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Concoursspecial
van Klankwijzer
Het najaar is traditioneel het jaargetijde
van de concoursen. Zodra de eerste bladeren van de boom vallen, klinkt vrijwel
ieder weekeinde wel ergens in Nederland
concoursmuziek. Klankwijzer wil in de
uitgave van september ruim aandacht besteden aan de diverse najaarswedstrijden
voor blaasorkesten en slagwerkgroepen.
Voor deze speciale editie zijn we op zoek
naar interessante onderwerpen. Heeft u
speciaal voor deze gelegenheid een compositieopdracht uitgegeven, presenteert
u een niet-alledaags concoursprogramma
of een opvallende cross-over, heeft u
zich op een aparte wijze op het concours
voorbereid, is er een bijzondere aanleiding
voor de concoursdeelname of bent u erin
geslaagd om door uw concoursdeelname
op een creatieve manier extra inkomsten
of publiciteit te genereren, laat ons dat
dan weten via redactie@klankwijzer.nl.
Ook willen we graag weten hoe jongeren
aankijken tegen een concours. Wil jij
samen met leeftijdsgenoten eens babbelen over dit thema, meld je dan aan via
redactie@klankwijzer.nl.

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) – een van de zeven VNM-organisaties – vierde vorige maand zijn vijftigjarig bestaan. Een streetparade
met deelname van vijftig verenigingen vormde het klapstuk van de festiviteiten. Op de foto trekt de drumband van harmonie Concordia uit Obbicht
door de straten van Baexem. De LBT is in 1961 opgericht om de belangen van de drumbands, fluit- en tamboerkorpsen, majorettegroepen en trompetter- en jachthoornkorpsen te behartigen. De LBT is daarmee de enige specifiek op de slagwerksector gerichte organisatie. foto: Frans Verboeket

Portfoliosysteem doorbreekt
concourstraditie bij blazers
B L A A S MU ZI E K
Door Frank Vergoossen
Harmonie Sint Michaël van Thorn
heeft als eerste blaasorkest in Nederland voldaan aan haar vijfjaarlijkse
concoursverplichting zonder daadwerkelijk aan een concours deel te
nemen. De Geiten hebben een proef
met het zogeheten portfoliosysteem
positief doorlopen.
Het orkest heeft alle activiteiten van
de afgelopen vier jaar zorgvuldig
gedocumenteerd. Een speciale commissie heeft op basis van dat rapport
bepaald dat Sint Michaël voldoet aan
het niveau van de Concertdivisie. De
Thorner harmonie hoeft daardoor pas

weer over drie jaar op concours. Het
systeem is ontwikkeld door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en inmiddels erkend door
de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). De bond wil met de
nieuwe beoordelingsmethodiek orkesten uit de hoogste afdeling stimuleren
om voortdurend op hoog niveau te
presteren. Ook hoopt de bond dat het
orkesten aanzet om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. “Het portfoliosysteem geeft een orkest in de
Concertdivisie ruimte om projecten
op te zetten die langere periodes van
voorbereiding en uitvoering vergen en
waarbinnen een concours niet past”,
zegt LBM-secretaris Jan Lemmen.
De beoordelingscommissie heeft
de muzikale en artistieke aspecten
beoordeeld op basis van programma’s

van concerten en audio- en videoproducties. Ook elementen zoals
concertlocaties, media-aandacht, samenwerking met professionals en het
verstrekken van compositieopdrachten wogen mee. De onderzoekscommissie bestond naast de musici Pieter
Jansen en Jan Van der Roost uit Math
Schmeitz (oud-directeur Rodahal
Kerkrade en De Maaspoort Venlo)
en Jan Weling (beleidsmedewerker
gemeente Maastricht) als deskundigen
op het gebied van management en
organisatie. Hoewel de deelname van
Sint Michaël als pilot gold, telt het resultaat officieel mee. Voorzitter Maurice Wulms ziet het positieve oordeel
als een stimulans voor zijn vereniging.
“We proberen constant aan de hoge
kwaliteitsnorm te voldoen. Daar steken we ontzettend veel energie in. Fijn

als professionele mensen dit op deze
manier erkennen.”
Of Sint Michaël ook daadwerkelijk
gebruik gaat maken van de vijstelling,
is nog maar de vraag. Het orkest heeft
ingeschreven voor het mini-WMC
komend najaar in Kerkrade. Wulms:
“Wat ons betreft komen we daar ook
gewoon aan de start. Dat staat volledig los van deze beoordeling.” Het
portfoliosysteem is alleen bestemd
voor de Concertdivisie. Een evaluatie
moet uitwijzen of het ook toepasbaar
is in de overige divisies. Omdat het
zeer arbeidsintensief is, verwacht de
bond niet dat veel verenigingen ervan
gebruik gaan maken.

•

Belangstellenden kunnen de portfolio van
harmonie Sint Michaël inzien via de website:
www.harmoniethorn.nl
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‘Ik geloof in synergie voor de muziekwereld’ 12
De vier inhoudelijke commissies van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden
(VNM) zijn aan de slag gegaan. We gaan ze in een miniserie aan u voorstellen. In
de eerste aflevering pleit Toon Peerboom, voorzitter van de commissie Blaasmuziek,
voor meer samenwerking in de muzieksector. Pagina 4

Aan de lippen van de meester

16

Jan Cober behandelt in de dirigentencursus De Maestro met passie en bezieling
onderwerpen waarmee dirigenten in de praktijk moeite hebben. Ruim veertig dirigenten uit Limburg, Brabant en Vlaanderen hangen vier dagen aan de lippen van de
meester. Pagina 10

De American dream van de showkids

25

Veel jongeren uit de showbandwereld dromen van een plekje in een van de grote
Amerikaanse drumcorps. Voor Marieke Haverschmidt en Arnold Schut wordt het
sprookje deze zomer werkelijkheid. Zij toeren twee maanden van stadion naar
stadion tijdens de jaarlijkse DCI-Championships. Pagina 18

Profs coachen amateurs

25

Professionele musici stoomden de muzikanten van harmonie De Spaarnebazuin uit
Haarlem klaar voor hun concoursdeelname. Een educatief project dat zowel bij de
professionals als de amateurs aanslaat. Een verslag van deze opmerkelijke samenwerking. Pagina 21

Wel ANBI mits of geen ANBI tenzij?

25

De Belastingdienst verraste honderden muziekverenigingen met het voornemen om
hun ANBI-status in te trekken. Reden: de criteria voor het verkrijgen van de ANBIstatus zijn verscherpt. Peter Essers, lid Eerste Kamer en hoogleraar belastingrecht,
over de gevolgen van deze maatregel. Pagina 24

Verder in dit nummer:
Fluit en sax als broer en zus (7); ‘4D-model zegt meer dan beker’ (9); Componist Carl Wittrock (13);
Jubilea in Limburg en Friesland (15); Muziek als theatervorm (17); WMC gokt op Duitse buren (27);
Concert- en concoursagenda (28).

Steun

I

nstrumentaal muziekonderwijs bevordert de motorische, sociale, cognitieve en
zintuiglijke vaardigheden van een kind.
De amateurmuziekwereld zet deze wetenschappelijke stelling graag in bij acties om
kinderen (en vooral ouders) enthousiast te
maken voor muziek. In die al jaren durende
kruistocht krijgt onze sector nu plotseling steun
uit onverwachte hoek. Prinses Máxima lanceerde op haar veertigste verjaardag het project
Kinderen maken Muziek. Verspreid over het
land worden initiatieven opgestart waarbij kinderen in groepsverband een instrument leren
spelen. Klankwijzer houdt u van de vorderingen
op de hoogte.
Eind april kregen veel muziekverenigingen een
brief van de Belastingdienst. De inspecteur is
van plan uw ANBI-status te schrappen. Hij betwijfelt of u voldoet aan de nieuwe criteria van
de ANBI-regeling. Kort door de bocht: de inspecteur denkt dat u nauwelijks buiten de deur
komt en vooral in eigen kring musiceert. En
dan bent u geen ANBI. Nu kunnen we natuurlijk met zijn allen de inspecteur gaan verwijten
dat hij blijkbaar van een andere planeet komt.
Maar dat bij buitenstaanders kennelijk het beeld
heerst dat muziekverenigingen voornamelijk
actief zijn binnen de vier muren van hun eigen
repetitielokaal, bewijst dat in de promotie van
de muzieksector nog veel terrein te winnen is.
Overigens leest u alles over de ANBI-problematiek in een informatief achtergrondartikel in
deze Klankwijzer.
In deze uitgave verder weer een bonte verzameling van verslagen, interviews, portretten, aankondigingen, informatieve artikelen en nieuwsberichten uit de amateurmuziekwereld. Uit het
grote aanbod van tips, nieuwtjes en activiteiten
maakt de redactie een zorgvuldige selectie
waarop we op inzoomen. Uitgangspunt daarbij
is dat de verschillende disciplines en regio’s naar
evenredigheid aan bod komen. We hopen dat
we ook nu weer in die opzet zijn geslaagd.
Frank Vergoossen
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inter view

‘Ik geloof in synergie voor
De Verenigde Nederlandse Muziekbonden
(VNM) heeft vier inhoudelijke commissies ingesteld om de specifieke aspecten van iedere
discipline zo goed mogelijk te kunnen behartigen. In de komende uitgaven stelt Klankwijzer
aan de hand van een gesprek met de respectievelijke voorzitters de diverse commissies
een voor een aan u voor. Hoe gaan ze de zaak
aanpakken? Wat zijn hun plannen? Wat gaat u
achter de pupiter ervan merken? In deze eerste
aflevering een interview met Toon Peerboom,
voorzitter van de commissie Blaasmuziek.
B L A A S MU ZI E K
Door Frank Vergoossen
Hoe is de samenstelling van de commissie
Blaasmuziek verlopen?
“Dat ging eigenlijk vanzelf. Iedere
bond heeft een bestuurder afgevaardigd in de commissie Blaasmuziek.
Wop Schat en ikzelf zijn als VNMbestuursleden verantwoordelijk als
vicevoorzitter en voorzitter van de
commissie.”
U bent met de commissie al enkele keren
samengekomen. Wat is uw eerste indruk?

PAS P OORT TOON PEERB O O M
Geboortedatum: 22 maart 1954.
Geboorteplaats: Kerkrade.
Woonplaats: Kerkrade.
Beroep: Senior consultant HR (personeelszaken) bij DSM.
Huidige functies in muziekwereld: Bestuurslid Limburgse Bond van Muziekgezelschappen; bestuurslid VNM; voorzitter
inhoudelijke commissie Blaasmuziek
VNM; voorzitter Federatie van Kerkraadse
HAFA-verenigingen; bestuurslid Stichting
Muziekschool Brunssum/Kerkrade/Landgraaf; lid stuurgroep Klinkend Perspectief
ter bevordering van muziekles in het
basisonderwijs.
Vorige functies in muziekwereld: klarinettist en voorzitter van de Koninklijke
Harmonie Sint Caecilia 1843 Kerkrade;
bestuurslid stichting Wereld Muziekconcours Kerkrade.

“De commissieleden geven blijk van
een grote betrokkenheid. Iedereen
denkt en werkt mee, brengt zijn eigen
deskundigheid en ervaringen in en
vertegenwoordigt een van de aangesloten bonden. We komen bijeen
op zaterdagmorgen in Utrecht. Dat
betekent voor vrijwel iedereen forse
reisafstanden. Toch is telkens iedereen
op tijd aanwezig. Dat zegt iets over de
inzet en intentie van de mensen.”
Heeft de commissie Blaasmuziek een bepaald
doel voor ogen?
“Het is onze primaire taak om de
orkesten en hun muzikanten zodanig te faciliteren dat ze goed kunnen
functioneren. Dat staat bij iedereen
voorop. Niet alleen bij de VNM maar
ook bij de KNFM en de bonden. Een
aantal zaken dat daarvoor geregeld
moet worden, is de laatste jaren in
de aanloop naar die ene LMO helaas
blijven liggen. Die vormen onze eerste
prioriteit en pakken we als eerste op
en gaan we goed op de rails zetten.”
Aan welke zaken denkt u dan?
“Bijvoorbeeld de repertoria. Die zijn al
een aantal jaren niet meer adequaat
vernieuwd. Ze zijn weliswaar jaarlijks
aangepast, maar dat is telkens gebeurd
op basis van ad hoc beslissingen. Ook
de concoursreglementen moeten hier
en daar nog eens goed op de hand
worden genomen evenals de lijsten
met juryleden. We gaan dat opnieuw
bekijken. ”
U noemt ook de KNFM. Is hierover overleg met
de KNFM?
“Jazeker. Sterker nog: inmiddels is
er een aantal gezamenlijke KNFM/
VNM-commissies ingesteld, onder
andere voor Blaasmuziek. Ik kan niet
genoeg benadrukken dat dit gebeurt

Toon Peerboom: “Met zijn allen werken aan de verdere ontwikkeling van de blaasmuziek in Nederland voor alle

in zeer goede samenwerking met de
mensen van de KNFM. Zo moet het
natuurlijk ook. Het zou te gek voor
woorden zijn als er bijvoorbeeld twee
aparte repertoria of concoursreglementen zouden bestaan.”
De commissie Blaasmuziek is een inhoudelijke
commissie. Toch is professionele inhoudelijke
kennis er niet in vertegenwoordigd. Heeft de
commissie dan wel voldoende kennis in huis
om over inhoudelijke zaken te beslissen?
“Nee, maar je moet ook een duidelijk
onderscheid maken tussen bestuurlijke en inhoudelijke aspecten. Besturen
moet je aan bestuurders overlaten en
inhoudelijke zaken aan inhoudelijke
professionals. Dat moet je duidelijk
uit elkaar houden. Wanneer het gaat
om inhoudelijke zaken, gaan we daar
experts bijhalen. Op het grensvlak
zullen we afspraken maken met
elkaar, zodat iedereen weet hoe de
verantwoordelijkheden zijn verdeeld

en wie je kunt aanspreken op welke
resultaten.”
U geeft aan dat eerst geregeld wordt wat
geregeld moet worden om de orkesten te
laten functioneren. Maar komt de commissie
ook met nieuwe initiatieven? Bijvoorbeeld de
invulling van de nationale kampioenswedstrijden?
“Dat zullen we zeker doen. Er zijn
natuurlijk ook al prachtige initiatieven op dat gebied. De Nederlandse
Brassband Kampioenschappen lopen
al jaren voortreffelijk. Ook de Open
Nederlandse Fanfare Kampioenschappen zijn een groot succes. Alleen is
deze formule vooral geschikt voor
orkesten met een compacte en flexibele bezetting. Voor een fanfare van
tachtig muzikanten is deze aanpak
mogelijk minder geschikt. Wellicht
kunnen we samen met de KNFM
hiervoor een alternatief vinden. Niet
om het ONFK te vervangen, maar
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de muziekwereld’
teurmuziek van de samenleving de
waardering krijgt die haar toekomt.
Bijvoorbeeld de sociale binding die
vroeger van muziekverenigingen uitging. Die kan juist in de huidige tijd
een goede bijdrage zijn. Het belang
van de sociaal-maatschappelijke rol
van muziekverenigingen neemt alleen
maar toe. Denk aan de vorming van
jongeren en de opvang van zowel jongeren en ouderen. Daarom is het zo
belangrijk dat de beeldvorming van de
amateurmuziek verbetert. Ik zeg niet
dat er een verkeerd beeld heerst, maar
in ieder geval een onvolledig beeld.
Een beeld dat geen recht doet aan de
amateurmuziekwereld. Verbetering
van dat imago bereik je niet met het
plaatsen van een advertentie of het
voeren van een pr-campagne. Dat valt
of staat met de kwaliteit van wat we
als muziekverenigingen leveren. Daarmee bedoel ik dat korpsen duidelijk
moeten zijn in wat ze willen op het gebied van de muziek die ze spelen, van
de soort vereniging die ze willen zijn
en van de relatie die ze willen hebben
met hun omgeving. Daar moeten ze
zelf bewust van zijn en het naar buiten
toe uitstralen en waarmaken. Als de
kwaliteit goed is, zal het beeld ook
verbeteren. De kwantitatieve aspecten, de aantrekkingskracht op nieuwe
leden, komen dan vanzelf.”

