegd. De Belgische 

dirigent leidde de Bokken van 2004 tot 2017. In het 

boek is aan de hand van verslagen, foto’s en perspubli-

caties kort en bondig veertien jaar muziekhistorie 

vastgelegd met als hoogtepunten het behalen van een 

nationale en twee Europese titels in de concertdivisie. 

Het boekwerk biedt verder een compleet overzicht 

van het gespeelde repertoire, de belangrijkste 

concertseries, de vaste podia, muzikale projecten en 

concertreizen. Norbert Nozy nam in aanwezigheid van 

zijn partner Marie-Christine Marghem (minister in de 

federale regering van België) zelf het eerste exemplaar 

in ontvangst. Informatie: www.kht.nl.

Kerstconcert door 
Sint Joseph Sittard 
Zaterdag 16 december (19.45 uur) pakt harmonie Sint 

Joseph Sittard met een kerstconcert in de Grote Kerk 

een oude traditie op. Muziekwerken uit de hele wereld 

worden afgewisseld met muziek van het a capellak-

wintet Something Blue en de Spaanse violiste Rebec 

Nuez. Informatie: jo.schaekens@home.nl.

Top 2000 concert in Venlo
Bohemian Rhapsody (Queen), Imagine en War is over 
(John Lennon), Natural Woman (Aretha Franklin), Hald 
mich ens vas (Neet oet Lottum)... Een greep uit de 

vele evergreens van alle tijden die het Koninklijk Phil-

harmonisch Gezelschap Venlo zondag 17 december 

(14.00 uur) in Grenswerk Venlo tijdens het Top 2000 

concert tot leven brengt. Vocale medewerking komt 

van Frans Pollux, Cheryl Zwiggelaar en Baer Traa. 

Sylvesterconcert in 
teken van Bernstein 
Het 32e Sylvesterconcert van harmonie De Drie Horens 

Horn op zaterdag 30 december (20.00 uur) in MFC De 

Postkoets staat in het teken van Leonard Bernstein. Het 

orkest herdenkt samen met de zangsolisten Nienke Nil-

lesen en Rob Reyners het 100e geboortejaar (in 2018) 

van de componist met de uitvoering van onder andere 

Overture to Candide en The West Side Story. Informatie 

www.dedriehorens.nl.

Oliebollenconcert in Brunssum
Vrijdag 29 december presenteert de christelijke 

harmonie De Bazuin Brunssum in de Brikke Oave het 

oliebollenconcert. Het thema Brunssum 50 years host 
to NATO wordt ingevuld met militaire muziek en werken 

gerelateerd aan vrede en veiligheid. Ook treden de 

finalisten van de lokale talentenjacht Future Starshow 

op. Informatie: angelalust@icloud.com.

Sint Caecilia luidt 2018 in
Zondag 7 januari (15.00 uur) luidt de koninklijke 

harmonie Sint Caecilia Beek 2018 in met een nieuw-

jaarsconcert in de Asta. Samen met Gemengd Koor 

Neerbeek wordt een programma van verschillende mu-

ziekstijlen vertolkt. Informatie: www.harmoniebeek.nl.





Abdijconcertino’s 
in Abdijkerk Thorn
Onder de noemer Abdijconcertino’s biedt de Koninklij-

ke Harmonie van Thorn zondag 17 december (13.00 

uur) (semi-)professionele ensembles en solisten een 

podium in de Abdijkerk in Thorn. Er zijn optredens van 

koperkwintet Itter Brass, het Lucia Kwartet Neeritter, a 

capellagroep Pure Posterholt en een koperensemble 

onder leiding van Stefan Arits. Ook KNMO-kampioen 

Camiel Lemmens op hoorn en een fluitensemble van 

Myouthic, centrum voor kunst en cultuur, treden op. De 

Abdijconcertino’s maken onderdeel uit van de jaarlijk-

se kerstmarkt. Informatie: www.kerstmarktthorn.nl.

Fortissimo met 
Vastelaoves-Kônzert 
Het traditionele Vastelaoves-Kônzert van showorkest 

harmonie Fortissimo Venlo is ieder jaar goed voor twee 

keer 1200 bezoekers. De 44ste editie met medewerking 

van de Venlose dialectband De Drekskaters is op 

zondag 4 (11.11 uur) en maandag 5 februari (19.49 

uur) in theater De Maaspoort. De voorstelling van zon-

dag is al uitverkocht. Informatie: www.fortissimo-venlo.nl. 

Gasten op kerstconcert 
van Sint Caecilia
Harmonie Sint Caecilia Simpelveld verzorgt zondag 17 

december (18.00 uur) in de Remigiuskerk een kerst-

concert. Samen met zangsoliste Eveline Leunessen en 

het 40-koppige gemengd koor Reconnected Voeren-

daal wordt een gevarieerd programma van kerstmuziek 

aangeboden. 

Kris Klokke in Bocholtz
Onder de noemer Kris Klokke houdt fanfare Sint 

Cecilia Bocholtz zondag 17 december (15.30 uur) een 

kerstconcert in de parochiekerk van Bocholtz. Behalve 

de fanfare treedt ook de drumband voor het voetlicht. 

Speciale gast is een koor uit de Oostenrijkse plaats 

Flaurling.

