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Muziekfestivals in Spaanse
Lleida en Italiaanse Filadelfia

Het harmonieorkest van de Spaanse stad Lleida in het westen van Catalonië houdt
volgend jaar voor de zestiende keer een internationaal festival voor harmonie- en
fanfareorkesten en marching bands. Het Fem Banda Festival Internacional de Bandes de Música vindt plaats van 5 tot en met 7 juli op markante locaties in en rond
de stad. De organisatie biedt de deelnemers verschillende overnachtingsmogelijkheden aan. Informatie: www.fembanda.com.
Een vergelijkbaar festival voor brassbands, fanfares en harmonieorkesten vindt op
25 en 26 mei 2019 plaats in het Italiaanse stadje Filadelfia, halverwege tussen
Napels en Sicilië. Informatie: www.associazione-melody.com.

Inschrijving ZomerOrkest
Nederland gestart

Bij het ZomerOrkest Nederland (ZON) hebben ze de zomer al in hun bol. De
inschrijvingen voor ZON 2019 zijn inmiddels gestart. ZON geeft jonge muzikanten
met minimaal C-niveau de kans om van 24 juli tot en met 4 augustus op tournee
te gaan door Nederland met een kwalitatief goed orkest, twee bevlogen dirigenten
en repertoire van barok tot rock. ZON wordt elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar uit heel Nederland.
Informatie: www.zomerorkest.nl.

Open brief aan Mark Rutte
Geen deadlines meer
voor Klankwijzer

Deze Klankwijzer is de laatste geprinte uitgave in de huidige opzet. Gelijktijdig
met het verschijnen van deze editie is het nieuwe nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer online gegaan. Zie de uitvoerige informatie hierover
elders in deze uitgave. De agendarubriek en het provinciale nieuws worden
vanaf nu via diverse media digitaal verspreid. Dat betekent ook dat u niet meer
zoals voorheen gebonden bent aan strikte deadlines. U kunt aankondigingen
van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen
en andere (openbare) activiteiten doorlopend inzenden. Gebruik hiervoor de
speciale formulieren onder de rubrieken ‘Nieuws’ en ‘Agenda’ op de nieuwe
website www.klankwijzer.nl.
Als u optimaal gebruik wilt maken van de mogelijkheden die het nieuwe platform KNMO-verenigingen biedt, dient u uw persbericht minimaal vier weken
voorafgaande aan het evenement in te zenden. Uw activiteit wordt namelijk
maximaal drie opeenvolgende weken vermeld in de digitale krant die in het
muzikale hoogseizoen vrijwel wekelijks verschijnt.
De geprinte uitgave komt in 2019 terug. Met meer tijdloze (achtergrond)
artikelen krijgt het blad andere redactionele inhoud. Voor tips over bijzondere
activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, blijft het advies om
hierover in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak te maken met de
redactie via: redactie@klankwijzer.nl.

4

Een opmerkelijk open brief in Dagblad De Limburger. Daarin biedt dirigent Jos
Zegers minister-president Mark Rutte (foto) hulp aan om een besteding te vinden
voor de 1,9 miljard euro die het kabinet overhoudt nu de afschaffing van de
dividendbelasting niet doorgaat. “Investeer gewoon in één klap 1,9 miljard in
cultuur”, adviseert Zegers. “Nu heb je de kans om je fouten recht te zetten en
te investeren in iets wat ons allemaal rijker maakt: niet het geld in onze portemonnee, maar naar de ontwikkeling van onze kinderen.” Zegers, chef-dirigent
des Bundespolizeiorchesters München, wijst ook op de positieve economische
neveneffecten van een bloeiend cultureel leven. “In Duitsland weet men dit al lang
en wordt deze sector gewaardeerd en gerespecteerd en niet afgedaan als een
linkse hobby”, aldus Zegers. Foto: Rijksoverheid.