muzikanten en verenigingen.” foto: FV Media Producties.

om naast het ONFK als aanvullende
mogelijkheid een kampioenswedstrijd
met een andere opzet aan te bieden.
Mogelijk kunnen we op dit terrein
ook met onze Belgische collega’s van
de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie samenwerken. We maken per
slot van rekening dezelfde muziek. De
Vlaamse blaasmuziek maakt bovendien een enorme ontwikkeling door.
Ik ben ervan overtuigd dat we veel
van elkaar zouden kunnen leren. Verder zal er iets moeten gebeuren voor
de organisatie van een landelijk harmoniekampioenschap. Ook daarover
zijn we met de KNFM in gesprek.”
Lichte muziek is bij de VNM nog geen officiële
concoursdiscipline. Is er op dat terrein nog wat
te verwachten?
“Lichte muziek staat zeker op de
agenda. Maar dat dossier is niet onze
eerste zorg. De KNFM is hier al langer
mee bezig en we gaan op basis van die

ervaring samen mee aan de slag.”
U heeft binnen de VNM te maken met enorm
grote cultuurverschillen. Is dat geen belemmering voor het werken binnen een inhoudelijke commissie?
“Belangrijk is dat we met zijn allen
werken aan de verdere ontwikkeling
van de blaasmuziek in Nederland voor
al die muzikanten en verenigingen
in het veld. Cultuurverschillen zie ik
daarbij juist als een rijkdom. Heerlijk
om die verschillen te zien. Het vormt
geen belemmering maar biedt juist
kansen. Een mooie basis om te komen
tot een beter geheel. Die culturen zijn
niet concurrerend met elkaar maar
kunnen elkaar verrijken.”
Hoe kijkt u als voorzitter van de commissie
Blaasmuziek aan tegen de huidige positie van
de amateurmuziek en de blaasmuziek in het
bijzonder?
“We moeten zorgen dat de ama-

U brengt in dit gesprek de goede samenwerking met de KNFM opvallend vaak ter sprake.
Toch is het pas een jaar geleden dat beide
organisaties met slaande deuren uit elkaar
zijn gegaan.
“Ik kan daar moeilijk over oordelen
omdat het voor mijn tijd is geweest. Ik
kan alleen constateren dat we prima
samenwerken. Bijvoorbeeld voor wat
betreft de zaken zoals reglementen,
repertoria en jurylijsten. Dat sluit
ook aan bij mijn persoonlijke missie:
ik geloof heilig in synergie voor de
blaasmuziek in Nederland. Synergie
van de beide federaties, maar ook in
samenwerking met de festivals zoals
het ONFK, de NBK en het WMC. Ik
ben ervan overtuigd dat je samen veel
meer bereikt dan afzonderlijk.”

COMMISSIE BL A A SMUZIEK
De inhoudelijke commissie Blaasmuziek
(harmonie, fanfare, brassband, blaaskapel
en big band) bestaat uit Toon Peerboom
(voorzitter), Wop Schat (vicevoorzitter),
Jan Verschuren (Brabo), Tsjikke Mollema
(CBMF), Romi Valkema (CBMGD), Harry
Hollander (CBOW), Jan Lemmen (LBM) en
Armand Nijsten (LBT).

M I R A S OU N D

Gerrit Voskuylen
(70) overleden
Audioproducent Gerrit (Gé) Voskuylen is woensdag 25 mei overleden aan
de gevolgen van een hartaanval. De
eigenaar van audiobedrijf Mirasound
uit Amersfoort is zeventig jaar geworden. Voskuylen was ruim veertig
jaar een pionier in het vastleggen
van blaasmuziek in geluid en later op
beeld. Zijn laatste grote project was
het programma Windkracht 10 op de
cultuurzender BravaNL met opnames
van blaasmuziekconcerten.

D - DI PLOM A

Examenconcert bij
Eendracht Wezep
Vijf leden van de christelijke muziekvereniging De Eendracht uit Wezep
doen zaterdag 2 juli met begeleiding
van hun eigen orkest hun openbaar
praktijkexamen voor het D-diploma.
De saxofonisten Anouk Mijnheer,
Erica van Hooren, Mellanie Kroeze
en Merel van Bekkum en Rianne van
Ittersum op bugel spelen ieder een
solowerk. Het examenconcert is om
19.30 uur in Kerkgebouw Noorderlicht, Mariënrade 1, Wezep.

CON C E RT

Topklarinettisten
bijeen in Eijsden
Professionele vrienden van Arno Piters (es-klarinettist van het Koninklijk
Concertgebouworkest) geven zondag
19 juni in cultureel centrum Eijsden
om 20.30 uur een eenmalig concert.
Behalve Piters spelen Cécile Rongen
(freelancer) , Coen Smit (freelancer),
Arjan Woudenberg (Radio Filharmonisch Orkest), Davide Lattuada
(Koninklijk Concertgebouworkest)
en Arno Stoffelsma (Gelders Orkest).
Informatie: tel.: 043-4092270.

ASSISTENT

Kreato start cursus
voor dirigenten
Kreato Hogeschool voor Muziek in
Thorn start in september met een
nieuwe opleiding voor dirigenten die
zich als amateur willen bekwamen in
het vak. Kreato biedt voor deze personen een tweejarige opleiding voor de
functie assistent-dirigent. Ook start
Kreato weer met HBO-opleidingen tot
bachelor in de muziek met de profielen dirigent hafabra en koor en docent
voor alle instrumenten. Deze cursus
maakt het mogelijk om in deeltijd een
conservatoriumopleiding te volgen.
Meer informatie via: hvm@kreato.nl.
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conce r t van de maand

Fluit en sax als broer en zus
In de serie Concert van
de maand richt Klankwijzer de schijnwerper op
concerten, presentaties
en manifestaties met een
opvallende artistieke invulling of een bijzondere
aanleiding. In deze aflevering aandacht voor het
met muzikale experimenten doorspekt jubileumconcert van het fluit- en
tamboerkorps Sint Hubertus uit Haanrade op zaterdag 2 juli in Kerkrade.

SL AG W E R K
Door onze redactie

D

e beperkte mogelijkheden in
het lage register vormen voor
veel fluit- en tamboerkorpsen
een probleem. Door de jaren
heen is met diverse geslaagde
en minder geslaagde kunstgrepen
getracht het gemis aan lage tonen op
te vangen. Het fluit- en tamboerkorps
Sint Hubertus uit Haanrade zette
eerder al basklarinetten in om de
draagkracht van de klank te vergroten. Tijdens het jubileumconcert op
2 juli in Kerkrade gooit het korps een
nieuwe middel in de strijd. De piccolo’s en dwarsfluiten krijgen dan gezelschap van een saxofoonensemble.
“Saxen en fluiten vullen elkaar in harmonie prima aan”, vertelt instructeur
Rob Janssen. “Ze behoren in wezen
tot dezelfde familie. De basklarinet
voldeed ook wel. Maar alt-, tenor- en
baritonsaxofoons bieden nog meer
mogelijkheden om het klankidioom
te verbreden. Als je maar zorgt dat de
zaak in balans blijft.’
Janssen is niet vies van muzikale
uitdagingen. “Dat moet ook wel”,
vindt hij. “Je moet bereid zijn het
stereotype beeld van deze korpsen te
doorbreken.” Muziekgezelschappen
samengesteld uit trommels en (pijper)
fluiten zijn, - althans zoals ze in Limburg functioneren - overgewaaid uit
Duitsland. Bij de buitenwereld roept
deze bezetting al vlug het beeld op
van strak in het gelid marcherende

Het fluit- en tamboerkorps Sint Hubertus uit Haanrade stapt op 2 juli van de geijkte paden af. foto: Vakfotografie Pöttgens Kerkrade

korpsen. Limburg telt nog zo’n 35
verenigingen in deze bezetting. De
uitbreiding van het instrumentarium
met marimba, xylofoon, buisklokken,
vibrafoon en pauken voegde een tijd
geleden al een nieuwe dimensie toe
aan de muzikale klankkleur van deze
korpsen. Maar die ontwikkeling mag
niet stil blijven staan, vindt Janssen.

‘Sax en fluit vullen
elkaar prima aan’
“Het is vooral de taak van de goede
verenigingen in deze sectie om aan de
weg te blijven timmeren. Het is nooit
verkeerd om je horizon te verbreden.
De saxofoon ligt bovendien goed in
de markt bij de jeugd. Met de toevoeging van dit instrument hopen we ook
de aantrekkingskracht te vergroten.”
Tijdens het galaconcert wordt driftig
van de geijkte paden afgeweken. Niet
alleen wat bezetting betreft, maar
ook qua repertoire. Sint Hubertus wil
bewijzen dat het niet alleen straatoptredens kan verzorgen, maar is
uitgegroeid tot een concertvereniging. Zo heeft het gezelschap speciaal
voor deze gelegenheid een werk laten
schrijven door een componist die niet

afkomstig is uit het eigen kringetje.
Hafabracomponist Leon Vliex kreeg
de vrije hand om in A Festive Jubilee
te stoeien met de kleuren van een fluiterkorps. Dat resulteerde in een werk
in Caribische stijl voor de combinatie van fluit- en tamboerkorps met
gemengd koor waarvoor Crescendo
uit Doenrade is aangetrokken. Naast
traditionele werken klinken er verder
van de hand van Rob Balfoort arrangementen van delen uit musicals en
films zoals Grease, West Side Story en
Disney. Samen met entertainer Jack
Vinders wordt Eveything I do, I do it
for you van Brian Adams vertolkt.
Het concert is nog een staartje van het
75-jarig bestaansfeest van vorig jaar.
Toen moest het optreden vanwege
een sterfgeval binnen de vereniging
worden uitgesteld. Het verlate jubileumconcert krijgt ook nu een emotionele lading. Het is namelijk tevens
het afscheidsconcert van dirigent Rob
Janssen. De 45-jarige Schinveldenaar
heeft de club bijna drie decennia geleid. Als broekie van zeventien betrad
hij in 1983 de bok. Onder zijn leiding
klom het Haanraadse korps van de
toenmalige tweede divisie naar de
hoogste sport op de muzikale ladder.
De diverse promoties gingen gepaard
met het behalen van een serie provinciale en nationale titels. “De rillingen

lopen me nu al over de rug”, bekent
Janssen anderhalve maand voor zijn
afscheid. “We zijn nog lang niet op
elkaar uitgekeken. Maar 28 jaar is een
lange periode. Vrij uitzonderlijk in
de muziekwereld. We hebben goed
samengewerkt en zijn altijd blijven
bouwen aan de vereniging. Het zijn
bovendien bijzonder aardige mensen.
Maar de tijd is rijp om afscheid te
nemen. Zeker nu het nog goed gaat.”

T I PS V OOR DE Z E R U BR I E K

I

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

•

redactie@klankwijzer.nl
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pro d uc tinformatie
Anita Coenen uit het Limburgse Maria Hoop startte zeventien jaar geleden het bedrijf 4You Geschenken. Een
speciaalzaak in cadeauartikelen met een link naar de muziek. Meer dan duizend geschenken zijn via de website
www.4you-geschenken.nl direct uit voorraad leverbaar.

‘4D-model zegt meer dan beker’
ALG E ME E N
Door onze redactie
Onmogelijke vragen? Die bestaan er
voor Anita Coenen niet. Een klant
wilde alle medewerkers aan een
musical een mok met muziekmotief
aanbieden als aandenken. Normaal
gesproken een fluitje van een cent,
ware het niet dat hij het presentje al
twee dagen later in huis moest hebben. Van vrijwel alle artikelen heeft
Anita wel een aantal exemplaren op
voorraad. Maar niet genoeg voor
een hele cast en crew van een musicalproductie. De leverancier van de
mokken was bovendien gevestigd in
Oostenrijk. Toch lukte het haar om de
spullen twee dagen later keurig netjes
bij de opdrachtgever af te leveren.
“Kan niet, bestaat niet bij mij”, zegt
de gedreven uitbaatster van 4You Geschenken. “Juist dit soort opdrachten
is voor mij een uitdaging.”
Het idee om muziek gerelateerde
cadeautjes te gaan verkopen, kwam
zeventien jaar geleden min of meer
bij toeval bij haar op. Samen met
haar partner Ton Stoffelen, verkoper
van muziekinstrumenten, stond ze
vaak op beurzen en muziekmarkten. Telkens viel haar op dat klanten
vroegen om speldjes, sleutelhangers of
figuurtjes van muziekinstrumenten.
Dat bracht haar op het idee om een
bedrijfje in muzikale cadeauartikelen
te starten. Inmiddels biedt ze via haar
webwinkel de meest uiteenlopende
muzikale hebbedingetjes aan. Beelden,

Bij 4You Geschenken zijn momenteel 4D-modellen erg in. foto: FV Media Producties

spelden, kaarten, kaarsen, bedelhangers, dasschuiven, pennen, potloden,
manchetknopen, mini-instrumenten,
wijnkurken, schilderijen, bretels,
serviesgoed, tafellakens, stropdassen,
noem maar op. Cadeautjes voor speciale festiviteiten zoals een jubileum of
afscheid, maar ook voor gelegenheden
zoals Kerstmis of Pasen of zelfs voor in
de tuin. Alle producten staan fraai gefotografeerd afgebeeld op haar website.
Ook heeft ze een showroom ingericht

waar belangstellenden op afspraak
een kijkje kunnen nemen. “Het is een
beetje een uit de hand gelopen hobby”,
vertelt Anita.
Ze haalt uit de hele wereld haar spullen vandaan. Bij bedrijven, leveranciers en kunstenaars uit onder meer
Japan, China, Brazilië, Colombia,
Spanje, Oostenrijk, Duitsland, Engeland en België. Klanten uit Nederland,
Duitsland en België weten haar inmiddels te vinden. “Verenigingen die

op zoek zijn naar een leuk cadeautje
voor een jubilaris, organisaties die
een beeldje of model als prijs bij een
wedstrijd beschikbaar willen stellen,
maar ook mensen die hun muzikaal
familielid, kennis of vriend bij een
feestelijke gelegenheid willen verrassen met een toepasselijk presentje.”
Je kunt het niet zo gek bedenken of
Anita kan het leveren. En als het niet
bestaat, laat ze het gewoon maken. Zo
heeft ze momenteel bij een kunstenaar
in Spanje een beeldje van een bugel in
bestelling. “In Japan of China, waar
veel van mini-instrumentjes vandaan
komen, is een bugel onbekend. Om
toch aan de vraag van een klant te
voldoen, heb ik vanuit Nederland een
echte bugel opgestuurd naar Spanje.
Een kunstenaar ontwerpt nu aan de
hand van dat echte model een beeldje
met een mini-bugel.” Erg in trek
zijn momenteel de zogeheten 4Dmodellen van uit polystone vervaardigde muzieknoten, muzieksleutels
of fragmenten van instrumenten.
Anita: “Deze beelden kunnen voorzien worden van een plaatje waarop
een tekst gegraveerd kan worden.
Het wordt steeds vaker als prijs bij
solistenconcoursen uitgereikt. Een
beeld zegt soms meer dan een beker
en staat ook mooi op een kast.” Ook
de metalen fantasiefiguren in de vorm
van mieren zijn erg populair. “Laatst
wilde iemand een saxofoon spelende
mier op manshoogte voor in de tuin.
Heb ik speciaal voor hem laten maken
en naar Nederland laten brengen.”