D E C E M B E R

Za 16 VENRAY, PATERSKERK 20.00 UUR Kerstconcert door Reünie-Orkest Limburgse Jagers mm.v. Vocal Group Transparant. 

Za 16 BLERICK, ‘T AAD RAODHOES  Concert door het Limburgs Fanfare Orkest. 

Za 16 SITTARD, GROTE KERK 19.45 UUR Kerstconcert door harmonie Sint Joseph Sittard. 

Zo 17 ROERMOND, KATHEDRAAL 15.00 UUR Concert door Brassband Merum. 

Zo 17 THORN, ABDIJKERK 13.00 UUR Concert door Koninklijke Harmonie Thorn. 

Zo 17 SIMPELVELD, REMIGIUSKERK 18.00 UUR Kerstconcert door harmonie Sint Caecilia Simpelveld m.m.v. Eveline Leunessen. 

Zo 17 LEUNEN, CATHARINAKERK 19.00 UUR Kerstconcert door harmonie Sint Catharina Leunen-Veulen-Heide. 

Zo 17 VENLO, GRENSWERK 14.00 UUR Top 2000 Concert door Koninklijk Philharmonisch Gezelschap m.m.v. zangers Frans Pollux, Cheryl Zwigg 

   elaar en Baer Traa. 

Zo 17 BOCHOLTZ, PAROCHIEKERK 15.30 UUR Kerstconcert door fanfare Sint Cecilia Bocholtz. 

Zo 17 LANDGRAAF, HEILIG HART VAN JEZUSKERK 19.00 UUR Kerstconcert door fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide m.m.v. Coro-Incanto. 

Zo 17 KERKRADE, SINT JOZEFKERK 15.00 UUR Kerstconcert door harmonie Sint Jozef Kaalheide-Kerkrade m.m.v. a capellaquintet Something Blue. 

Di 19 SIEBENGEWALD, MFC DE KLAPROOS 19.00 UUR Concert door fanfare en drumband Eendracht Siebengewald i.s.m. popkoor Vocal Spirit. 

Ma 25 MAASTRICHT, KERK MALBERG 10.00 UUR Opluistering H. Mis door fanfare Sint Hubertus Maastricht. 

Vr 29 BRUNSSUM, BRIKKE OAVE  Olibollenconcert door christelijke harmonie De Bazuin Brunssum m.m.v. lokale talenten.

Za 30 HORN, MFC DE POSTKOETS 20.00 UUR Sylvesterconcert door harmonie De Drie Horens Horn m.m.v. zangsolisten Nienke Nillesen en Rob  Reyners. 

Za 30 WEERT, MUNTTHEATER 19.30 UUR Silvesterconcert door kerkelijke harmonie Sint Joseph 1880. 

J A N U A R I

Za 06 POSTERHOLT, DE BEUK 19.00 UUR Nieuwjaarsconcert door harmonie Wilhelmina Posterholt. 

Za 06 LOMM, PASTOORSHOF 20.00 UUR Concert door harmonie Sint Antonius Lomm. 

Zo 07 BEEK, ASTA 15.00 UUR Concert door koninklijke harmonie Sint Caecilia Beek. 

Wo 10 MAASTRICHTCONSERVATURIUM 19.30 UUR Workshop Kooooooper! o.l.v. Hans Nickel. 

Za 13 LANDGRAAF, SUNPLEIN 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide. 

Zo 14 TEGELEN, DE HAANDERT 14.30 UUR Nieuwjaarsconcert door harmonie Sempre Avanti Tegelen. 

Zo 14 WESSEM, MEDARDUS KERK 15.00 UUR Concert door koninklijke harmonie Eendracht Maakt Macht Wessem. 

Za 20 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE 09.00 UUR Dirigentenworkshop De Maestro o.l.v. Jan Cober met als thema Communicatie in woord en beeld

Za 20 KERKRADE, WIJNGRACHTTHEATER 20.00 UUR Rock Anthems door fanfare Harpe Davids Brunssum m.m.v. Grotiuskoor Heerlen, Brunssums  Mannenkoor  

   en Landgraafs Mannenkoor. 

Za 20 / Zo  21 MELICK, ‘T AAD RAODHOES 10.00 UUR Solistenconcours LBT district Roermond. 

Zo  21 MAASTRICHT, TREFCENTRUM WITTEVROUWEVELD  Solistenconcours LBT district Maastricht en Heerlen. 

Zo 28 WEERT, VOORMALIGE FRANCISCUSKERK  Uitvoering The Armed Man door de Koninklijke Harmonie van Thorn. 

F E B R U A R I

Za 03 MUNSTERGELEEN, ’T TREFPUNT 19.30 UUR Carnavalsconcert door fanfare Juliana Munstergeleen. 

Zo 04 VENLO, DE MAASPOORT 11.11 UUR Vastelaoves-Kônzert door Showorkest Harmonie Fortissimo Venlo. 

Ma 05 VENLO, DE MAASPOORT 19.49 UUR Vastelaoves-Kônzert door Showorkest Harmonie Fortissimo Venlo. 
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New year, new world 
door Orkest Zuid
Onder het motto New year, new world geeft Orkest Zuid 

zondag 14 januari (14.30 uur) in Concertzaal Tilburg 

een muzikale aanzet voor een betere wereld in 2018. 