Animator Brabantse
concertserie overleden

In Tilburg is op 11 september Huub Kennis overleden. Kennis was voorzitter van
de stichting HTLO. In die hoedanigheid was hij de stuwende kracht achter de
concertserie Verrassende Ontmoetingen waarin hij zijn hele ziel en zaligheid stak.
Zijn leven stond in het teken van de muziek. Hij was onder meer oud-voorzitter van
Accordeonvereniging Apollo 77. Voor zijn vele verdiensten in de muziekwereld werd
hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en onderscheiden met de
Heinz Friesenbokaal. Ook bekleedde hij eervolle functies bij Harmonie Orkest Tilburg,
Harmonie Sint Michaël van Thorn en Koninklijke Sophia’s Vereeniging Loon op Zand.
Huub Kennis is 79 jaar geworden.

Oud bestuurders overleden

In het Brabantse Grave is eind augustus Jacques Merkx, erelid van de Brabantse
Bond van Muziekverenigingen, overleden. In zijn werk als consulent bij het Centrum
voor Amateurkunst in Tilburg en secretaris van de BBM heeft hij met veel creativiteit
gebouwd aan een betere structuur van de blaasmuziek in Noord-Brabant. Merkx
was dirigent van meerdere muziekverenigingen, het langst bij OBK in Erp. Voor zijn
vele verdiensten voor de blaasmuziek werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Jacques Merkx is tachtig jaar geworden.
Op diezelfde leeftijd overleed in augustus ook Wessel Jan Ottjes uit Nieuwe Pekela.
Hij was 33 jaar bestuurslid en secretaris van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Groningen en Drenthe, was actief binnen de samenwerkende amateurmuziekorganisaties in deze provincies en bekleedde diverse bestuursfuncties
binnen de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden. Ook zette hij zich
binnen het voortgezet onderwijs in voor de amateuristische muziekbeoefening.
Zijn afscheidsdienst werd opgeluisterd door de christelijke muziekvereniging
Excelsior Nieuwe Pekela, waar hij veertig jaar actief was als muzikant en voorzitter.

Rotterdamse Kindermuziekweek
wordt landelijk evenement

Op initiatief van de Doelen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest wordt de
Kindermuziekweek vanaf 2019 een landelijk evenement. Nieuwe partners zijn Het
Koninklijk Concertgebouw, TivoliVredenburg, philharmonie zuidnederland, Prinses
Christina Concours, Muziekgebouw Eindhoven, Méér Muziek in de Klas, Bureau
Vanaf 2, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam en het Orkest van het Oosten.
Meer partners zijn van harte welkom en kunnen zich aansluiten. Ruim 10.500 kinderen en ouders/verzorgers bezochten van 6 tot en met 15 april de Kindermuziekweek
2018 in de Doelen. Doel van het festival is om zo veel mogelijk kinderen in contact
te brengen met livemuziek. Niet alleen door extra veel familievoorstellingen te programmeren, maar ook door het organiseren van workshops. De Kindermuziekweek
2019 is van 5 tot en met 14 april. Informatie: www.doelengeheugen.nl.

Steun voor voordekunst.nl

Amerborgh International, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds voor Cultuurparticipatie dragen gezamenlijk 150.000 euro bij aan de doorontwikkeling van
voordekunst.nl, het meest succesvolle crowdfundingplatform in Nederland voor de
creatieve sector. De investering wordt gebruikt om het platform verder te ontwikkelen
en om de naamsbekendheid te vergroten. Ook ontwikkelt voordekunst.nl nieuwe
diensten om makers en donateurs beter van dienst te kunnen zijn. Voordekunst
begeleidt creatieve initiatiefnemers bij het opzetten en uitvoeren van een crowdfundingcampagne. Via voordekunst.nl hebben ruim 3.000 makers dankzij 185.000
donateurs gezamenlijk meer dan 18,5 miljoen euro opgehaald.