•

De webwinkel van Anita Coenen vindt u op:
www.4you-geschenken.nl.

BIN ‘on tour’ met workshops
B L A A S MU ZI E K
Door onze redactie
Blaasinstrumenten Import Nederland (BIN) houdt verspreid over het
land diverse workshops. Nieuw is de
Willson euphoniumschool. Euphoniumspeler Kobus Verheij (actief in
diverse Nederlandse militaire orkesten en beroepsensembles) behandelt

specifieke aandachtspunten van het
euphoniumspel. Zo gaat hij in op
de functie van de euphonium in de
brassband, harmonie en fanfare, het
specifieke repertoire voor de euphonium en aspecten zoals ademhaling,
embouchure, techniek en klank. “In
Nederland wordt weinig aandacht
aan euphoniumonderwijs besteed”,
licht Verheij toe. “Ook aan de bekendheid van het instrument kan nog veel
gedaan worden. Met deze school probeer ik de euphonium te promoten”.

De eerstvolgende Willson euphoniumdagen zijn op 9 juli in Lunteren,
16 juli in Almkerk en 24 augustus in
Sint Annaparochie. Meer informatie: www.kobusverheij.com en www.
willson-europe.com.
Zondag 4 september is BIN te gast bij
Schreeven Muziekinstrumenten in
Wijchen met een Le Monde saxofoondag. Deze workshop voor saxofonisten vanaf muziekschoolniveau B of 3
jaar speelervaring staat onder leiding
van Werner Geboers. Meer informa-

tie: www.lemondesaxophones.com.
Op 30 oktober houdt BIN een Selmer
saxofoondag in Langezwaag. Docent
Johan van der Linden presenteert een
nieuw lesconcept. De workshop is
geschikt voor saxofonisten vanaf muziekschoolniveau B/C of met 4 jaar of
meer speelervaring. Meer informatie:
www.selmer.nl. BIN is ook in België
actief. Op 24 september is er een Le
Monde saxofoondag in Beernem en
op 21 september een Willson cornetworkshop in Diest.
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Aan de lippen van de
Een jaar of tien geleden was het organiseren van een educatieve activiteit voor
dirigenten een riskante onderneming.
Goede kans dat slechts een handvol belangstellenden op het aanbod inging. De
meerdaagse dirigentencursus De Maestro
van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen bewijst dat het klimaat ook op
dat gebied aan het veranderen is.
B L A A S MU ZI E K
Door Frank Vergoossen

O

eps! Cursusleider Jan Cober
grijpt in. Soloklarinettiste
Anne Purnot houdt naar zijn
gevoel in Concertino van
Von Weber te veel rekening
met de kandidaat op de dirigentenbok. “Het mag dan nog wel zo’n
aardige jongen zijn, in een solowerk
mag je als solist je eigen interpretatie
geven aan het stuk”, verklaart Cober
de reden van zijn tussenkomst. “Ik
merk nu dat je iets anders doet dan
normaal.”
De vierdaagse dirigentencursus De
Maestro is toe aan deel 3. Op het

Jan Cober ten voeten uit. foto: FV Media

rooster staat het onderwerp ‘Vorm en
structuur: leidraad naar interpretatie’.
De diverse aspecten die in de cursus
aan bod komen, worden aan de hand
van thematisch gestructureerde workshops inhoudelijk belicht. Zo ging het
tijdens de eerste aflevering over ‘De
magische cirkel: het dirigeerproces’ en
stond deel twee in het teken van ‘Het
symfonisch gedicht’. Op de slotdag
komt onder de titel ‘De adem van
muziek’ het werken met koor aan bod.
“Het zijn allemaal onderwerpen waar
door de jaren heen van gebleken is
dat orkesten of dirigenten daar moeite
mee hebben”, licht Cober de opzet toe.
Interpretatie is zo´n heikel thema.
Het stoort de musicus dat dirigenten
de interpretatie van nieuwe werken
voorgekauwd krijgen op een meegeleverde cd. Ze zouden volgens hem
in staat moeten zijn om er zelf hun
eigen draai aan te geven. “We gaan
vandaag denken in structuren, zodat
de cursisten leren om zelf een werk te
interpreteren”, legt hij uit.
Als de deelnemers de koffie met vlaai
achter de kiezen hebben, steekt Cober
van wal. Al meteen komt een van de
speerpunten van deze dag op tafel.
“Hoe kom ik tot een interpretatie?
Door de stijlcomponist te herkennen”, houdt hij zijn cursisten voor.
Dat componisten in de blaasmuziek
op grote schaal leentjebuur spelen bij
de grote meesters, hoor je hem niet
zeggen. “Ze zijn er door beïnvloed”,
houdt hij het netjes. “Het spelen van
bewerkingen uit het klassieke repertoire doen we daarom niet omdat we
zo nodig willen bewijzen dat we met
een blaasorkest symfonische werken
kunnen spelen. Het heeft vooral een
educatieve waarde. Muzikanten leren
de kenmerken uit de klassieke literatuur herkennen in de actuele muziek.”
Daarom is het herkennen van de stijlcomponist ook bij de interpretatie van

Dirigenten die hun sporen al lang verdiend hebben, zoals op deze foto: Jacques Claessens (rechts), volgen met

een hedendaags werk zo belangrijk.
Om die stelling te onderbouwen legt
de meester vervolgens de ouverture
Vespri Siciliani van Guiseppe Verdi,
Preludio e Siciliano van Pietro Mascagni en Concertino van Carl Maria
Von Weber onder het vergrootglas.
Een ensemble van WMC-kampioen
Sainte Cécile uit Eijsden fungeert als
projectorkest. De partituurkennis die
de 59-jarige Thornenaar daarbij aan
de dag legt, neemt bijna buitenaardse
vormen aan. Anderhalf uur hangen de
cursisten aan zijn lippen.
“We hebben ieder jaar wel een
educatief project voor dirigenten”,
vertelt LBM-secretaris Jan Lemmen
de aanleiding voor de opleiding. “Dit
jaar wilden we aan de jaarlijkse dirigentendag eens een andere invulling
geven. Dat heeft geresulteerd in deze
vierdelige workshop met als titel De

Maestro.”
Doel van de bijeenkomsten is de
muzikale horizon te vergroten en verdieping in het vak dirigeren te verkrijgen. Voor de cursus hebben zich een
dikke veertig dirigenten uit Limburg,
Brabant en het grensgebied met België
aangemeld. Bij de Bond van Orkest
Dirigenten en Instructeurs zullen ze
zich wellicht al op de borst kloppen.
De invoering van het puntensysteem
voor het verkrijgen van het bij- en
nascholingscertificaat werpt kennelijk
al zijn vruchten af. De invoering van
het sterrensysteem blijkt echter geen
enkele invloed gehad te hebben op de
grote belangstelling voor de opleiding.
De cursus was al uitgeschreven ruim
voor de invoering van het bij- en
nascholingscertificaat. De deelnemers
hebben zich spontaan aangemeld,
terwijl ze er - ook al was het bedrag
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MINI-INTERV IE W

Erik van de Kolk won de dirigentenwedstrijd tijdens het EBK. foto: FV Media Producties

Erik van de Kolk streed tijdens de Europese Brassband Kampioenschappen in Montreux
(Zwitersland) met zeventien andere kandidaten om de zege tijdens de vijfde Europese
dirigentenwedstrijd. Na vier selectierondes kwam hij als winnaar uit de bus. “Ik heb in alle
rondes muziek proberen te maken”, kijkt 26-jarige Elburgenaar terug.

‘Het was een leerzaam proces’
door onze redactie
Zo, die staat mooi op je cv.
“Dat kun je wel zeggen. Ik heb hem er nog niet bijgezet. Maar dat ga ik zeker doen. Ik ben er
hartstikke blij mee.”
Je kreeg in de finale A Moorside Suite van Gustav Holst toegewezen. Blij dat je dit
werk mocht dirigeren?
“Ja, het is een prachtig stuk uit de gouden literatuur. Ik heb het ooit eerder gedirigeerd.
Ik heb het natuurlijk wel opnieuw moeten instuderen. Maar het ging boven verwachting
goed. Niet alleen de jury koos voor mij, ik won ook de publieksprijs en de bandprijs.”
Waarmee heb je de jury overtuigd?
“Ik heb in alle rondes constant geprobeerd om muziek te maken en vooral om dat zo mooi
mogelijk te doen. Ik denk dat dat is aangeslagen bij de jury.”

aandacht de vierdaagse dirigentencursus De Maestro onder leiding van Jan Cober. foto: FV Media Producties

gering - een eigen bijdrage voor moesten betalen. Dat er mogelijk achteraf
alsnog punten zijn te verdienen, lijkt
het gros van de dirigenten weinig te
deren. “Ik kom hier niet voor de punten, maar om te leren”, luidt een veel
gehoorde reactie.
Opmerkelijk is dat niet alleen jonge
of beginnende dirigenten van de
partij zijn, maar ook orkestleiders die
hun sporen al ruimschoots verdiend
hebben. Typisch is wel dat je op dit
soort bijeenkomsten vaak dezelfde
gezichten ziet. Of laten we het anders
formuleren: vaak dezelfde gezichten
niet ziet.
“Heel interessant”, beoordeelt René
Schrader de inhoud van de workshops. “Je steekt er sowieso altijd wat
van op. Maar extra interessant is het
om de benadering van iemand als
Jan Cober mee te nemen.” De grote

opkomst, ook van ervaren dirigenten,
verbaast hem niet. “Ik denk dat de tijden aan het veranderen zijn. Twintig
jaar geleden was het ‘not done’ om
als dirigent aan bijscholing te doen.
Vooral dirigenten met een zekere staat
van dienst vonden het niet nodig om
zich door een ander iets te laten uitleggen. Maar die tijd is geweest.”
Björn Bus is van een jongere generatie en heeft de lesstof nog niet zo
lang geleden behandeld. “Het verhaal is weliswaar nog bekend van de
opleiding. Maar als je al een tijdje
geen les meer hebt gehad, raak je het
toch een beetje kwijt. Dan wordt het
meer intuïtie. Nu word je weer eens
extra getriggerd op al die aspecten.
Dit soort activiteiten zou veel vaker
gehouden moeten worden. Niet alleen
vanuit de Limburgse bond, maar ook
vanuit landelijke koepels.”

Met welke intentie had je je voor deelname ingeschreven?
“Vooral om de voorbereiding eens mee te maken. Als je aan zo’n wedstrijd meedoet, moet
je in korte tijd heel veel partituren instuderen. Samen met mijn docent Alex Schillings heb
ik de hele repertoirelijst doorgenomen. Dat is een heel leerzaam proces geweest. Over het
resultaat heb ik nooit nagedacht. Maar het is natuurlijk mooi meegenomen dat het zo is
afgelopen. Hier heb ik samen met Alex vijf jaar in geïnvesteerd.”
Je bent geen brassbandspecialist. Van huis uit ben je zelfs slagwerker. Des te verrassender?
“Ik dirigeer tegenwoordig brassband Rijnmond, maar ben inderdaad niet in de brassbandwereld opgegroeid. Dat was echter geen nadeel. We moesten niet alleen een brassband leiden, maar ook een symfonieorkest en een harmonieorkest. In elke ronde heb ik geprobeerd
om datgene wat die bezettingen uniek maakt eruit te halen. Ik heb vooral ingezet op het
benutten van de verschillende klankkleuren.”
Waar liggen je ambities?
“Ik wil blijven doorgroeien en er alles uithalen wat erin zit. Zoveel mogelijk van andere
mensen proberen te leren. Van veel vragen word je alleen maar beter. Doelstellingen met
orkesten heb ik niet zozeer. Het gaat nu goed en dat probeer ik vast te houden. Belangrijk in
dit stadium is dat ik me ze breed mogelijk probeer te ontwikkelen.”
De eerste prijs bestond onder meer uit een geldbedrag van 4000 euro. Daar kun je
een mooie vakantie voor boeken.
“Ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar of ik het daaraan besteed, weet ik nog niet. Ik hoef me
echter geen zorgen te maken dat ik dat geld niet kwijtraakt.”
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de com p onis t

‘Een goede compositie
moet iedereen boeien’
Cruiming van BMC, nu bekend onder de naam
Stormworks, heeft mijn eerste stukken uitgegeven
en opgenomen. Na een aantal jaren ben ik benaderd
door Sijtze van der Hoek en Andries de Haan om
voor Gobelin te schrijven en daar zijn al mijn hafabrawerken nu uitgegeven.”

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

Wat betekent componeren voor jou?
“Componeren is een belangrijk onderdeel van het
dagelijks leven. Ik ben altijd met meerdere stukken
bezig. Het is een doorlopend, chaotisch proces dat
zich helaas vrij moeilijk laat sturen. Het componeren is bij mij vooral gerelateerd aan de praktijk. Ik
ben geen autonoom kunstenaar die met elke nieuwe
compositie het muzikale landschap wil veranderen,
maar meer een ambachtelijk schrijver die de goedwerkende clichés niet schuwt.”

B L A A S MU ZI E K
Door onze redactie

Voor welke bezettingen schrijf je?
“Voornamelijk voor harmonieën, fanfares, brassbands en symfonieorkesten.”

Wie is Carl Wittrock?
“Getrouwd, vader van twee kinderen, dirigent van
140 muzikanten, muziekdocent van 257 middelbare
scholieren en componist.”

Hoeveel composities staan er inmiddels op jouw naam?
“Ongeveer honderd.”