Centraal staat Symfonie nr. 9 Aus der Neuen Welt die 

Antonin Dvořák componeerde in de Verenigde Staten, 

ver weg van zijn geliefde vaderland Tsjechië. Van de 

hand van Johann, Eduard en Josef Strauss klinken 

traditionele ingrediënten van een nieuwjaarsconcert 

zoals Sperl Galopp, Annen Polka, An der schönen 
blauen Donau, Bahn Frei, Feuerfest Polka en Tritsch 
Tratsch Polka. Medewerking verlenen studenten van 

de Young Musicians Academy Tilburg. Informatie: www.

theaterstilburg.nl.

130-jarig bestaan 
met Cirque du GMC
De koninklijke harmonie Geldrops Muziekcorps (GMC) 

viert zondag 14 januari (14.30 uur) in centrum Hofd-

ael het 130-jarig bestaan met het jubileumconcert 

Cirque du GMC. Naast muziek van het harmonieorkest, 

de slagwerkgroep en het opleidingsorkest zijn er optre-

dens van zangeres Charlotte Cardinaal en jongleurs, 

acrobaten en clowns. Informatie: www.geldropsmuziek-

corps.nl.

Asterius luidt 2018 in
De koninklijke harmonie Asterius Oisterwijk verzorgt zon-

dag 28 januari (14.00 uur) in theater Tiliander Oisterwijk 

een nieuwjaarsconcert. Zowel het harmonieorkest als 

het instaporkest en het opleidingsorkest spelen een mix 

van traditionele nieuwjaarsmuziek, modern repertoire 

van hedendaagse Amerikaanse componisten en film-

muziek. Foto: Andress Kools/aanlevering Asterius.

Holy Night! in Sterksel
Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel verzorgt 

zaterdag 23 december (20.00 uur) in de H. Catharina 

van Alexandrië Kerk het concert Holy Night! In een 

met lichteffecten en versieringen versterkte kerstsfeer 

brengen de fanfare en de slagwerkgroep met zang van 

Veerle Henkens het publiek in kerststemming. Informa-

tie: info@muziekverenigingsterksel.nl. 

2018 With Love met 
De Parelmuzikanten
2018 With Love is zondag 21 januari (14.30 uur) in 

cultureel centrum Den Bogaard in Moergestel het 

thema van het nieuwjaarsconcert van De Parelmuzi-

kanten. Naast Egerländer muziek klinken met zang van 

Francis de Vries evergreens van James Last, tango’s 

en lichte klassiekers van Johann Strauss en meezin-

gers van Fats Domino, Tom Jones en Neil Diamond. 

Informatie: www.parelmuzikanten.nl.

Muziek en zang tijdens 
61e Meezingkerstfeest
Zondag 17 december (20.15 uur) vindt in Muziekge-

bouw Frits Philips Eindhoven het 61ste Meezingkerst-

feest plaats. Muziekvereniging Wilhelmina Eindhoven 

begeleidt tijdens de samenzang klassieke en moderne 

kerstliederen. Vocale medewerking komt van Simone 

van den Eertwegh, Anouk Scheepens (bekend van The 

Voice Kids) en het 80-koppige Kempenkoor. Informatie: 

www.muziekgebouweindhoven.nl. 

Carnavalsconcert door 
Kunst Adelt Hapert
Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari (20.11 uur) geeft 

muziekvereniging Kunst Adelt Hapert in gemeen-

schapshuis Den Tref haar jaarlijkse carnavalscon-

certen. Met als thema Typisch Kunst Adelt trakteren 

alle geledingen van de vereniging het publiek twee 

avonden lang op herkenbare muziek, acts en een 

dosis humor. Informatie: www.kunst-adelt.nl.

Nieuwjaarsconcert 
door Wilhelmina Sleeuwijk
Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk opent zaterdag 6 

januari (20.00 uur) het nieuwe jaar met een concert 

in De Bolderik. Het programma wordt geopend door 

het jeugdkorps en de leerlingen. Het showkorps maakt 

onder meer het thema van de nieuwe show bekend 

en laat ook alvast muziek uit het nieuwe programma 

horen. Informatie: www.showkorps-wilhelmina.nl.

D E C E M B E R

Za 16 WAALWIJK, SPORTHAL DE SLAGEN  NK Majorettes (jeugd) KNMO.

Zo 17 EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS  MeezingKerstFeest door Muziekvereniging Eindhoven m.m.v. Simone van den Eertwegh,  Kempenkoor  

   Veldhoven, popkoor Dirk en Anouk Scheepens.

Wo 20 BREDA, VALKENBERGPARK 19.00 UUR Concert door opleidingsorkest Sint Joris.  

Za 23 STERKSEL, KERK 20.00 UUR Concert door muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel. 

J A N U A R I

Za 06 SLEEUWIJK, DE BOLDERIK 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door showkorps Wilhelmina Sleeuwijk. 

Zo 14 EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW  Uitvoering The Armed Man door de Koninklijke Harmonie van Thorn. 

Zo 14 GELDROP, HOFDAEL 14.30 UUR Jubileumconcert door koninklijke harmonie Geldrops Muziekcorps. 

Zo 14 TILBURG, CONCERTZAAL 14.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Orkest Zuid. 

Zo  21 MOERGESTEL, DEN BOOGAARD 14.30 UUR Nieuwjaarsconcert door De Parelmuzikanten. 