Crescendo Ommen 			
groeit uit haar jasje

Blaasmuziek bij RTL Late Night

Zowaar blaasmuziek op de landelijke televisie! Dat mag niet onvermeld blijven. Het
Koninklijk Harmoniegezelschap OBK Zeist was te gast bij Twan Huys in zijn liveshow
RTL Late Night. In een volle studio speelde het orkest een deel uit Concerto d’Amore
van componist Jacob de Haan, die samen met Johan de Meij gast aan tafel was bij
Huys. Werken van de beide componisten worden door orkesten over de hele wereld
gespeeld. Maar weinig mensen in Nederland zijn daarvan op de hoogte. Reden voor
Twan Huys om met hen in gesprek te gaan.
OBK Zeist greep de uitnodiging om een deel van het meest verkochte werk van Jacob de Haan live in de studio uit te voeren met beide handen aan. Een mooi stukje
promotie voor de blaasmuziek. Foto: Pim Kale.

20 jaar tijdschrift de Klarinet

In 2019 bestaat het blad de Klarinet twintig jaar. In maart 1999 verscheen het
eerste nummer van dit tijdschrift, dat zich richt op amateur- en beroepsklarinettisten
in Nederland en België. In de Klarinet staan onder meer achtergrondartikelen, interviews, cd- en bladmuziekbesprekingen, klarinetnieuws, reparatietips, fiscaal advies
en columns. Ook zijn er regelmatig acties waarbij gratis concertkaarten of cd’s
worden weggegeven. Wie geïnteresseerd is kan een kijkje nemen op www.deklarinet.com. Daar is ook een inkijkexemplaar te zien en er staat altijd een interessante
aanbieding voor nieuwe abonnees.

Wegens een grote toename van het aantal leden zit muziekvereniging Crescendo
Ommen krap in de uniformjasjes. De vereniging is op zoek naar minimaal 25 jasjes
in de kleur kobaltblauw. Afwijkingen in model (met of zonder boord en/of overhemd)
en garnituur en een klein kleurverschil zijn niet hinderlijk. Ook eventuele bijbehorende pet, baret of ander hoofddeksel is welkom. Verenigingen die (oude) uniformen in
de aanbieding hebben, kunnen contact opnemen via info@crescendo-ommen.nl.

Subsidieregeling SamenDOOR!
voor Limburgse verenigingen

Limburgse muziekverenigingen kunnen in samenwerking met zowel het primair als het
voortgezet onderwijs een aanvraag indienen om meer muziek in de klas te realiseren.
De Provincie Limburg heeft voor 2018-2020 de SamenDOOR!-regeling in het leven
geroepen. Deze is gericht op het vormen van verbindingen tussen binnen- en buitenschoolse muziekeducatie door samenwerking tussen een muziekvereniging en een
school. Aanvragen kunnen tot 1 maart 2019 ingediend worden. Op woensdag 21 en
woensdag 28 november helpt het Huis voor de Kunsten Limburg (Steegstraat 5, Roermond) van 14.30-17.00 uur verenigingsbestuurders bij het schrijven van een aanvraag.

Dirigent/instructeur gezocht?

Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Op het nieuwe
nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer is voor vacatures een aparte
rubriek ingericht. U kunt vacature-advertenties indienen via een opgaveformulier onder de rubriek Vacatures op de website www.klankwijzer.nl.
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Inschrijving Project Orkest
Bollenstreek van start

Stichting Project Orkest Bollenstreek stelt zaterdag 16 maart voor de zesde keer
een ééndaags Project Harmonie Orkest samen. De uitdaging is om op één dag
een orkest samen te stellen dat aan het einde van de dag een concert ten gehore
brengt. De dag is bestemd voor gevorderde muzikanten. De play-in wordt gehouden
in de Parade in Noordwijkerhout. Onder leiding van Bert Willemsen wordt het thema
Spanje, Olé! vormgegeven met onder meer het werk Abraham van Ferrer Ferran. Het
resultaat wordt om 20.00 uur ten gehore gebracht tijdens het afsluitende concert. Opgave: spob@xs4all.nl