Verdere hobby’s buiten de muziek?
“Hardlopen, zwemmen, koken en passief voetballiefhebber.”
Carl Wittrock. foto: Leon ten Hove

Hoe ben je in de muziekwereld terecht gekomen?
“Ik ben begonnen op de plaatselijke muziekschool
op de blokfluit. Daarna wilde ik graag drummen,
maar werd ik getest voor viool. De viooldocent van
de muziekschool, Albert Oortgiesen, heeft veel invloed gehad op mijn ontwikkeling. Hij is violist bij
het Orkest van het Oosten, speelde toetsen in een
popband, was dirigent van een big band en schreef
prachtige arrangementen. Hij maakte geen scheiding tussen klassiek, pop en jazz.”
Eigenlijk dus niet echt een kind van de blaasmuziek?
“Nee, maar de plaatselijke harmonie had ook een
grote aantrekkingskracht. Al vlug speelde ik klarinet
bij Apollo Goor, de kapel en een blaaskwintet en
saxofoon in de big band. Verder viool in barokorkest Collegium Musicum Tubantianum en het symfonieorkest van muziekschool Goor. Ook speelde ik
in een countryband. De hele middelbare schooltijd
ging op aan muziek.”
En daarna?
“Na het vwo kwam het conservatorium en moesten keuzes gemaakt worden. Het werd uiteindelijk
schoolmuziek en na twee jaar kwam daar symfoniedirectie bij. Tijdens de conservatoriumtijd ben
ik begonnen met het dirigeren van jeugdorkesten.
Mijn eerste orkesten waren Amuzant Hengevelde en
Soli Deo Gloria Enschede.”
Hoe ben je tot componeren gekomen?
“Het componeren is er altijd al geweest, gekoppeld
aan de praktijk. Voor de klarinetlessen schreef ik

Carl Wittrock
Geboortedatum: 18 september 1966.
Geboorteplaats: Goor.
Woonplaats: Goor.
Instrumenten: Viool en klarinet.
Muziekopleidingen: Schoolmuziek en orkestdirectie (docerend- en uitvoerend musicus) aan het Conservatorium in
Enschede.
Amateurverenigingen of- ensembles in heden en verleden:
klarinettist bij harmonie Apollo Goor, violist bij symfonieorkest van muziekschool Goor en barokorkest Collegium
Musicum Tubantianum, dirigent bij Soli Deo Gloria
Enschede, Amuzant Hengevelde, Concordia Kotten, Apollo
Goor en het Twents Jeugd Symfonie Orkest.
Overige functies: Muziekdocent scholengemeenschap
Twickel Hengelo, gastdirecties en projecten.
duo’s, trio’s en kwartetjes. Dat begon met een partij
inspelen op een cassetterecorder en een tegenstem
erbij bedenken. Voor de jeugdorkesten maakte ik
arrangementen van popliedjes. Voor de zanglessen
op het conservatorium schreef ik koorwerken. Dan
wist ik in elk geval zeker dat mijn eigen partij niet
te hoog zou worden. Voor mijn orkest op concours
componeerde ik een inspeelwerk zodat de sterke
punten van het orkest naar voren kwamen. Ben

Hoeveel composities schrijf je gemiddeld per jaar?
“Vijf concertwerken en daarnaast veel arrangementen en jeugdorkestwerken.”
Waar is jouw muziek aan te herkennen?
“Tonaal, melodisch, toegankelijke harmonieën,
traditionele drieklanken, speelbaar.
Hoe zou je je stijl willen omschrijven?
“Ik heb geen eigen stijl. Ik schrijf in veel verschillende stijlen.”
Waaraan moet een goede compositie voldoen?
“Een goede compositie moet boeiend zijn voor luisteraar en muzikant. Inspiratie vind ik belangrijker
dan vernieuwend willen zijn.”
Componeer je alleen in opdracht?
“Ja, dit is nu eenmaal zo ontstaan. Er is nu geen tijd
voor andere stukken. Ik ga wel tijd vrijmaken om
een aantal stukken voor mijzelf te schrijven.”
Wat is jouw beste werk tot nu toe?
“Lord Tullamore, dat wordt het meest gespeeld.”
Wie zijn je favoriete componisten?
“Mozart, Dvorak, Mahler, Shostakovich, Morricone,
John Williams, Johan de Meij.”
Hebben ze invloed op je eigen werk?
“Ja, alles wat je hoort is weer van invloed op je volgende compositie. Dat gebeurt weliswaar onbewust,
al kan ik vaak wel achteraf een link leggen.”
Wat zou je nog eens graag willen componeren?
“Een symfonie.”
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Jubilea in Friesland en Limburg
De Koninklijke Philharmonie uit Bocholtz en
harmonie L ‘Union uit
Heythuysen vieren hun
125-jarig bestaan. Feest
ook in Friesland. De christelijke brassband Excelsior
uit Surhuizum bestaat een
eeuw.
B L A A S MU ZI E K
Door onze redactie
De 125-jarige Koninklijke Philharmonie uit Bocholtz. foto: Kaldenbach Simpelveld

PHILHARMONIE BOCHOLTZ
Het waren vooral mijnwerkers die
in 1954 het tweede Wereld Muziek
Concours (WMC) op hun naam
schreven. Mannen van staal. Die na
het noeste en zware werk in de kolenmijn vertier zochten in de blaasmuziek. Die bijzondere prestatie liet ook
de toenmalige Koningin Juliana niet
onbetuigd. Hare Majesteit eerde de
Philharmonie van Bocholtz vanwege
haar bijzondere muzikale verdiensten
met het predicaat koninklijk. Het zou
niet bij dat ene WMC-succes blijven.
Nog drie keer sleepte de Phil de meest
prestigieuze prijs in de blaasmuziek
in de wacht. Met name onder leiding
van Heinz Friesen schreef het orkest
geschiedenis. Hij leidde de harmonie
in 1985 en 1989 twee keer op rij naar
de wereldtitel in de Concertdivisie.
Legendarisch is de uitvoering van het
symfonische gedicht Also sprach Zarathustra van Richard Strauss in 1989.
Of het uit alle hoeken van de Rodahal
klinkende spektakelstuk Alpensymphonie van Richard Strauss waarmee in
1995 het mini-WMC werd gewonnen.
De Philharmonie heeft thans een
concertformatie van zeventig leden en
een jeugdharmonie van dertig leden.
Het 125-jarig jubileum wordt donderdag 23 juni om 20.00 uur ingezet
met een receptie in het feestpaviljoen
op de Bocholtzerheide. Vrijdag 24
juni speelt de Limburgse dialectband
Rowwen Hèze. Zaterdag 25 juni
zijn er overdag tal van activiteiten
voor de jeugd. ’s Avonds spelen de
Noord-Brabantse coverband Lijn 7,
Wahnsinn uit Geleen en de Keulse
topband Die Rauber. Zondag 26 juni
trekt ’s middags een muziekparade
met 500 deelnemers door de straten
van Bocholtz. Vanaf 19.00 uur klinkt
er blaasmuziek met de Eiserbachmuzikanten en de Tsjechische Vlado
Kumpan und seine Musikanten. Het
jubileumfeest sluit maandag 27 juni
met een programma voor de senioren

en de traditionele Bócheser Oavend
met tal van artiesten uit Limburg en
het Duitse grensgebied. Meer informatie: www.125jaarphil.nl
L’ UNION HEYTHUYSEN
Voor de herdenking van het 125-jarig
bestaan keerde harmonie L ‘Union uit
Heythuysen vorige maand even terug
naar de locatie waar dirigent Johannes
Pijpers aftelde voor de eerste officiële
uitvoering. Op de plek van de toenmalige muziekkiosk bij Buitengoed
De Gaard werd in nostalgische sfeer
een benefietconcert gegeven voor de
Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV).
L’ Union zag het levenslicht als fanfare
maar schakelde niet lang daarna over
op de harmoniebezetting. Vooral na
de oorlog ontwikkelde de vereniging
zich onder leiding van gelouterde
dirigenten zoals Leon van Acht, Henri
Adams, Jan Cober en Ingeborg Stijnen
tot een vaste waarde in de Limburgse
blaasmuziek. Aan de drapeau hangen
drie federatieve landswimpels in de
toenmalige superieure afdeling. De
laatste concoursdeelname tijdens het
Wereld Muziek Concours in 2009
leverde onder leiding van Erik Somers
een eerste prijs met lof der jury op.
Maar ook buiten het concourspodium
steekt L‘ Union boven het maaiveld
uit. Met aansprekende projecten zoals
uitvoeringen van de Carmina Burana
van Carl Orff met drie koren, Lord
of the Rings van Johan de Meij met
verteller en Casanova van diezelfde
componist met cellosolist. Maar ook
het entertainmentconcert L’ Uniage
Spectaculair met koren, modern ballet, popband en solisten, een openluchtconcert met Rowwen Hèze en
de wereldpremière van The Queen
Symphony in een arrangement van
dirigent Erik Somers.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni wordt
die tradtitie in het kader van het
125-jarig bestaan voortgezet met de
grootschalige productie Strauss Gala.
In een sfeervol ingericht cultureel
centrum De Zaal komen in de stijl
van André Rieu zwierige walsen van
Richard Strauss en laagdrempelige
klassiekers zoals de Second Walz van
Dmitri Shostakovitsj, ouvertures uit
Carmen en Wilhelm Tell en Ravel’s
Bolero voorbij. Vocale medewerking
komt van de sopraan Wendy Kokkelkoren. Zondag 19 juni doen lokale
sterren een gooi naar eeuwige roem
tijdens Leudal’s Got Talent.
EXCELSIOR SURHUIZUM
Roerige tijden? Bij de christelijke
muziekvereniging Excelsior uit Surhuizum kunnen ze erover meepraten. In het historisch overzicht van
Lutske Pool lezen we hoe het muzikale
niveau van de brassband in de jaren
zeventig de hoogte inschoot. Zo hoog
zelfs dat Surhuizum te klein werd
voor het muziekgezelschap. Het orkest
trok steeds meer blazers uit de hele
provincie Friesland aan. Surhuizum-

mers voelden zich niet meer thuis in
hun eigen orkest en leverden massaal
hun uniform in. De gemeente Achtkarspelen zette in 1977 zelfs de subsidie stop omdat Excelsior niet langer
representatief was voor de gemeente.
Sponsor Ago Verzekeringen (later
Aegon) sprong in de bres en stelde
het voortbestaan veilig. Tien jaar later
zette de verzekeraar echter het mes
in de sponsorgelden. De inmiddels
tot Aegon Brassband omgedoopte
muziekvereniging raakte in acute
problemen. Ten einde raad klopte de
brassband weer aan in Surhuizum dat
de verloren zoon weer in zijn armen
sloot.
Zo kan Excelsior op 25 juni het honderdjarig bestaan vieren. De feestdag
opent om 13.00 uur in multifunctioneel centrum De Delfeart met een
reünie van oud-leden. Aan de hand
van beeldmateriaal passeert de roemruchte geschiedenis nog eens de revue. Vanaf 19.30 uur zijn er concerten
van het reünieorkest en het huidige
Excelsior met als gastsolist cornettist
Wiebe Buis.
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‘Muziek als theatervorm’
OnWings!, het Gronings festival voor blaasmuziek, zoomde op vrijdag 20 mei in op de
rol van presentatie in de muziek. Tijdens een symposium bogen diverse sprekers zich
over tal van vraagstukken. Waarom is het niet langer genoeg om een goede speler,
zanger of dirigent te zijn? Waarom moeten wij podiumpresentatie leren? Wat heeft
klassieke muziek te maken met theater?
voor de musicus in de samenleving.
Muziek aangeboden als therapie in
gezondheidsinstellingen, als cultureel
progamma in gevangenissen, in ouderentehuizen, in muziekworkshops.
De musicus moet zijn programma samenstellen door zich in te leven in de
doelgroepen en hun achtergronden.
De nieuwe musicus moet zakelijk zijn,
dingen op poten kunnen zetten, leren
onderscheid te maken tussen inhoud
en marketing. Jezelf leren verkopen
voltrekt zich met name in de praktijk.
Dit alles staat haaks op het klassieke
beeld van de musicus: een succesvolle
musicus speelt in het Concertgebouw. Maar, zo concludeert Rieneke
Smilde, met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zijn artistieke
kwaliteiten alleen niet voldoende om
in de muziek het hoofd boven water te
houden.

ALG E ME E N
Door Romi Valkema

“M

uziek is een vorm
van theater!” Met
deze kreet opent
Philip Curtis het
OnWings! symposium over de rol van presentatie in de
muziek. Curtis is een van de inleiders
die met de aanwezigen - een kleine
twintig belangstellenden - in discussie
gaat over het belang van presentatie
voor muziek. Voor het publiek voegt
de presentatie een extra dimensie toe
aan de muziekbelevenis. Voor de uitvoerende kan presentatie het verschil
uitmaken tussen het verdienen van
een goed belegde boterham en genoegen moeten nemen met een rol in de
marges van het bestaan.
Curtis, van oorsprong operazanger en
in het dagelijkse leven dramadocent
bij diverse Nederlandse conservatoria, heeft een duidelijke theorie
ontwikkeld die zijn studenten moeten
toepassen in de voorbereiding van
een optreden. De verschillende stadia
die hierbij aan de orde komen zijn:
de uitdaging, het muziekstuk, de uitvoering en hoe verkoop je het. Curtis
legt aan de zaal uit hoe deze vier
hoofdpunten als leidraad dienen om
het programma tot stand te brengen.
Je persoonlijkheid, je inspiratiebron,
je locatiekeus en je gevoel voor public
relation, alles speelt een rol in de
vorm die de presentatie uiteindelijk
krijgt. Helaas ziet Curtis te vaak muzikanten achter de lessenaar verscholen
staan te spelen. Niet alleen in een orkest maar zelfs ook als solist. Muziek
maken is vooral communiceren met
het publiek, binnen je ensemble, maar
ook met jezelf. Wanneer je contact
maakt met het publiek, wanneer je
je passie kunt overbrengen en als het
plezier van je ensemble afstraalt, dan
is dat te zien op het podium. Daarmee
is muziek een vorm van theater.
Jessica de Heer van productiehuis
Oorkaan vertelt hoe deze stichting
zich inzet voor jeugdmuziek. Ze stelt
dat het maken van muziekvoorstellin-

Jessica de Heer: “De aandacht voor presentatie schiet er nog al eens bij in.” foto: Romi Valkema

gen speciaal voor de jeugd een kunst
op zich is. Meestal worden toekomstige podiumartiesten getraind de
muzikale uitvoering op een zo hoog
mogelijk niveau te brengen. De aandacht voor presentatie en uitstraling
schiet er nog al eens bij in. Kinderen
hebben over het algemeen een kortere
spanningsboog dan volwassenen.
Bovendien verstaat jong publiek
lang niet altijd de taal van klassieke
muziek.
De juiste inkleding van het geheel zal
een 8-jarige helpen zich op de muziek
te concentreren. Weinig instanties
houden zich professioneel bezig met
het fenomeen jeugd en muziek, men
richt zich liever op volwassenen. De
Heer redeneert dat dit een misvatting
is: met kinderprogramma’s bereik je
per definitie veel volwassenen omdat
kinderen altijd met volwassen begeleiders naar de voorstelling komen.
Dan is het podium voor Erik Bosgraaf, succesvol blokfluitist die de
blokfluit van underdog tot een cool
instrument probeert te maken. Puttend uit een selectie van zijn blok-

fluitenverzameling speelt hij voor het
ademloze publiek werken van Jacob
van Eijck en Dowland. Na de pauze
verhaalt Chiel Busscher op persoonlijke wijze over inspiratie als motivatie
van een presentatie. Hij ervoer dat
inspiratie komt wanneer je er het
minst naar zoekt. Analyseren van eindeloos veel strijkkwartetten, een video
van de traditionele zang van Afrikaanse vrouwen en een gedicht van de
Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth
Eybers over ‘eenzaamheid’ waren zijn
inspiratie voor het componeren van
zijn afstudeerwerkstuk Sonnet. Het
gedicht wordt daarna vertolkt door
een mezzosopraan met begeleiding
van een blaaskwintet.
Rieneke Smilde, lector aan het Prins
Claus conservatorium, ziet de musicus als een kameleon. Tegenwoordig
is een baan niet automatisch meer
voor het leven. Deze ontwikkeling
dwingt nieuwe invullingen te zoeken
voor het beroep musicus. In Engeland ontstaat met de opkomst van de
Community Musician een nieuwe rol