Zo 28 OISTERWIJK, TILIANDER 14.00 UUR Concert door koninklijke harmonie Asterius Oisterwijk. 

F E B R U A R I

Vr 02 / Za 03 HAPERT, DEN TREF 20.11 UUR Carnavalsconcert door muziekvereniging Kunst Adelt Hapert. 

Za 03 DORST, CAFÉ DORPSZICHT 20.11 UUR Concert door fanfare Sint Joris Dorst. 

Za 03 ALMKERK, ’T VERLAAT 10.00 UUR Jeugdmuziekdag Altena 2018. 
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Biltse harmonie met 
SeRIEUs Gezellig 
Met het nieuwjaarsconcert SeRIEUs Gezellig brengt de 

koninklijke Biltse Harmonie zondag 7 januari (14.00 

uur) in HF Witte Centrum in De Bilt een nieuwjaarscon-

cert met een hoog André Rieu-gehalte. Het programma 

omvat werken zoals 76 trombones, Adagio of Sparta-
cus Onedin Line, Espana Cani, Greensleeves, Sound of 
Music, Waltzing Strauss en Wilhelm Tell.

Kerstconcert A Celebration 
of Christmas door Excelsior
Jeugdorkest Jong Excelsior Amsterdam en popkoor 

Noisy Voices Amsterdam verzorgen zondag 17 decem-

ber (15.00 uur) in de Westerkerk een kerstconcert met 

samenzang. Informatie: www.jongexcelsior.nl.

Jubilarissen MNHU 
Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht heeft 

Peter van Westen en Martijn Zoll (Bergens Harmonie) 

onderscheiden voor hun zestigjarig jubileum als mu-

zikant. Loek Jansen (Nardinc Naarden) en Hans Elling 

(Breez’Harmony Breezand) vierden hun veertigjarig 

jubileum.

ViJoS verder als 
show- & marchingband
Drum- en showband Vijos Bussum gaat voortaan 

door het leven als show- & marchingband ViJoS. De 

naamswijziging werd bij het zestigjarig bestaan van de 

club bekendgemaakt. Twee muzikale broeders van de 

Vitus- en Jozefschool richtten op 3 november 1957 de 

stichting ViJoS Drumband op. Omdat de vlag de lading 

niet meer dekte is gekozen voor de aanduiding show- & 

marchingband. De jeugdband heet Jong ViJoS. Zater-

dag 17 december (19.30 uur) verzorgt de vereniging 

in de Sint Jozefkerk het winterconcert met kerst- en 

filmmuziek en licht klassiek. Informatie: www.vijos.nl.

Frank Bollebakker 
leidt Eensgezindheid
Frank Bollebakker is de nieuwe dirigent van muziek-

vereniging Eensgezindheid Alkmaar. Bollebakker 

studeerde naast trompet en piano muziekdirectie 

bij Jan Schut aan het conservatorium in Alkmaar. Hij 

deed onder meer ervaring op als jeugdleider in het 

Amerikaanse Blue Lake Fine Arts Camp. 

The Sound of Silence! 
in Zaandam
The Sound of Silence! is de titel van de nieuwe theater-

show van Het Zaans Showorkest. In het Zaantheater in 

Zaandam wordt zaterdag 20 januari met zanger Timo-

thy Drake, zangeres Irma Derby, The Voices in Harmony 

en dansgroep Dancebase Krommenie een voorstelling 

vol muziek, zang en showelementen gepresenteerd. 

Informatie: info@hetzaansshoworkest.nl.

NHJFO concerteert 
in Purmerend
Het Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest concerteert 

zondag 11 februari (14.00 uur) in theater De Pur-

maryn in Purmerend. Medewerking verlenen het Global 

Dance Centre Hoorn en de zangeres Anouk Geertsma. 

Het NHJFO is een projectorkest bestaande uit 55 

geselecteerde jonge muzikanten uit blaasorkesten in 

Noord-Holland. Informatie: www.depurmaryn.nl.

Harmonie Apollo luidt 2017 uit
Harmonie Apollo Zaandijk luidt zondag 17 december 

(15.00 uur) in de Kogerkerk in Koog aan de Zaan het 

jaar 2017 uit met een concert in romantische sferen.

Prinses Irene met 
Ik hou van Holland
Ik hou van Holland is maandag 1 januari (16.00 

uur) in het Erfgooierscollege in Huizen het thema 

van een nieuwjaarsconcert van het harmonieorkest 

van muziekvereniging Prinses Irene Huizen. Naast 

de medleys Hollandse Hits en Latin ABC (arr. Peter 

Kleine Schaars) worden klassiekers zoals Soldaat van 
Oranje (Rogier van Otterloo) en Hollandse Rhapsodie 

(Hugo de Groot) gespeeld.

Rob van der Sterren 
leidt WesterHarmonie
Rob van der Sterren is de nieuwe dirigent van de 

WesterHarmonie. Hij volgt Alida Holwerda op. Van der 

Sterren (1987) studeerde klassiek slagwerk aan het 

Conservatorium van Amsterdam en rondde daar in 

2013 zijn masterstudie af. Sinds 2015 studeert hij 

hafa-directie bij Danny Oosterman. Hij is actief als 

slagwerker en paukenist bij diverse beroepsorkesten 

en ensembles, geeft slagwerklessen en dirigeert. 