Nieuw seizoen van dirigentencursus De Maestro van start
Zeeuwse Muziek Bond houdt
32e Jeugdstudieweekend

De Zeeuwse Muziek Bond houdt van 7 tot en met 9 december in De Parel van Hof
Domburg in de kustplaats Domburg de 32e editie van het Jeugdstudieweekend
(JSW). Deelname staat open voor muzikanten van 14 tot circa 23 jaar die lid zijn
van een bij de Zeeuwse Muziek Bond aangesloten hafabra-muziekvereniging. De
muzikale leiding is in handen van de dirigenten Cathy Kotoun en Ronald Slager. Het
programma begint vrijdag 7 december om 17.00 uur en wordt zondag 9 december
om 15.30 uur afgesloten met een slotconcert. Naast repeteren is er ook veel tijd
voor ontspanning, zoals een stevige strandwandeling, bowlen en een duik in het
zwembad in De Parel. Informatie en aanmelden: www.jswzeeland.simpsite.nl.

Eurofestival 2019: professioneel
podium voor jeugdorkesten

Op 6 en 7 april 2019 staat het podium van CC Don Bosco in Heel weer ter beschikking van jeugdorkesten. Samen muziek maken en een prestatie neerzetten geeft
veel voldoening. En dat geldt zeker voor een optreden tijdens het Eurofestival. Aan
de samenstelling van het orkest zijn geen regels verbonden; iedereen kan dus meedoen. Elk orkest ontvangt een schriftelijk verslag van de juryleden Björn Bus en Jos
van de Braak. De strekking hiervan is positief en opbouwend met heldere adviezen
voor de toekomst. Het thema van het Eurofestival 2019 is At the movies. Als verbindend muziekstuk biedt Himalaya Music elk deelnemend orkest de partituren van The
Fall of Atlantis aan. Inschrijven: www.euro-festival.nl
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Ook in 2018/2019 biedt de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen dirigenten
en directiestudenten van het conservatorium de mogelijkheid om een directiecursus te volgen. In De Maestro, onder leiding van Jan Cober, maken de deelnemers
in zes workshops kennis met allerlei aspecten van het vak. De eerste workshop
heeft inmiddels plaatsgevonden, maar omdat er telkens een ander onderwerp
aan bod komt, kan er per workshop worden ingeschreven. Op 1 december staat
de volgende cursusdag in het teken van Limburgse componisten - traditie en
toekomst’. De overige workshopdagen zijn op 19 januari, 16 maart, 11 mei en 29
juni 2019. De meeste bijeenkomsten worden gehouden bij Adams Muziekcentrale
in Ittervoort. Inschrijven kan via www.lbmblaasmuziek.nl/de-maestro-deelnemen.
Foto: Jurriaan Hodzelmans.

Blaaspedagoog Hans
Boschma overleden

Afgelopen zomer is de Steenwijker musicus Hans Boschma overleden. Boschma was wereldwijd bekend als blaaspedagoog. Hij hielp koperblazers met het
vormen van een goede toon en het verbeteren van embouchure. Daarbij werkte
hij samen met het gezondheidscentrum Revalidatie Friesland. Vele beroeps- en
amateurmuzikanten klopten bij hem aan voor advies. Hij droeg zijn zogeheten
Hanbo-methode uit tijdens 700 clinics en workshops en in twintig boeken en
wetenschappelijke artikelen. Ook trad hij op met topmusici uit de hele wereld.
Bovendien stond Boschma in het Guinness Book of Records vermeld als World
Champion Allround Brass Player All Styles voor een recordpoging waarbij hij 23
blaasinstrumenten bespeelde. Zijn website www.embouchure.nl staat boordevol
pedagogische informatie en tips over het bespelen van een blaasinstrument.
Hans Boschma overleed op 77-jarige leeftijd.