Tot slot gaat Twan Dubbers, artistiek leider van het Amsterdam Wind
Orchestra, in op een onderzoek naar
het imago van de blaasmuziek. Belangrijke conclusies zijn dat concertbezoekers vooral geworven worden
door mond-op-mond reclame. Het
concertbezoek is dan ook voor velen
een ontmoetingsplek met bekenden
en gelijkgezinden en er heerst een
ons-kent-ons sfeer. Bij de organisatie
van concertzalen is het repertoire
voor blaasmuziek een onbekend
terrein waardoor bijvoorbeeld een
harmonieorkest niet zo makkelijk op
een concertagenda wordt opgenomen. Dubbers ziet in initiatieven als
het Nieuw Trombonecollectief en het
Nederlands Blazersensemble warme
pleitbezorgers voor de blaasmuziek.
Ter afsluiting nodigt discussieleider
Lex Bohlmeijer de aanwezigen uit
na te praten in een kringgesprek.
On Wings-organisator en initiatiefnemer voor dit symposium Yvonne
van den Berg concludeert dat de lage
opkomst met name van de doelgroep,
de conservatoriumstudenten, eens
te meer aantoont dat we nog steeds
te weinig beseffen hoe belangrijk de
rol van presentatie in de muziek is.
Philip Curtis heeft het laatste woord.
Hij geeft bezoekers mee dat (muziek)
theater de toekomst heeft.
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De American dream
★★ ★★ ★★
Een hele zomer kriskras door de
Verenigde Staten trekken. Als
lid van een groot Amerikaanse
drumcorps avond-aan-avond
strijden voor een plekje in de
finale van de World Championships van Drum Corps International (DCI). De ultieme
droom voor vele jongeren
uit de showbandwereld. Voor
Marieke Haverschmidt en Arnold Schut wordt het sprookje
deze zomer werkelijkheid.
SH OW
Door Frank Vergoossen

O

verdag lekker chillen met
leeftijdsgenoten uit de hele
wereld en ’s avonds effe een
showtje draaien. Dat is nog
eens een relaxed vakantie
vieren. Niet dus. Wie denkt achteroverliggend en party-vierend de

DCI-worldtour door te
komen, zal gegarandeerd
vlug afhaken. Deelnemen
aan ’s werelds meest prestigieuze wedstrijd voor drum &
bugle corps is een avontuur vol beproevingen. Twaalf uur per dag trainen, slapen op een matrasje in een bedompte gymzaal en een dikke 16.000
kilometer reizen in alles behalve comfortabele bussen. Dag in dag uit, twee
maanden lang. Wie voor al die ontberingen ook nog eens bereid is een

Arnold Schut (links) en Marieke Haverschmidt hebben een plekje veroverd in een
Amerikaanse drumcorps en beleven deze zomer hun once-in-a-liftime-experience tijdens
de DCI-Championships. foto’s: P. Lam en archief Arnold Schut

DCI-WEETJES EN -FEITJES
DEELNEMERS:
• Ieder jaar doen meer dan 8000 studenten auditie
voor een plekje in een World Class Corps.
• Er zijn ongeveer 3500 plaatsen beschikbaar.
• 66 procent van de deelnemers is van het mannelijke
geslacht.
• De gemiddelde leeftijd is 19,4 jaar.
• 72 procent van de deelnemers is student.
• Bijna zestig procent van de studenten studeert
muziek.
KOSTEN:
• Leden van een World Class Corps betalen tussen
de 1400 en 2000 euro contributie. Hiervan worden
tijdens de zestig dagen durende tournee de reis- en

verblijfkosten en maaltijden betaald.
• Inclusief uitgaven van persoonlijke aard en reiskosten
naar trainingen voorafgaande aan de tournee zijn
leden van een World Class Corps gemiddeld 2205 euro
kwijt.
• Door extra reiskosten kunnen de kosten voor deelnemers uit Azië en Europa oplopen tot meer dan 4200
euro.
WEDSTRIJDEN:
• In de World Class komen 23 korpsen uit.
• Twaalf worden er toegelaten tot de finale.
• Een World Class Corps kan uit wel 150 leden bestaan.
• Tussen de kick-off op18 juni en de finale op 13 augustus staan 43 wedstrijden op de kalender.

• Korpsen in de World Class reizen gedurende de tour
gemiddeld meer dan 16.000 kilometer.
• De gemiddelde entreeprijs voor de selectiewedstrijden bedraagt 17,50 tot 31,50 euro.
• Een kaartje voor de finale kost 24,50 tot 87,50 euro.
• De finale is in het Lucas Oil Stadium in Indianapolis
dat plaats biedt aan 70.000 toeschouwers.
• De DCI-World Championships wordt dit jaar voor de
veertigste keer gehouden.
• De Blue Devils uit Concord California is met veertien
zeges de meest succesvolle deelnemer aan de DCIChampionships.

•

Meer informatie: www.dci.org
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m van de showkids
★ ★★ ★★ ★

slordige 5000
euro neer te leggen, moet
toch wel echt bezeten
zijn van het spelletje. Dat
is wat Marieke Haverschmidt en Arnold Schut
gemeen hebben. “Je moet
prettig gestoord zijn om dit
te willen”, zegt Marieke die al
een dikke maand in Amerika
verblijft. “Als je deze kans krijgt,
moet je hem pakken. Mijn lichaam
kan het nu nog aan. Studeren en
werken kan ik nog 45 jaar. Dit is wat
je noemt een once-in-a-lifetime-opportunity.” Voor Arnold Schut wordt
het al zijn derde Worldtour. Hij reist
deze week af naar The States. “Twee
maanden lang met de top van de
wereld optreden in stadions met tot
wel 35.000 toeschouwers. Dat is echt
kicken.”

M

arieke Haverschmidt
maakte als majorette bij
Smalena in haar geboorteplaats Drachten kennis
met de showbandwereld.
Op haar vijftiende verloor ze haar
hart aan de drumcorpsstyle. Ze ruilde
de bâton in voor de vlag. Na drie
jaar showband Marum liet ze huis en
haard achter om te verkassen naar
Hilversum. “Ik wilde lopen bij de

beste band van Europa: Beatrix’ Drum
& Bugle Corps”.
Anderhalf jaar
geleden begon
het bij haar te
kriebelen. Ze
wilde naar het
Mekka van de
showscene. Ze
stuurde een
videoauditie
naar The Blue
Stars uit La
Cross. Prompt
scoorde ze een
felbegeerde spot
in de colour guards.
“Meestal willen ze je
nog eens live aan het
werk zien. Maar ik kreeg al
meteen een berichtje met: gefeliciteerd, je bent aangenomen.”
Eind april vertrok Marieke richting
Indianapolis. Daar wordt de show
voor het nieuwe seizoen er in drie
weken tijd ingestampt. Ze verblijft bij
een gastgezin. “Van ’s morgens 9 tot ’s
avonds 11 uur trainen. De rest van de
tijd eten, drinken, douchen en slapen.
Dat wordt echt zwaar”, voorspelt ze.
Komend weekeinde (18 juni) volgt
de eerste wedstrijd. Vervolgens gaat
het in één ruk door naar de finale in
het weekeinde van 12 en 13 augustus.
Ruim dertig optredens staan op het
programma. Een driehoekje tussen
Texas, de Canadese grens en New
York. Duizenden kilometers reizen.
Vier maanden heeft Marieke ervoor
uitgetrokken. Haar baan als verkoopster heeft ze tijdelijk opgezegd.
“Gelukkig kan ik terugkomen. Maar
al was dat niet mogelijk geweest, had
ik het toch gedaan. Dan had ik wel
gezien waar het schip strandt.” Marieke heeft via internet bekeken welke
shows de diverse bands de laatste
jaren op de mat legden. The Blue Stars
sprak haar meteen aan. Het corps
draait mee in de top acht. “De guards
gebruiken vlaggen, rifles en sabels als
attributen. Ook de muziek is leuk. Ze
stonden hoog op mijn verlanglijstje”,
zegt ze. Doel is het bereiken van de
finale. Daarin is plaats voor de beste
twaalf bands. “Het zou mooi zijn als
ik dat aan mijn carrière zou kunnen

A

toevoegen.”
rnold Schut loopt de DCItour bij de Seattle Cascades.
Hij is er al voor de derde
keer te gast. “Het is een van
de weinige corpsen aan
de westkust. De nummer 20 op de
ranking. Geen echte topper, maar doet
wel mee aan de grote competities.”
Arnold begon op negenjarige leeftijd bij fanfare showband Heiloo en
maakte net als Marieke de overstap
naar Beatrix uit Hilversum. Om in het
zomerseizoen mee te kunnen lopen
in Amerika moest hij Beatrix vaarwel
zeggen. Met Percussion Unlimited
doet de cymbalsspeler wel mee in
het indoorpercussion in Nederland.
“Ik voel me erg thuis bij de Seattle Cascades”, zegt hij. “Het is een
supergave hobby. Spelen bij de top van
de wereld is echt kicken. We doen in
twee maanden 23 wedstrijden. Drie
keer per week optreden. In Europa
ondenkbaar. Het is een uitdaging om

telkens weer een staande ovatie te
krijgen.” Arnold heeft de muziek thuis
al ingestudeerd. Deze week vliegt hij
naar Seattle. Daar wordt het corps
klaargestoomd voor de nieuwe show.
“The Cascades zijn sinds drie jaar
weer in opbouw. Onze drijfveer is om
bij de top zeventien te komen. Maar
daar zullen we hard voor moeten werken.” Hij weet inmiddels wat hem de
komende maanden te wachten staat.
“Je staat dagelijks op het veld. Twaalf
uur trainen en twee uurtjes vrij. Één
of twee dagen per maand vrijaf. Om
met je boeltje naar de wasserette te
gaan en massaal de wallmarkets te
bestormen om koekjes en cakejes
in te slaan. Nee, het is bepaald geen
luizenleventje. Maar het is een unieke
ervaring die je maar een paar keer in
je leven kan meemaken.”

•

Via http://www.mariekebluestars2011.
waarbenjij.nu/ kun je Marieke volgen op haar
trip door de Verenigde Staten.

WIE WAT WA A R WA NNEER

Wie:

Yamon de Wit (12)
Jong Kunst & Genoegen Leiden

Wat:

Open Nederlands Kampioenschap
Jeugd

Waar:
Vlissingen

Wanneer:
Zaterdag 4 juni 2011

H

et aanstormend talent van de Nederlandse showwereld treft elkaar ieder jaar in
Vlissingen tijdens het Nationaal Jeugd Festival. Het evenement is in de zestien jaar van
zijn bestaan uitgegroeid tot Open Nederlands Kampioenschap voor de jeugd. Op zaterdag
4 juni streden tien jeugdbands om de Nederlandse titels op de onderdelen mars en show.
De kweekvijvers van enkele nationale toppers waren van de partij. Zo wonnen de junioren
van Door Vriendschap Sterk (DVS) uit Katwijk met de topscore van 92,11 punten voor de
vijfde keer op rij de marswedstrijd. De tweede plaats was voor Jong Kunst & Genoegen
(K&G) uit Leiden met 91,33 punten. Op het onderdeel show waren de rollen omgekeerd.
Met het showprogramma Music Movies sleepte K&G met 90,8 punten de zege in de wacht
en eindigde DVS met 88,75 punten als tweede. Persoonlijk succes was er voor Yamon de Wit
(zie foto). De jeugdige maître van Jong K&G legde beslag op de tambour-maîtreprijs.
foto: FwPhotography
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b est prac tice
Harmonie De Spaarnebazuin uit Haarlem kwam op het idee om zich in de aanloop naar het concoursoptreden
in november 2011 te laten bijstaan door professionele musici. De provincie Noord-Holland waardeerde het bijzondere educatief project met een subsidie. Het Concertgebouw in Amsterdam en het Muziekcentrum van de
Omroep (MCO) in Hilversum ontwikkelden samen met de harmonie een aansprekend coachingstraject.

De muzikanten van harmonie De Spaarnebazuin uit Haarlem worden ‘onder handen genomen’ voor Jurgen van Harskamp, workshopleider van Het Concertgebouw. foto: Esther de Bruijn

Profs coachen amateurs
B L A A S MU ZI E K
Door Cécile Rongen en
Jeanine de Zwarte

“E

en geweldig leuke dag,
ik zou het zo weer
willen doen”. “We zijn
veel muzikaler dan we
denken”. “Nu snap ik
eindelijk die ritmes en tellingen beter”.
“Waarom doen we dit niet vaker?”.
De leden van harmonie De Spaarnebazuin uit Haarlem raken er niet over
uitgepraat. Het orkest volgde vorige
maand masterclasses en workshops
van professionele musici. De Haarlemse harmonie wilde de voorbereiding op de concoursdeelname
komend najaar eens op een andere
manier aanpakken. Nadat de Provincie Noord-Holland een subsidie voor
het initiatief in het vooruitzicht had
gesteld, ging bestuurslid Jeanine de
Zwarte via haar netwerk en op Google
op zoek naar mogelijke muzikale coachingstrajecten. Ze kreeg gehoor bij