Pasta Presto! door het 
Zaandijks Fanfare Corps
Zondag 14 januari (16.00 uur) geeft het Zaandijks 

Fanfare Corps (ZFC) in het Saenredam College te 

Zaandijk een feestelijk concert in de vorm van een 

Italiaans buurtfeest. Met als titel Pasta Presto! wordt 

zowel een culinair als muzikaal menu geserveerd. Het 

muzikale programma varieert van Ouverture Nabucco 

(Verdi) tot Nuovo Cinema Paradiso (Ennio Morricone). 

Informatie: www.zfc-zaandijk.nl. 

Russisch nieuwjaar
in Amsterdam
Het Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam speelt 

zondag 14 januari (15.30 uur) tijdens het nieuwjaars-

concert in De Duif in Amsterdam muziek uit Rusland. 

Het programma vermeldt onder meer Adagio Sostenu-
to uit het tweede pianoconcert van Rachmaninov, de 

feestelijke ouverture van Shostakovich en de Slavische 

mars van Tchaikovsky. Solist is de jonge pianist Lucas 

van der Vegt, onder meer succesvol tijdens het Prinses 

Christina Concours. Informatie: www.harmonieorkest.

com. Foto: Noor Rezelman.

Caecilia viert nieuwjaar 
met Reünion
Het Heilooër harmonieorkest Caecilia verzorgt 

zaterdag 13 (20.00 uur) en zondag 14 januari (15.00 

uur) in samenwerking met projectkoor Reünion een 

nieuwjaarsconcert in cultureel centrum De Strandwal 

te Heiloo. Orkest en koor spelen apart en gezamenlijk 

onder andere Jungle Book, Radetzky Mars, Exodus 
Song en Anthem from Chess.
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Za 16 WORMERVEER, PROTESTANTSE KERK 20.00 UUR Concert door brassband Eensgezindheid Wormer m.m.v. Kamerkoor Krommenie. 

Zo 17 KOOG AAN DE ZAAN, KOGERKERK 15.00 UUR Concert door harmonie Apollo Zaandijk. 

Zo 17 DE WEERE 15.00 UUR  Kerstconcert door fanfare Crescendo De Weere m.m.v. koor Tight Formation

Zo 17 AMSTERDAM, WESTERKERK 15.00 UUR Kerstconcert door jeugdorkest Jong Excelsior Amsterdam m.m.v. Popkoor Noisy Voices Amsterdam. 

Zo 17 BUSSUM, SINT JOZEFKERK 19.30 UUR Winterconcert door show- & marchingband ViJoS Bussum. 

J A N U A R I

Zo 07 ZUIDERWOUDE, DORPSHUIS 11.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Fanfarecorps Zuiderwoude. 

Zo 07 DE BILT, HF WITTE CENTRUM 14.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Koninklijke Biltse Harmonie. 

Za 13 / Zo 14 HEILOO, DE STRANDWAL 20.00 /15.00 UUR Nieuwjaarsconcert Heilooër Harmonieorkest Caecilia m.m.v. projectkoor Reünion. 

Zo 14 ZAANDIJK, SAENREDAM COLLEGE 16.00 UUR Concert door Zaandijks Fanfare Corps. 

Zo 14 AMSTERDAM, DE DUIF 15.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam. 

Za 20 ZAANDAM, ZAANTHEATER  Concert door Het Zaans Showorkest. 

F E B R U A R I

Zo 11 PURMEREND, DE PURMARYN  Concert door Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest.

PROVINCIE OVERIJSSEL

Wilhelmina Glanerbrug 
speelt Deep Purple
Muziek van de Britse hardrocklegende Deep Purple 

staat zaterdag 30 december in het Wilminktheater in 

Enschede centraal tijdens het Top2000-concert van 

harmonie Wilhelmina Glanerbrug. Met medewerking 

van een professioneel combo wordt Concerto for 
Group en Orchestra uitgevoerd. Het stuk is in de

jaren ‘60 geschreven door Jon Lord, de Hammond-or-

ganist van Deep Purple, voor een cross-over met het 

Royal Philharmonic Orchestra. Na de pauze komen 

nummer 1 hits van The Beatles, U2, Metallica en Led 

Zeppelin voorbij. Informatie: www.wilhelminaglaner-

brug.nl.

D E C E M B E R

Za 30 ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM  Top 2000 Concert door harmonieorkest Wilhelmina Glanerbrug. 

PROVINCIE UTRECHT

Winterconcert door 
Excelsior Cothen
Alle geledingen van muziekvereniging Excelsior Co-

then presenteren zich zaterdag 27 januari (20.00 uur) 

in sporthal De Rijnsloot tijdens het jaarlijkse winter-

concert. De fanfare speelt onder andere Balkan Dance 

(Etienne Crausaz) en Maslenitsa (Sven van Calster). 

De malletband voert African Beauty (Henk Martens) en 

Novia Bonita (Brian S. Mason) uit. De twirlers omlijsten 

het programma met diverse choreografieën. Informatie: 

www.excelsiorcothen.nl.

Jubilarissen MNHU
Niek van Hussel (Eendracht Maakt Macht Leersum) 

heeft van de Muziekorganisatie Noord-Holland en 

Utrecht een insigne ontvangen voor zijn zeventigjarig 

jubileum in de muzieksector. Frans Rademakers (De 

Vriendschap Woerden) werd gehuldigd voor zijn 65-ja-

rig jubileum. Zijn verenigingsgenoten Wout Snijders en 

Bon Zaal herdachten hun veertigjarig jubileum.