Het Concertgebouw te Amsterdam en
het Muziekcentrum van de Omroep
(MCO) te Hilversum.
Jeanine: “Goede harmonieorkesten
hebben een stevige traditie. Ervaren
dirigent, traditionele muziekkeuze,
jaarplanning; het is allemaal dik voor
elkaar. Je hebt ook routine opgebouwd. Over hoe je repeteert en hoe
je als team samenwerkt. Elk jaar doe
je dat weer. Elk jaar met succes.
Deze routine heeft naast voordelen
ook nadelen voor de muzikale ontwikkeling van een orkest. We vonden
dat we het in ons 82e bestaansjaar
best eens anders konden doen. Out of
the box. Met muzikanten en lesmethodes die je niet kent en die niet uit
de harmoniewereld komen. En is dat
nuttig? Reken maar! Het MCO was
direct bereid om zijn medewerking
te verlenen. En omdat het MCO geen
amateurorkesten in zijn stal heeft
en ook zelden hele amateurorkesten
begeleidt, was dat voor beide partijen
een stimulerende ervaring.”
Voor dit coachingstraject is gekozen
voor drie vormen van educatie en mu-

zikale ontwikkeling: horen, beleven
en doen. Voor het aspect ‘horen’ kreeg
De Spaarnebazuin de gelegenheid om
tegen een laag tarief een concert te bezoeken van het Radio Filharmonisch
Orkest en de Radio Kamer Filharmonie. Voor de muzikanten van De
Spaarnebazuin was dit een eye-opener
op zowel technisch als muzikaal
gebied. Jeanine: “Het niveau van deze
orkesten is niet te versmaden. Dus
dat was genieten en tegelijkertijd een
mooie steun voor de teamvorming in
de harmonie.”
Het facet ‘beleven’ werd ingevuld
met een kijkje achter de schermen
bij een professioneel orkest. Voor de
leden van De Spaarnebazuin een hele
bijzondere ervaring. Je hebt daar als
amateur zelden de gelegenheid voor.
In dit project werd De Spaarnebazuin toegelaten tot de repetitie van
de Radio Kamer Filharmonie en het
Metropole Orkest. Ademloos is er gekeken naar de aanpak van de musici,
solisten en de dirigenten Ed Spanjaard
en Vince Mendoza. Jeanine: “Dan vallen je weer veel dingen op van jezelf

als muzikant die je eigenlijk weer
vergeten was. Dat ook professionals
heel soms ook langzamer spelen als
het zachter moet worden, dat zij geen
moeite hebben met 89 maten rust en
dan op tijd en op de goede toon invallen ook al zijn dat twee zestienden en
maar acht maten, dat ze hun aantekeningen direct maken en ook direct
opvolgen, en dat ook daar de goede
stemming hebben niet vanzelf gaat.
En dat ze kletsen of elkaar woordloos
seinen als ze niet aan de beurt zijn,
maar dat wel heel veel professioneler
doen…. En hoe mooi het klinkt als alles muzikaal klopt en samenkomt. Dat
wat alle muzikanten toch nastreven.”
Het onderdeel ‘doen’ vormde het
klapstuk van het project. Zelf muziek
maken, maar dan net even anders.
Hiervoor werden twee vormen
gevonden. Het MCO leende vier van
zijn topmusici uit om de hout- en
koperrepetities van het orkest te
dirigeren en de speelwijze te verbeteren: Brandt Attema (trombone),
Jos Beeren (saxofoon), Esther
Misbeek (klarinet) en Cyrille >>>
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‘Elke normale harmonietraditie werd doorbroken’
<<< van Poucke (trompet). Jeanine:
”Het concoursrepertoire werd maat
voor maat en soms noot voor noot
bestudeerd. En in een lekker pittig
tempo. Dit was voor het orkest echt
weer een prikkelende ervaring. Want
het viertal slaagt erin om zijn niveau
over te brengen aan het amateurorkest
met enthousiasme en veel vindingrijkheid. Ze zijn precies en bevlogen en
zien door hun achtergrond de muziek
achter de noten net anders dan je
gewend bent. En opeens zie je dat zelf
ook weer. En dat zet je weer op het
puntje van je stoel.”
Tot slot heeft het hele orkest als
slagroom op de taart een muzikale
workshop in een studio van het MCO
in Hilversum gevolgd onder leiding
van een workshopleider van Het
Concertgebouw en van het MCO.
Jeanine: “Waar de gangen op zichzelf
al een belevenis zijn met de vele kisten
en kratten voor instrumenten van de
MCO-orkesten en daarop hun buitenlandse bestemmingen. In de workshop werd elke normale harmonietraditie doorbroken. Geen bladmuziek,
spelen op gehoor, in drie teams apart
en met elkaar, via onderlinge afspraken. En meestal zonder dirigent… En
wat speel je dan? Je eigen compositie,
opgebouwd met bijzondere en niet

voor de hand liggende akkoordenschema’s in combinaties van drie-,
vier- en vijfkwartsmaat door elkaar,
met ritmes die jezelf uitkiest. En hoe
reageert zo’n traditiegetrouw maar
hecht orkest daarop? Boven verwachting enthousiast en leergierig. Gewoon springen en elkaar vasthouden.
En waar is zo’n ‘gewoon’ orkest dan
toe in staat? Samenwerken, muziek
maken van onbekende akkoorden,
zomaar ineens soleren (en voor de
rest subtiel begeleiden), lastige ritmes
kiezen en spelen op gehoor die je van
blad maandenlang zou verprutsen
maar die je gewoon muzikaal interessanter vindt, en tellen…. heel veel
beter tellen.”
Of deze voorbereiding het orkest
een eerste prijs gaat opleveren op
het concours is nu nog niet bekend.
Ze gaan voor de muziek, de uitdaging en elkaar, dat is duidelijk. De
beste bouwstenen voor succes. Esther
Misbeek zit op de concoursdatum als
professional van het MCO in de zaal.
En wie weet gaat deze keer de prof
het applaus geven aan de amateurs in
plaats van andersom.

•

Mocht u interesse hebben in een dergelijk coachingstraject voor uw amateurorkest, neem
dan contact op met c.rongen@mco.nl

Opperste concentratie bij de leden van harmonie De Spaarnebazuin. foto: Esther de Bruijn
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Wel ANBI mits of geen
De Belastingdienst heeft de criteria voor
het verkrijgen van de ANBI-status verscherpt. ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. Van alle ANBI-instellingen moet nu opnieuw worden vastgesteld of ze voldoen aan de nieuwe regels.
Honderden muziekverenigingen kregen
daarover eind april een brief van de fiscus.
Wat zijn de gevolgen van deze maatregel?
ALG E ME E N
Door onze redactie

E

ind april viel bij een groot
aantal muziekverenigingen een
brief van de Belastingdienst op
de deurmat. `De inspecteur is
voornemens uw ANBI-status
in te trekken`, luidde de boodschap.
De vereniging kreeg drie weken de
tijd om bewijzen te overleggen op
grond waarvan ze denkt dat de ANBIstatus gehandhaafd dient te blijven.
De termijn voor het indienen van de
bewijsstukken is inmiddels verstreken. Als de vereniging echter niet of
niet tijdig heeft kunnen reageren, betekent dat niet dat daarmee de ANBIstatus verloren is. In de brief kondigt
de inspecteur aan dat het definitieve
besluit per 1 juli wordt genomen. Verenigingen worden daarvan schriftelijk
in kennis gesteld. Tegen deze beschikking staat vervolgens een bezwaartermijn van zes weken open. Vandaar dat
we in deze uitgave van Klankwijzer
de ANBI-problematiek toch nog
belichten. En ook voor verenigingen

die voor het eerst de ANBI-status
willen aanvragen, is het wellicht goed
om deze regeling nog eens onder de
aandacht te brengen.
In het kader hieronder op deze
pagina leest u wat de ANBI-status
precies inhoudt. Het kan dus voor een
vereniging wel degelijk aantrekkelijk
zijn om als ANBI aangemerkt te zijn.
Om voor die status in aanmerking
te komen, moet de instelling aan een
aantal voorwaarden voldoen. De
belangrijkste voorwaarde is dat uit de
statutaire doelstelling moet blijken
dat de vereniging voor een belangrijk
deel het algemeen nut nastreeft. Een
instelling mag dus geen particulier
of individueel belang dienen. Zo zijn
sportverenigingen en personeelsverenigingen al bij voorbaat uitgesloten.
Volgens de oude regels moest de
vereniging aantonen dat ze voor meer
dan vijftig procent het algemeen nut
nastreeft. Sinds de invoering van de
nieuwe regels op 1 januari 2010 moet
dat echter voor minstens negentig
procent zijn.
De inspecteur heeft zo zijn twijfels
of muziekverenigingen wel aan dat
bijgestelde criterium voldoen. In
zijn optiek valt de muziekvereniging

ANB I -S TAT U S OOK AANTR EKKELIJ K VO O R LEDEN

A

NBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Welk nut heeft het voor een muziekvereniging om een ANBI te zijn? Voor de vereniging zelf heeft het geen noemenswaardige directe voordelen, maar wel voor donateurs van een ANBI. Giften aan ANBI´s
zijn namelijk geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De fiscus
betaalt dus mee aan de gift. En dat kan natuurlijk indirect wel voordeel opleveren
voor de vereniging. Een gulle gever kan bijvoorbeeld besluiten om ook het belastingvoordeel aan de vereniging mee te schenken. Het is niet zo dat de fiscus het verschil
verhaalt op de club. Een donateur kan dus zelf beslissen of hij het belastingvoordeel
aan de vereniging schenkt of in eigen zak stopt. Ook voor de leden is het aantrekkelijk
als hun vereniging een ANBI is. Ze kunnen dan namelijk onder bepaalde voorwaarden
hun niet gedeclareerde onkosten die zij voor de vereniging maken als gift aftrekken.

De Belastingdienst verraste honderden muziekverenigingen met de mededeling dat hun ANBI-status mogelijk

eerder onder een Sociaal Belang
Behartigende Instelling (SBBI). Een
SBBI heeft minder gunstige belastingfaciliteiten. Over dit verschil van
inzicht is vorig jaar overleg geweest
tussen de muziekorganisaties en de
fiscus. Namens de muziekwereld is bij
dit overleg onder meer Peter Essers
betrokken geweest. Essers is behalve
Eerste Kamerlid tevens hoogleraar belastingrecht. Dat overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat de inspecteur
zijn stelling over de rangschikking van
muziekverenigingen onder de ANBIregeling enigszins heeft bijgesteld.
Terwijl hij voorheen er zonder meer
van uitging dat muziekverenigingen
niet onder de ANBI-regeling vallen,
zegt hij nu: “een muziekvereniging is
geen ANBI, tenzij”. Daarmee geeft hij
aan dat muziekverenigingen volgens
hem vooral een persoonlijk belang
dienen, maar dat er ook uitzonderingen kunnen zijn. Om nu te kunnen
vaststellen of een vereniging wel of
niet tot de uitzonderingen behoort, is
door Essers een zogeheten omstan-

dighedencatalogus samengesteld met
twaalf criteria die als leidraad kunnen
dienen om te bepalen of een vereniging al dan niet aan de kwalificaties
van een ANBI voldoet. Alle VNMverenigingen hebben eind april deze
omstandighedencatalogus ontvangen.
Rode draad in de catalogus is de vraag
of de vereniging wel in voldoende
mate naar buiten treedt. De inspecteur blijft echter bij zijn uitgangspunt
dat muziekverenigingen in principe
per 1 januari 2010 niet meer voldoen
aan de ANBI-criteria. Vandaar dat hij
van plan is om die status in te trekken.
Hij houdt daarbij een overgangsregeling aan. Verenigingen verliezen niet
per invoering van de nieuwe regels
(1 januari 2010) hun status, maar per
1 juli 2011. Bij de brief van 20 april
maakt hij zijn voornemen tot intrekking bekend en krijgen verenigingen
de gelegenheid om argumenten aan te
dragen dat ze wel onder de ANBI-regels vallen. In een later stadium volgt
dan de uiteindelijke beschikking waar
verenigingen dan eventueel bezwaar
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ANBI tenzij?
zwaarte van het argument aan?
“Nee, het zijn allemaal omstandigheden die kunnen meetellen. Maar het
is perse niet de bedoeling dat aan alle
criteria moet worden voldaan. Het
niet voldoen aan het ene punt, kan
wellicht gecompenseerd worden door
een andere omstandigheid. Hoe meer,
hoe beter, natuurlijk. Ik ga er vanuit
dat als een vereniging op een aantal
punten positief scoort, dan voldoende
moet zijn om de status te behouden.”
Waar moeten verenigingen vooral op letten
als ze straks bezwaar maken? Moeten ze in
hun beargumentering op bepaalde punten de
nadruk leggen?
“Nee, ik zou gewoon de omstandighedencatalogus als kapstok gebruiken.
Voor wie aan geen van die criteria voldoet, wordt het natuurlijk een lastige
zaak. Maar ik hoop en verwacht dat er
niet veel zullen sneuvelen.”

wordt ingetrokken. foto: FV Media Producties

tegen kunnen maken.
Voor dit artikel hebben we Peter Essers ter verduidelijking van de problematiek nog enkele vragen voorgelegd.
De inspecteur zegt nu: een muziekvereniging
is geen ANBI-instelling, tenzij. Daarmee wil
hij aangegeven dat een muziekvereniging in
zijn ogen op de eerste plaats een particulier
belang behartigt en dat er hooguit enkele
uitzonderingen kunnen zijn. Bij het bepalen
of de vereniging tot de uitzonderingen hoort,
dienen de door u opgestelde twaalf punten
uit de omstandighedencatalogus als leidraad.
Maar als we die omstandighedencatalogus
doorlopen voldoen onze verenigingen toch
aan de meeste punten?
Essers: “Ja, dat vind ik dus ook. In
de parlementaire discussie over dit
onderwerp is met name de interne gerichtheid van ANBI-verenigingen ter
sprake gekomen. Maar als je ziet dat
de meeste muziekverenigingen toch
concerten geven buiten de eigen gesloten kring, regelmatig op concours
gaan of anderszins optreden voor
derden dan voldoet een muziekver-

eniging over het algemeen in voldoende mate aan de criteria. Er zijn maar
weinig verenigingen die alleen voor
hun eigen leden optreden of alleen
een keer met Koninginnedag uittrekken. Ik had dan ook liever gehad dat
de inspecteur zijn standpunt anders
had geformuleerd: ”Een muziekvereniging is een ANBI, mits.”
De verenigingen hadden tot 14 mei de tijd om
te reageren op de brief van 20 april. Dat was
niet alleen een korte periode maar in verband
met de vele vrije dagen en voorjaarsvakanties
ook een ongelukkige periode. Stel dat het verenigingen niet gelukt is om binnen die termijn
te reageren, kunnen ze de ANBI-erkenning
dan vergeten?
“Nee dat betekent nog geen einde
oefening. Ik ga er vanuit dat de fiscus
daar sportief en soepel mee omgaat.
Bovendien bestaat nog altijd de mogelijkheid om straks tegen de uiteindelijke beschikking bezwaar te maken.”
Geeft de nummering van de twaalf punten
op de omstandighedencatalogus tevens de

Is eigenlijk bekend in hoeverre het hebben
van een ANBI-status de afgelopen jaren van
invloed is geweest bij het al dan niet doneren
aan een vereniging?
“Er is door de Belastingdienst een
onderzoek gedaan onder schenkers.
Daaruit is naar voren gekomen dat
ze ook gedoneerd zouden hebben
als de aftrekmogelijkheid er niet was
geweest. Maar ik denk dat mensen
toch eerder geneigd zijn om aan een
ANBI een schenking te doen. De
ANBI-status dient ook als een soort
van kwaliteitskeurmerk, een algemene
vorm van maatschappelijke erkenning. Je mag er over het algemeen van
uitgaan dat een ANBI zijn zaakjes op
bestuurlijk en organisatorisch gebied
in orde heeft.”
Zoals al aangegeven, heeft een vereniging
alleen indirecte voordelen bij een ANBI-status.
De regeling is vooral aantrekkelijk voor de
donateur. Is het daarom ook niet vooral de
donateur die de dupe wordt van deze kwestie?
“Ja, dat is ook meteen mijn grootste
bezwaar. Verenigingen zullen ongetwijfeld naar hun donateurs gecommuniceerd hebben dat zij een ANBI
zijn. Wanneer dat nu halverwege
het jaar wordt ingetrokken, kunnen
schenkers mogelijk niet meer gebruik
maken van de gunstige fiscale regeling. Daarom pleit ik er ook voor om
een eventuele intrekking pas per 1
januari 2012 in te laten gaan.”

•

Op de website (in aanbouw) van de VNM
(www.vnm-nederland.nl/nieuws) kunt u
voorbeeldbrieven downloaden om uitstel aan
te vragen en om uw verzoek tot handhaving
van de ANBI-status te onderbouwen.

M I N I -WM C

Day of Percussion
bij 50-jarige LBT
Alle bij de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen (LBT) aangesloten
instrumentale bezettingen komen
zaterdag 1 oktober aan bod tijdens de
jaarlijkse Day of Percussion. Het evenement vindt plaats bij gelegenheid
van het vijftigjarig bestaan van de LBT
in de kantlijn van het mini-WMC
in Kerkrade. Medewerking verlenen
het WMC, Percussive Arts Society
afdeling Nederland en het Huis voor
de Kunsten Limburg. Het affiche vermeldt workshops, masterclass, clinics
en demonstraties van docenten zoals
Ruud Wiener (pauken, kleine trom,
marimba en vibrafoon) Wieke Karsten
van de Nederlandse Fluitacademie
(pijperfluit, piccolo en dwarsfluit) en
Johnny Eeckhaut van de Belgische
Gidsen (signaalinstrumenten). Voor
slagwerkers is er verder nog een crossover met muziek van De Heideroosjes.
De dag sluit met een concert van het
Trompetterkorps van de Belgische
Gidsen. Meer info: www.l-b-t.nl.

WOR KS H OPS

Mariniers in de
slag met jeugd
Musici van de Marinierskapel gaan
vrijdag 26 augustus in Valkenburg aan
de slag met jonge Limburgse blaasmuzikanten. In de ochtenduren zijn er
diverse workshops. ’s Middags wordt
een ensemble geformeerd dat onder
leiding van de dirigent van de Mariniers, Harmen Cnossen, een programma instudeert. De werken worden ’s
avonds voor aanvang van het concert
van de Marinierskapel in het Openluchttheater Valkenburg uitgevoerd.
Deelname staat open voor muzikanten
tot 22 jaar uit heel Limburg. Opgave
voor 19 juni via vriendenvanconcordia@home.nl. Initiatiefnemers zijn
het Openluchttheater Valkenburg en
de Vrienden van harmonie Concordia
Berg en Terblijt in samenwerking met
het Huis voor de Kunsten Limburg en
de Limburgse Muziekbond.

NIEUW

Agenda Taptoes.nl
op mobieltje
Vanaf nu is het mogelijk de agenda
van Taptoes.nl te ontvangen op de
agenda van de mobiele telefoon. Ook
is het mogelijk om de agenda op te
nemen in Google Calendar of gewoon
in Outlook, Windows Live, Facebook
en andere toepassingen op uw pc. Het
instellen van de agenda van een korps
is eveneens mogelijk. Surf voor de
instructie en verdere mogelijkheden
naar www.taptoes.nl.
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WMC gokt op
Duitse buren
ALG E ME E N
Door onze redactie

Harrie Reumkens. foto: FV Media Producties

Het Wereld Muziek Concours (WMC)
in Kerkrade wil zijn vleugels uitslaan naar het Duitse grensgebied.
De agglomeratie rond de Duitse
stad Aken telt ruim een half miljoen
inwoners voor wie een ritje naar
Kerkrade goed te overzien is. Dat er
nog genoeg zieltjes te winnen zijn in
het Duitse achterland bleek op 30 mei
bij de programmapresentatie van het
zestigjarig jubileum van het WMC.
De Kerkraadse muziekorganisatie had
hiervoor een persconferentie in de
binnenstad van Aken belegd. Tijdens
deze bijeenkomst moest burgemeester
Marcel Philipp van de Stad Aachen tot
zijn eigen schande bekennen dat hij
tot voor kort nog nooit van het WMC
gehoord had. Met de introductie van
een Duitstalige website hoopt het
WMC de muziekliefhebber uit de aangrenzende mijnstreek te bereiken.
Het WMC zet voor de jubileumuitgave in op de sleutelwoorden ‘verjongen’
en ‘vernieuwen’. “Natuurlijk zullen we
de traditie niet uit het oog verliezen”,
sprak artistiek directeur Harrie Reumkens. “Het WMC is de afgelopen
zestig jaar immers tot het culturele
erfgoed gaan behoren. Toch kijken
we vooral t naar de toekomst. WMC
is belangrijk voor de ontwikkeling
van de internationale blaasmuziek.
We zien het als onze taak om steeds
weer nieuwe muziekliefhebbers aan te
spreken.”
Door het schrappen van de geplande

open Nederlandse kampioenschappen
voor showbands, ligt het accent van
WMC 60 op de concertwedstrijden
voor blaasorkesten. Zaterdag 1 oktober is in de Rodahal het open Nederlands kampioenschap voor brassbands
met als publiektrekkers Treize Étoiles
uit Zwitserland en Willebroek en
Buizingen uit België. Een dag later
komen de harmonieën en fanfares in
de Concertdivisie in actie met onder
meer de oud-WMC-kampioenen
Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek
en Sint Michaël van Thorn. In datzelfde weekeinde vindt in de Campus
in Kerkrade tevens het internationaal
ensemble- en solistenconcours voor
jonge muzikanten plaats. De buitenwedstrijden blijven beperkt tot de
Europese kampioenschappen Drum
Corps op zaterdag 24 september
georganiseerd in samenwerking met
Drum Corps Europe (DCE).
WMC 60 krijgt ook een concertprogramma. Dat opent op 22 september met de continentaal Europese
première van de opera The Priest
and his Servant Balda van Dimitri
Sjostakovitsj. Een spectaculaire crossover productie voor blazersensembles (WMC-kampioen Sainte Cécile
Eijsden), koor, zangsolisten, filmanimatie en poppenballet. Verder zijn er
concerten van het Nederlands Blazers
Ensemble (26 september), The New
Cool Collective (28 september) en de
WDR Big Band (29 september). Op
30 september krijgt de internationale
rondetafelconferentie over muziek in
het onderwijs een vervolg. Het buitenfestival omvat onder meer drum battle
demonstraties, een jazznight, big
bandoptredens, en een kids day.

•

De kaartverkoop voor WMC 60 is inmiddels
begonnen via www.wmc.nl

Carlton Band
terug in Kerkrade
De Carlton Main Frickley Colliery Band
is op 23 september te gast tijdens WMC
60. De mijnwerkersband uit het Engelse
Yorkshire bracht in 1949 ook al eens een
bezoek aan Kerkrade. Op uitnodiging van
de harmonieën Sint Pancratius Nulland en Sint Aemiliaan Bleijerheide gaf
het gezelschap toen een concert in de
Limburgse mijnstad. Uit die ontmoeting
ontstond enkele jaren later het WMC.
De Britse band (nummer 12 van de wereldranglijst) geeft op 23 september een
concert met de gastheren van destijds.

MINI-INTERV IE W

Dirigent Erik Janssen van Brassband Schoonhoven. foto: Joop van Dijk

Brassband Schoonhoven verraste tijdens de Europese Brassband Kampioenschappen in het
Zwitserse Montreux de internationale brassbandwereld met een vierde plaats. “Een
geweldige teamprestatie”, concludeert dirigent Erik Janssen.

‘Dit succes smaakt naar meer’
door onze redactie
Tevreden met het resultaat, mogen we aannemen?
“Van tevoren had ik meteen voor een vierde plaats getekend. Maar het lag allemaal erg
dicht bij elkaar. Dan denk je wel eens: zonder die kleine missertjes, die onder spanning
altijd wel voorkomen, hadden we misschien zomaar tweede of derde kunnen worden. In het
verplicht werk hebben we de nummers twee en drie immers ook achter ons gehouden. Maar
laten we vooral blij zijn met dit resultaat. We hebben Engels kampioen Fairey verslagen
en ook favorieten zoals Treize Etoiles uit Zwitserland en de Noord Limburgse Brassband uit
België achter ons gelaten. Daar kun je alleen maar dik tevreden mee zijn.”
Heb je een verklaring voor de plotselinge successen van Brassband Schoonhoven?
“Nou die successen zijn niet in één keer gekomen. Als je het meerjarig gemiddelde van de
NBK’s bekijkt, staat Brassband Schoonhoven bovenaan. We hadden alleen nooit gewonnen.
Vorig jaar eindigden we op de All England Masters als derde van 21 deelnemers. Ook dat
was nog nooit gebeurd. Je kunt hooguit stellen dat de ontwikkeling van het orkest in een
stroomversnelling is geraakt. Er wordt hard gewerkt en veel gelachen. Die combinatie leidt
tot deze successen.”
Zit er nog meer in het vat?
“Ja, dat denk ik wel. Dit smaakt naar meer. Het succes stimuleert de muzikanten enorm.
Er zijn mensen die extra les nemen. Onderling worden partijrepetities afgesproken. Er zijn
zelfs leden die een dagje op en neer naar Engeland gaan om les te nemen bij toppers uit
de Britse brassbandwereld. De wil om zich te verbeteren is duidelijk aanwezig onder de
muzikanten. Bovendien beschikken we over een stabiele bezetting. Er is weinig verloop.
Mensen hebben het naar hun zin. We zouden alleen nog graag een vaste slagwerker erbij
willen hebben.”
Kon je je vinden in de beoordeling van de jury?
“Bijzonder plezierig is dat de jury voor muzikaliteit gekozen heeft. Je hebt soms van die contestconductors die van alles onder de mat schuiven om maar te scoren. Daar heeft de jury
zich niet door laten misleiden. Juist gedetailleerdheid en openheid van spel zijn gewaardeerd. Daar ben ik erg blij mee. Fijn ook dat onze solisten Hanneke van Mourik op hoorn en
Wouter Zuidam op sopraancornet tot het laatst hebben meegedaan voor de solistenprijs.
Ook de reacties uit de zaal waren fantastisch. Vaste bezoekers vertelden dat ze in geen jaren
meer zo’n goede Nederlandse band gehoord hadden. Dat doet goed.”
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Wilfred Sassen (viool), Geralt van Gemert (zang)
en Maurice Monfrance (zang).

Vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni

Vrijdag 24 juni

HEYTHUYSEN | DE ZAAL

BARENDRECHT | HET KRUISPUNT | 20.15 UUR

Strauss Gala door Harmonie L’Union Heythuysen met
sopraan Wendy Kokkelkoren.

Concert door Harmonievereniging Barendrecht met
theatermuziekgezelschap Het groot niet te vermijden.
Kaarten via: www.harmoniebarendrecht.nl.

Zaterdag 18 juni
BERG EN DAL | KERSTENDAL | 20.00 UUR

Zaterdag 25 juni

Concert door Muziekgezelschap Edelweisz Berg en
Dal o.l.v. Theo Jetten met als gast Brassband Altena
Brass o.l.v Jan Gerrit Adema. Meer informatie: www.
edelweisz-bergendal.nl en www.altenabrass.nl

BEEK EN DONK | ‘T ANKER | 20.00 UUR

BREDA | NIEUWE VESTE

DEN HAAG: MALIEVELD

Workshops voor trompettisten, cornettisten en
bugelisten door Willem van der Vliet en Ruud Breuls.
Informatie: www.nieuweveste.nl.

Showconcert door de Marinierskapel der Koninklijke
Marine met Jeroen van der Boom.

BREDA | SPANJAARDSGAT | 20.30 UUR

Promsconcert Fasten your seatbelts door fanfare Sint
Judocus Sint Joost met coverband Dageraad.

Concert door Tilburgs Festival Orkest en Zuid-Afrikaanse zangeres Nomfusi.
DINXPERLO

Jeugdorkestenfestival. Organisatie: christelijk muziekvereniging Psalm 150 Dinxperlo. Opgave en info:
jof-psalm150@hotmail.com.

Jubileumconcert door Philips Symfonisch Blaasorkest
Eindhoven en harmonieorkest Oefening & Uitspanning Beek en Donk.

ECHT | EURODETACH REVUETHEATER | 20.00 UUR

HORST | DE RIET | 20.30 UUR

Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) in Symfonie
met The Sparks, part 2.
ITTERVOORT | MUZIEKCENTRALE ADAMS

Dirigentenworkshop De Maestro o.l.v. Jan Cober.

NIJMEGEN | 20.00 UUR

SURHUIZUM | DE DELFEART | 19.30 UUR

Concert door harmonie Koningin Wilhelmina Wamel
en Noviomagum Wind Orkestra.

Concert b.g.v. het 100-jarig bestaan van de christelijke
brassband Excelsior Surhuizum.

SITTARD | STADSSCHOUWBURG | 20.00 UUR

WESTENHOLTE | HET ANKER

Harmonie Sint Joseph Sittard presenteert o.l.v. Björn
Bus het 10e theaterconcert Blaosmeziek - A Meeting
with Popmusican met solisten Erica Yong en Valdo
Mennens. Kaarten via www.sintjoep.nl

14e IJsselfestival door muziekvereniging Excelsior
Westenholte.
ZUIDHORN | GEREFORMEERDE KERK

Jeugdorkestenfestival CBMGD.

SURHUISTERVEEN | DIVERSE LOKATIES

Survento Brass Festival met entertainmentconcours
voor brassbands. Info: www.surventobrass.nl.

Zaterdag 25 juni t/m vrijdag 1 juli

WINSUM | CENTRUM | 21.30 UUR

Start Allan Withington’s Conductor Summer School.
Info: a.withing@c2i.net of anja.abma@home.nl.

Winsumerdaipconcert door muziekvereniging De
Bazuin Winsum (Gn). Zie foto.

LEEUWARDEN | PARNAS

ZAANDAM | CHOCOLADEFABRIEK | 22.00 UUR

Zondag 26 juni

Concert door de Marinierskapel der Koninklijke
Marine met als solist Eric Vloeimans.

BEEGDEN | ‘T LEUKE

Conductor Summer School.
Zaterdag 2 juli

Maastricht in kader de Heiligdomsvaart.
Donderdag 7 juli

ALMELO | KAPEL VAN HOF ‘88 | 9.00 UUR

DEN HAAG | PLEIN | 12.30 UUR

Vijfde Jeugdorkestenfestival. Organisatie De Muziekschool Twente en KNFM.

Lunchconcert door de Marinierskapel.

DOEZUM | DE HAVEN | 13.00 UUR

Zaterdag 9 juli
AMSTERDAM | SPIEGELKWARTIER

DEN HAAG | MARCANTO | 14.00 UUR

Muziekfestival georganiseerd door christelijke
muziekvereniging Beatrix Doezum.

Open dag bij muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg.

MEIJEL | D’N BINGER | 16.00 UUR

LUNTEREN | MUZIEKGEBOUW EUTERPE | 9.30 UUR

EINDHOVEN | MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS | 20.15
UUR

45e Meister Rongen Peeltoernooi voor blaasorkesten.

Willson euphoniumschool.

Orkest Zuid speelt o.l.v. Jos van de Braak Queen Symphony en Concert voor piano en harmonieorkest, opus
59 van Alexander Comitas. Medewerking verlenen
pianist Bas Verheijden en Het Brabant Koor.