OBK Zeist speelt
Hollandsche Meesters
Het 33ste nieuwjaarsconcert van het koninklijk harmo-

niegezelschap OBK Zeist op zaterdag 6 januari (20.15 

uur) in theater Figi in Zeist staat in het teken van 

Hollandsche Meesters. Naast de Piet Hein Rhapsodie 
komen in de suite Dutch Masters (Johan de Meij) de 

beroemde schilderijen De Nachtwacht, De Liefdesbrief 
en Prinsjesdag van de Hollandse meesters Rembrandt 

van Rijn, Johannes Vermeer en Jan Steen tot leven. Na 

de pauze klinken Soldaat van Oranje (Rogier van Ot-

terloo), muziek van Harry Bannink en Nederlandse hits, 

gezongen door het duo Helemaal Hollands. Informatie: 

www.obk-zeist.nl. Foto: Maarten van Dis.

J A N U A R I

Za 13/Zo 14 UTRECHT, THEATER ZUILEN 20.00/17.00 UUR Muzikale theaterproductie Wie was De Winter? door Zuilens Fanfare Corps.

Za 06 ZEIST, FIGI 20.15 UUR Nieuwjaarsconcert door harmonieorkest OBK Zeist.

Za 27 COTHEN, DE RIJNSLOOT 20.00 UUR Winterconcert door muziekvereniging Excelsior Cothen. 
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Apollo met Jurgen 
van Oostenbrugge
Brassband Apollo opent zaterdag 20 januari (19.30 

uur) in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven het 

nieuwe jaar met het concert Een brasstastisch 2018! 

De band brengt een gevarieerd programma en bege-

leidt trombonist Jurgen van Oostenbrugge (Zeeuws 

Orkest en TY Kamerorkest) in een aantal solowerken. 

Nieuwjaarsconcert 
in Vlissingen
Zondag 14 januari (14.30 uur) verzorgt de Bouw- en 

Infraharmonie Nederland een nieuwjaarsconcert in 

het woonzorgcentrum Ter Reede in Vlissingen. Het 

programma vermeldt onder andere Finlandia (Jean 

Sibelius/Jan Molenaar), Highlights from Hook (John 

Williams/Hans van der Heide), Florentiner March (Juli-

us Fuçik/Molenaar), Cantique de Jean Racine (Gabriel 

Fauré/Dick Teunissen), A Tribute to Lionel Hampton 

(André Waignein) en Lord Tullamore (Carl Wittrock/No-

vak). Informatie: www.bouw-eninfraharmonie.nl.

J A N U A R I

Zo 14 VLISSINGEN, TER REEDE 14.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Bouw- en Infraharmonie Nederland. 

Za 20 BROUWERSHAVEN, TONNENMAGAZIJN 19.30 UUR Concert door Brassband Apollo m.m.v. trombonist Jurgen van Oostenbrugge. 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

TAPTOEvoorKIKA in Gorinchem
Na acht jaar strijkt zaterdag 3 februari (19.00 uur) één 

van Nederlands grootste taptoes weer neer in Gorin-

chem: TAPTOEvoorKIKA. De directie van Easyfairs Evene-

mentenhal stelt hiervoor haar locatie belangeloos ter 

beschikking. De kaartopbrengst gaat naar de Stichting 

KiKa. Drum- en showband Adest Musica Sassenheim 

(foto), Rijnmondband en Jeugd Rijnmondband Schie-

dam, show- & marchingband AMIGO Leiden, The Band 

Of Liberation & Pipes Leiden, drumfanfare Laurentius 

Voorschoten, showkorps Wilhelmus Sliedrecht, Jubal 

Winterguard Dordrecht, The Jolly Jumpers Kampen, 

showbrassband Thalita Vlaardingen en het Traditioneel 

Jachthoornkorps Garde Jagers staan garant voor 

een sterk gevarieerd programma. Aan het eind van 

de taptoe spelen alle deelnemers samen tijdens een 

spectaculaire finale. Voor aanvang en tijdens de pauze 

speelt Stageband Mystique Arnhem. Informatie: www.

taptoevoorkika.nl. 

KRPH loves Christmas 
De Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie (KRPH) 

speelt zaterdag 16 december (20.00 uur) in de Grote 

Kerk van Overschie een mix van stemmige Christmas 

Carols, de grootste kerstkrakers en verrassende arran-

gementen. Informatie: www.krph.nl.

Nieuwjaarsconcert 
door Excelsior
Vrijdag 5 januari (19.45 uur) is in de Vredekerk in De 

Lier het nieuwjaarsconcert van harmonievereniging 

Excelsior De Lier. Op het programma staan onder 

andere Carnival Overture van Dvorák, een polka van J. 

Strauss en een fluitsolo van Wim van der Wel in een 

speciaal arrangement van Rondo in D van Mozart. Het 

leerlingenorkest trapt af met pophits van de afgelopen 

jaren. Informatie:www.excelsiordelier.nl.