Concert door fanfare O.L. Vrouw in het Zand met Gé
Reinders.

Vrijdag 15 juli

STIENS | SPORTCENTRUM IT GRYN | 20.00 UUR

Concert in het kader van de Visserijdagen door de
Marinierskapel van de Koninklijke Marine.

37e Midden-Limburgs Streektoernooi. Organisatie:
harmonie Crescendo Beegden.

Zondag 19 juni

ECHT: EURODETACH REVUETHEATER | 15.00 UUR

AMSTERDAM | BEURS VAN BERLAGE | 14.15 UUR

Promsconcert Fasten your seatbelts door fanfare Sint
Judocus Sint Joost met coverband Dageraad.

Concertserie Blazen in de Beurs met Muziekvereniging Sint Caecilia Heemskerk o.l.v. Ruud Pletting,
Zaandijks Fanfare Corps o.l.v. Ton van de Kieft
BREDA | SPANJAARDSGAT | 15.00 UUR

Popera m.m.v. de Bredase Opera, Baronie Muziek
Theater, popkoor BSUR, symfonieorkest Sinfonietta
Breda, sopraan Waldin Roes en bas/bariton Ton de
Kort.
DEN HAAG

Festival Classique met klarinetdag ‘klarinet: vét’.
Informatie: workshop@festivalclassique.nl

Muziekvereniging De Bazuin uit Winsum (Gr.) presenteert zaterdag 18 juni op een ponton op het Winsumerdiep
van het Winsumerdaipconcert met medewerking van de lokale formatie De Boetenbaintjes, zanggroep Sound of

GARYP | IT GEAHÛS | 10.45 UUR

Spiegelconcert door de Marinierskapel.

ROERMOND | ‘T SCHOOLPAAD | 20.00 UUR

Brassband De Nije Bazún Britsum presenteert het
mega-muziekspektakel de Fryske Brass Night met
medewerking van trûbadoer Gurbe Douwstra, rapper
Mc. Remon de Jong, veelkunner Jankobus Seunnenga,
folkssjongeres Griet Wiersma en top 100-band AlI-In.

BRUINISSE | HAVENPLATEAU | 19.00 UUR

Zaterdag 16 juli

Concert door Arno Piters en bevriende professionele
klarinettisten. Info: Math Rasquin, tel.: 043-4092270.

Koffieconcert door christelijke muziekvereniging
Looft den Heer Garyp o.l.v. Theo Sibma en o.l.v. Gerda
Adams-Verhagen. Info: www.looftdenheergaryp.nl of
mail ldhg@hetnet.nl.

ROERMOND | DE ORANJERIE | 14.30 UUR

HORN | DE POSTKOETS

Concert door harmonie De Vriendenkrans Heel en
Koninklijk erkende harmonie Sint Cecilia Maasbracht.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.devriendenkrans.
nl en www.theaterhotelroermond.nl

Finale Jonge Solisten van de LBM.

ZOETERMEER | STADHUISPLEIN

Zondag 3 juli

SINT ODILIËNBERG | HARMONIEZAAL | 14.00 UUR

Optreden Marinierskapel met zanger Tony Neef.

DUSSEN | KASTEEL DUSSEN | 13.00 UUR

Rocknach, de Auditie. Solisten treden op met harmonie Juliana Sint Odiliënberg als auditie voor deelname
aan een rockconcert op 15 oktober.

Buitenconcert door fanfare Wilhelmina Dussen en
muziekvereniging Sint Caecilia Hank.

Zaterdag 18 juni

Donderdag 30 juni
DEN HELDER | KATHDRAAL WILLEMSOORD

MEIJEL | D’N BINGER | 12.00 UUR

Opening van de Marinedagen door de Marinierskapel
en de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers
met Jeroen van der Boom.

45e Meister Rongen Peeltoernooi voor blaasorkesten.

In- en outdoorconcours drumbands en majorettegroepen. Organisatie CBMF.

Woensdag 6 juli

Zaterdag 25 juni

LEEUWARDEN | WAAGPLEIN | 19.30 UUR

MAASTRICHT | SINT SERVAASKERK | 20.30 UUR

MEIJEL | D’N BINGER | 11.00 UUR

Slotconcert Concerto Moda van de Allan Withington’s

Concert door harmonie Sint Petrus & Paulus Wolder-

45e Rongen Peeltoernooi voor slagwerkgroepen.

EIJSDEN | CULTUREEL CENTRUM | 20.30 UUR

VALKENBURG | OPENLUCHTTHEATER | 16.00 UUR

Limburg Open Air Proms met fanfares Sint Cornelius
Borgharen en Sint Martinus Itteren, harmonie Sint
Agnes Bunde, mannenkoor Sint Gregorius
Borgharen, popkoor Get Real Bunde en solisten

MEIJEL | D’N BINGER | 10.00 UUR

ALMKERK | MUZIEKGEBOUW | 9.30 UUR

Willson euphoniumschool

WEZEP | KERKGEBOUW NOORDERLICHT | 19.30 UUR

Examenconcert door leden van de christelijke muziekvereniging De Eendracht Wezep. Meer informatie:
www.eendrachtwezep.nl.

45e Meister Rongen Peeltoernooi voor blaasorkesten.

Zondag 17 juli
DE BILT

Concert door de Marinierskapel Koninklijke Marine.

S L AG WE R K
WORKUM | SPORTHAL DE ROLPEAL
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band Schiedam, Adest Musica, Jong Holland Zwijndrecht, Victory Den Haag en Jong Excelsior Delft.

CULTUUR

A RT I E S T E N

Lintjes voor
vrijwilligers

Fryske Brass
Night in Britsum

Egbert Kroes, voorzitter van Streekharmonie Concordia uit Balk, is
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet
voor de streekharmonie. Hij is meer
dan veertig jaar muzikant bij Concordia en maakte 37 jaar deel uit van
het bestuur. Ook bekleedde hij tal van
andere maatschappelijk functies.
Johan Posthumus, voorzitter van de
Koninklijke harmonie Concordia uit
Panningen, ontving eveneens een
koninklijke onderscheiding. De oudvoorzitter van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen werd geridderd voor
zijn inzet op het gebied van cultuur,
welzijn en onderwijs.

Een rapper samen met een brassband.
Het is allemaal mogelijk op de Fryske
Brass Night. In navolging van de
Britsumse Brass Night in 2005 zet
Brassband De Nije Bazún uit Britsum
op 2 juli een provinciale versie van dit
evenement op touw in sportcentrum
It Gryn in Stiens. Behalve de organiserende brassband verlenen Friese
artiesten zoals troubadour Gurbe
Douwstra, rapper Mc. Remon de Jong,
veelkunstenaar Jankobus Seunnenga,
volkszangeres Griet Wiersma en top
100-band All-in medewerking. Al
deze artiesten treden niet alleen al solist op maar zorgen met het orkest ook
voor verrassende cross-overs. Kaarten
via: www.denijebazun.nl.

HAZERSWOUDE | VV HAZERSWOUDSE BOYS | 19.30 UUR

Taptoe met Adest Musica Sassenheim, TTH Hazerswoude, Door Vriendschap Sterk Katwijk, Kunst Na
Arbeid Koudekerk a/d Rijn, AMIGO Leiden en Juliana
‘s-Gravendeel.
‘s-HERTOGENBOSCH | CENTRUM/DE VLIERT | 13.30 UUR
Taptoe met Kunst en Genoegen Leiden, Door Vriendschap Sterk Katwijk, Advendo Sneek, Amantius Den
Bosch, Dutch Pipes and Drums Tilburg, Pasveerkorps
Leeuwarden en Crescendo Opende.
MUSSELKANAAL | WILLEM DIEMERPLEIN | 11.00 UUR

Middagshow met Mercurius Assen, Amicitia Musselkanaal, DINDUA Oldekerk, KDO Groessen.
PUTTEN | FONTANUSPLEIN

Taptoe met showband Putten, Mr. H.M. van der Zandt
Velp (Gld), Excelsior Putten, Jubal Zwolle.
SLIEDRECHT | BONKELAARPLEIN | 20.00 UUR

Taptoe met Wilhelmina Sleeuwijk, (Jong) Wilhelmus Sliedrecht, Jong Holland Zwijndrecht, Juliana
“s-Gravendeel.
VRIES | SPORTVELD VAKO

Taptoe met Jong Advendo Sneek en Excelsior Groningen.
WORKUM | SPORTHAL DE ROLPEAL

In- en outdoorconcours drumbands en majorettegroepen. Organisatie CBMF.
Zaterdag 25 juni

INZENDEN VA N KOP IJ V OOR KR A N T E N WE BS I T E

V

ermeldingen voor de agendarubriek: de 20ste van iedere maand voor plaatsing in
de daarop volgende maand. Tips voor redactionele artikelen: aanmelden voor de eerste
van de maand voor plaatsing in de daarop volgende maand. Berichten voor de website:
dagelijkse verwerking. redactie@klankwijzer.nl

•

TER AAR | LINDENPLEIN | 20.00 UUR

in het pittoreske centrum van Winsum de tweede editie
Joy en pianist Bram van der Veen. foto: Jan Roelof de Haas

OLDEBROEK | OPENLUCHT

Mars- en showfestival van de CBOW.

Taptoe Ter Aar met deelname van muziekvereniging
Sint Cecilia Voorhout, Jong Laurentius Voorschoten,
drumfanfare Laurentius Voorschoten, showband
Nieuwkuijk Nieuwkuijk en drum- en showband Dice
Musica ‘83 Ter Aar. Info: www.taptoeteraar.nl
ALMELO | POLMANSTADION | 18.45 UUR

Taptoe met EVC Enschede, Beatrix’s Hilversum,Kunst
en Genoegen Leiden, Concord Pipe Band Hengelo,
Advendo Sneek, march- en showband Rheden,
Pasveerkorps Leeuwarden, Floraband Rijnsburg, Van
Limburg Stirum Band Wezep, KTK Kampen.

Zondag 26 juni

BORCULO | PARKEERPLAATS CAMPINA | 19.00 UUR

ROERMOND | CENTRUM VOOR DE KUNSTEN

Taptoe met (Junioren) Wilhelmina Sleeuwijk en Jubal
Dedemsvaart.
SCHIJNDEL | SPORTPARK DE MOLENHEIDE | 20.00 UUR
Taptoe met Crescendo Opende, Adest Musica Sassenheim, Exempel Empel, trompetterkorps Gemert,
Rijnmondband Schiedam en Showband Marum.

Tweede CK-slagwerkdag met workshops en presentaties. Inlichtingen: heijmans@ckroermond.nl
Zaterdag 2 juli
KERKRADE | ‘T TREFPUNT | 19.30 UUR

Concert door fluit- en tamboerkorps Sint Hubertus
Haanrade met Trommler- und Pfeiferkorps Hastenrath
(Duitsland), gemengd koor Crescendo Doenrade,
entertainer Jack Vinders en saxofoonensemble.
MEIJEL | D’N BINGER | 10.00 UUR

Taptoe met Jong Avendo Sneek en Takostu Stiens.
Taptoe met Dice Musica 83Ter Aar, (Jong) Laurentius
Voorschoten en Sint Cecilia Voorhout.
Zondag 26 juni
BAKEL | SPORTHAL DE BEEK | 13.00 UUR

HENGELO | ANTONIUSSTRAAT 52 | 12.00 UUR

Majorettewedstrijd Next Generation Cup voor jeugd
tot en met 12 jaar. Organisatie Brabantse Bond.

Oude klarinetten in Albertsysteem, 13 kleppen, ook losse onderdelen zijn welkom.
nelkram@gmail.com
BESTUURSLEDEN, MUZIKANTEN , DIRIGENTEN GEZOCHT
Opleidingsorkest Bazuin Winsum (Gr.) zoekt met ingang van het nieuwe seizoen of desgewenst enige maanden later een nieuwe dirigent. Informatie: ------------------of: secretaris@
bazuin-winsum.nl. Informatie over de vereniging: www.bazuin-winsum.nl. Brieven graag
richten aan het bestuur, Postbus 52, 9950 AB Winsum of mailen naar bovenvermeld emailadres.
Traditioneel Tamboerkorps Koninklijke Militaire Kapel zoekt oud-militair muzikanten (tamboers en blazers). Informatie: alblas2@planet.nl of tel.: (0182) 613119.

DORDRECHT | CENTRUM | 20.00 uur

Taptoe met Door Vriendschap Sterk Katwijk, Jubal
Dordrecht, Beatrix Hilversum en Advendo Sneek.

TE KOOP AANGEBODEN

GRONINGEN | RENBAAN | 19.00 UUR

Baritonsaxofoon, Conn Ladyface. Bouwjaar 1958. Serienummer 6553xx. Vraagprijs € 2350,-.
De stemming is goed, goed sluitende kleppen. Informatie: margriet_deboer@hotmail.com

Taptoe met De Bazuin Groningen, showband Marum,
UDI Assen, Excelsior Groningen en DINDUA Oldekerk.
TER HEIJDE AAN ZEE | WILLEM III PLEIN | 19.30 UUR

BEMMEL | GAZON DE KINKELENBURG | 20.00 UUR

Taptoe met Forum Hadriani Voorburg, The Marantos
Ter Heijde aan Zee, Da Capo Lisse, Excelsior Delft en
THAZ Percussion Ter Heijde aan Zee.

DELFT | MARKT | 13.30 UUR

Jeugdtaptoe met de jeugd en junioren van Rijnmond-

Oude of antieke pauken. Tel.: (012) 06633797; mobiel: (06) 22975372; e-mail: m.j.komst@
chello.nl.

Zaterdag 2 juli

Zaterdag 18 juni
Taptoe met ESKA Bemmel, EXEMPEL Empel, Jong
Euroband Rotterdam en Euroband Rotterdam.

TE KOOP GEVRAAGD

TER AAR | LINDENPLEIN | 19.00 UUR

Zondag 3 juli

SHOW

Gratis adverteren voor abonnees (maximaal 150 woorden). Niet-abonnees betalen € 14,00
per advertentie (maximaal 150 woorden). Advertenties sturen naar Eddy van den Berg,
Celestraat 13, 8012 TT Zwolle of via e-mail eddyberg@euronet.nl onder vermelding van
Lezersservice.

STIENS | KAATSVELD UNIAWEI

45e Rongen Peeltoernooi voor slagwerkgroepen.

Jubileumfestival Drumfanfare Hengelo met Voormalige
Schutterij Enschede, Spielmannszug Lohne, Drumband
West Enschede, TV Hohne, SGS Hasbergen, DMBE, Chili
Kitten Spenge (Duits kampioen cheerleading), Fanfarenzug Elche Vorsfelde en Drumfanfare Hengelo.

LEZERSSERV ICE

(Taptoe-agenda i.s.m.Taptoes.nl en SCVK.nl).

GEZOCHT
Partijen van Ouverture De Carmen. Componist: Bizet. Arr: Aramis Mercier. Uitgever: Robert
Martin. Nummer uitgever: R 1594 M. Kunt u ons verder helpen? S.v.p. contact opnemen met
dhr. K. Sturmans, e-mail: knsturmans@hetnet.nl.
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