Kerst Sing-in met DHH 
Muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade 

presenteert zondag 17 december in de Dorpskerk in 

Woubrugge (13.30 uur) en in de OLV Geboortekerk in 

Hoogmade (19.00 uur) een Kerst Sing-in. Samen met 

een gelegenheidskoor worden Engelse kerstpopsongs 

en Nederlandse kerstmuziek verklankt. 

Kerstconcert Minerva 
met koren
Zondag 17 december (15.30 uur) geeft muziekver-

eniging Minerva De Lier in de RK Kerk Martelaren van 

Gorcum het kerstconcert. Het orkest begeleidt de koren 

De Tiere-Liers en Do Re Mi in diverse kerstliederen. De 

drie verenigingen brengen ook apart een programma 

ten gehore. 

 Winterse klanken 
door De Bazuin
Zaterdag 16 december (20.00 uur) houdt muziekver-

eniging De Bazuin Oud Beijerland in De Open Hof een 

concert in winterse sferen. Het harmonieorkest brengt 

samen met Amabelle Vocale winterse muziekstukken 

en blikt alvast vooruit op de kerst. Informatie: info@

debazuin.eu.

Nieuwjaarsconcert 
in Weense sferen
Het traditionele nieuwjaarsconcert van muziekvereni-

ging Excelsior Papendrecht op zaterdag 13 januari 

(20.15 uur) in Theater De Willem krijgt dit jaar een 

extra Weens tintje. Een gedeelte van het concert wordt 

geleid door de Duitse gastdirigent Bertram Kleis, speci-

alist op het gebied van muziek uit de Weense tradities. 

Het publiek wordt getrakteerd op bekende aria’s uit het 

opera- en operetterepertoire. Ook de klassieker An der 
schönen blauen Donau (Johann Strauss) komt voorbij. 

Gastsoliste is een met het Weense repertoire opge-

groeide zangeres. Informatie: www.theaterdewillem.nl.

Jong talent in 
kerstconcert Gorinchem
De koninklijke harmonie De Bazuin Gorinchem biedt 

zaterdag 23 december (19.30 ) de jeugd een podium 

tijdens het 29ste kerstconcert in De Grote Kerk in 

Gorinchem. Behalve het Groot Orkest aangevuld met 

jeugdleden, treden zangeres Sterre van Boxtel, de 

Oosterhoutse Nachtegalen en Carina Bossenbroek 

(panfluit) op. Informatie: www.debazuin-Gorinchem.nl.

Maan te gast bij Crescendo
Zangeres Maan, winnares van The Voice of Holland 
2016, is zaterdag 3 februari (20.00 uur) in sporthal 

Cromstrijen in Numansdorp de publiekstrekker tijdens 
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de 19de editie van Crescendo in Concert van muziek-

vereniging Crescendo Zuid-Beijerland. Samen met de 

gastartiest, saxofonist Julian van der Linden en het 

eigen combo neemt het orkest het publiek mee op een 

muzikale reis langs hits als Purple Rain, Sexbomb en 

Halo. Ook muziek van Ramses Shaffey, Gloria Estefan, 

Kensington en een selectie uit diverse speelfilms komt 

voorbij. Informatie: www.crescendozb.nl. 

AMIGO Leiden naar Belfast
Na succesvolle optredens eerder dit jaar in het Schot-

se Glasgow is show- & marchingband AMIGO Leiden 

door dezelfde organisatie uitgenodigd om in Belfast 

op te treden. De leden van het orkest vertrekken op 

woensdag 5 september 2018 voor een 5-daagse trip 

naar Noord-Ierland om mee te doen aan de spectacu-

laire taptoes in de SSE Arena in Belfast. Diverse inter-

nationale orkesten zoals de Royal Canadian Mounted 

Police Pipes and Drums nemen aan het evenement 

deel. Informatie: www.amigo-leiden.nl.

Dagorkest Vlietstreek 
in Weense sferen
Dagorkest Vlietstreek presenteert zondag 7 januari 

(14.00 uur) in gebouw Marcanto een nieuwjaarscon-

cert in Weense sferen. Traditionele nieuwjaarsmuziek 

zoals Annen Polka, Bahn Frei, Wien bleibt Wien, Walt-
zing with Strauss, Pizzicato Polka, Marche Militaire en 
Radetzki Marsch staat op het programma. Informatie: 

www.stcaecilia.nl.

Excelsior Papendrecht 
brengt cd 2017 uit
Muziekvereniging Excelsior Papendrecht heeft de 

cd 2017 uitgebracht. Het album bevat een mix van 

muziekstijlen variërend van klassiek repertoire en 

kerstmuziek tot hedendaagse pop. Nummers zoals 

Venus (Shocking Blue), de Britse kersttraditional Away 

in a Manger, Oblivion (Astor Piazzolla) en een medley 

van Michael Jackson zijn in een eigentijdse setting te 

beluisteren. Medewerking verleent de Papendrechts 

singer/songwriter Francesco Daniel, in 2014 winnaar 

van de talentenjacht I Want To Be Famous. Informatie: 

www.excelsiorpapendrecht.nl.

UNI met kerstspecial 
De christelijke muziekvereniging UNI Katwijk aan de 

Rijn presenteert vrijdag 15 december (20.00 uur) 

de End of the Year Special. Na de opening door 

de blokfluitklassen en het leerlingenorkest speelt 

het Groot Harmonie Orkest een kerstprogramma 

met hits zoals White Christmas, Jingle Bells en A 
Christmas Festival. 

Jubilarissen ZHBM
De Zuid-Hollandse Bond van Muziekvereniging heeft 

Piet van der Meij (Valkenburg’s harmonie) onderschei-

den voor zijn zeventigjarig jubileum. 

De overige jubilarissen:

Zestig jaar: J. van der Kraan en H.C. Bervoets (Dor-

drechts Philharmonisch Orkest); Jan Ravensbergen 

(Florabrass Rijnsburg); Dik van Meerkerk (Kunst na 

Arbeid Nieuwpoort); Arie van der Niet (De Harpe Da-

vids Noordwijkerhout); Bas Poot (De Kleine Trompetter 

Zevenhuizen).

Vijftig jaar: Daan van der Boom en Gert Voskamp 

(Westlandse Harmonie); Teun van der Poel (Apollo 

Nieuwe Tonge); A. Hoogvliet (Wilhelmina Numans-

dorp); Han Steenbeek (Sempre Crescendo Hellevoet-

sluis); A van Noort en W.J. van Pelt (Rijnmondband 

Schiedam)

Veertig jaar: J. Timmerman, J. Hage, A. Konijnendijk 

en A. Mallegrom (Wilhelmina Numansdorp); Gerrit 

Timmerman (Na Lang Streven Klaaswaal); Lenie van 

Meerkerk (Kunst na Arbeid Nieuwpoort); Helma Kievit 

(Apollo Nieuwe Tonge); Frank Mol en Peter Sleeuwen-

hoef (De Kleine Trompetter Zevenhuizen); Patrick Zaat 

en Bart van Leeuwen (Phoenix Wateringen); Jannie 

Roelofs (Sempre Crescendo Hellevoetsluis).
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Vr 15 KATWIJK AAN DEN RIJN, DORPSKERK 20.00 UUR Concert door CMV UNI Katwijk aan den Rijn. 

Za 16 CAPELLE AAN DE IJSSEL, DE SCHENKELSTEE 17.00 UUR Concert Winter Wonderland door fanfare Ons Genoegen Wijdenes. 

Za 16 ROTTERDAM, GROTE KERK OVERSCHIE 20.00 UUR Kerstconcert door de Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie.

Za 16 OUD-BEIJERLAND, DE OPEN HOF 20.00 UUR Concert door muziekvereniging De Bazuin m.m.v. koor Amabelle Vocale.

Zo 17 DE LIER, KERK MARTELAREN VAN GORCUM 15.30 UUR Kerstconcert muziekvereniging Minerva m.m.v. koren De Tiere-Liers en Do Re Mi. 

Zo 17 WOUBRUGGE, DORPSKERK 13.30 UUR Kerst sing-in door muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade met gelegenheidskoor. 

Zo 17 HOOGMADE, OLV GEBOORTEKERK 19.00 UUR Kerst sing-in door muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade met gelegenheidskoor. 

Za 23 GORINCHEM, GROTE KERK 19.30 UUR Kerstconcert door koninklijke harmonie De Bazuin Gorinchem. 

J A N U A R I

Vr 05 DE LIER, VREDEKERK 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door harmonievereniging Excelsior De Lier. 

Zo 07 DEN HAAG, MARCANTO 14.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Dagorkest Vlietstreek. 

Za 13 PAPENDRECHT, DE WILLEM 20.15 UUR Nieuwjaarsconcert door muziekvereniging Excelsior Papendrecht. 

F E B R U A R I

Za 03 SCHOONHOVEN  Jeugdfestival door Brassband Schoonhoven. 

Za 03 NUMANSDORP, SPORTHAL CROMSTRIJEN 20.00 UUR Crescendo in Concert door Crescendo Zuid-Beijerland m.m.v. zangeres Maan. 

Za 03 GORINCHEM, EASYFAIRS 19.00 UUR TAPTOEvoorKIKA m.m.v. Adest Musica Sassenheim, Rijnmondband Schiedam, AMIGO Leiden, The Band  

   Of  Liberation & Pipes Leiden, Laurentius Voorschoten, Wilhelmus Sliedrecht, Jubal Winterguard Dordrecht,  

   The Jolly Jumpers Kampen, Thalita Vlaardingen en het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers.
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is: redactie@klankwijzer.nl

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

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

voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden 

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

De volgende uitgave verschijnt op 6 februari 2018.
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Als je pianospeelt, begrijp je wellicht dat inspiratie eender waar en wanneer kan opduiken, naargelang waar je speelt, met wie je 

musiceert en uiteraard voor welk publiek je optreedt. De Roland FP-90 Digital Piano combineert een pianoklankgenerator en een klavier 

van topkwaliteit in een gestroomlijnde, moderne behuizing. Het ingebouwde meerkanaals luidsprekersysteem is krachtig genoeg om er 

intieme concerten mee te geven. Dankzij de zorgvuldig samengestelde reeks extra sounds – met onder meer elektrische piano’s, strijkers, 

orgels en synthesizers – is de FP-90 het ideale instrument in de meest uiteenlopende muzikale scenario’s.

DRAAGBARE PREMIUM PERFORMANCEPIANO GEEFT NIEUWE 
INVULLING AAN MEENEEMBARE CREATIVITEIT

FP-90

www.roland.com/nl
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