Boost je muzikaliteit met het
Prinses Christina Concours

Muzikanten van 12 tot en met 19 jaar kunnen zich weer inschrijven voor het Prinses
Christina Concours. Iedereen, van beginner tot gevorderde, mag meedoen aan de
wedstrijd. Wie deelneemt aan één van de zes regionale concoursen mag tien minuten optreden voor jury en publiek. De voorrondes worden tussen januari en maart
2019 gehouden op verschillende locaties in het land. De Nationale Halve Finale
en de Nationale Finale zijn in april. Deelnemers ontmoeten leeftijdsgenoten met
dezelfde passie voor muziek als zijzelf en krijgen persoonlijk feedback van bekende
en professionele musici. Inschrijven voor 1 december: www.christinaconcours.nl.
Foto: Peter van Mulken.

Laatste Klankwijzer bij BCM
Met deze editie van Klankwijzer komt er een einde aan de samenwerking
tussen uitgever BCM MEDIA BV uit Eindhoven en de KNMO. Om alle ruimte te
geven aan de invoering van een (digitaal) nieuws- en informatieplatform heeft
de KNMO besloten het aflopende contact met BCM niet te verlengen.
Klankwijzer bestond al voor de samenvoeging van de landelijke muziekorganisaties. In 2011 bracht de toenmalige koepel Verenigde Nederlandse Muziekbonden in eigen beheer een krant uit onder de naam Klankwijzer.
Onder BCM verschenen 51 edities van Klankwijzer. De eerste uitgave viel in
februari 2012 op de deurmat. Sindsdien is de naamsbekendheid van het blad
verder vergroot. Graag wil ik directie en medewerkers van BCM hartelijk danken
voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.
Frank Vergoossen, hoofdredacteur

uit. Corona Evenementen bood het melody percussion corps en de majorettes van
de Leersumse muziekvereniging de mogelijkheid om bij de Veluwe Taptoe Indoor in
Barneveld voor de eerste keer in hun bestaan aan de taptoe mee te doen. Met de
première van de show Van Hollandse bodem debuteerde het korps in de taptoewereld. EMM heeft de smaak te pakken gekregen en hoopt de show vaker aan het
publiek te kunnen tonen. Informatie: http://www.emmleersum.nl.

Symposium over succes Latijns
Amerikaanse onderwijssystemen

Debuut van EMM Leersum

De spanning was kort voor het optreden van de gezichten af te lezen. Maar met een
trots gevoel liepen ze tien minuten later weer van de square. Voor de leden van muziekvereniging Eendracht Maakt Macht uit Leersum kwam vorige maand een droom

Latijns Amerikaanse muziek, een verschijnsel of een kans? Dat is vrijdag 14 december (14.00 uur) in het ArtEZ conservatorium in Zwolle het thema van een symposium over het succes van de Latijns Amerikaanse onderwijssystemen. Aanleiding voor
de bijeenkomst is een onderzoek dat dirigent Martin Strampel deed in het kader
van zijn hoofdvakstudie research (Master) aan het Zwolse conservatorium. Sprekers
zijn onder meer Igor Lanz en zijn vrouw Franka Verhagen. Beiden behoren tot de
pioniers van het onderwijssysteem El Sistéma in Venezuela. Verder komen Marco
de Souza (Leerorkest), Harrie Reumkens (Wereld Muziek Concours), Jan van den
Eijnden (LKCA) en Anne-Ruth de Vos (jurist, lid/bestuurder muziekvereniging) aan
het woord. De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk.
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Nieuwsplatform KNMO
Klankwijzer de lucht in
Op het moment dat deze uitgave van het magazine Klankwijzer bij u op de
deurmat valt, gaat ook het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer live.
Een spiksplinternieuw medium met alle elementen van moderne nieuwsvoorziening, volledig gericht op het versterken van de positie van de amateurmuziek in
Nederland. Voor zowel verenigingen als ondernemers in de muzieksector biedt
het (digitale) platform tal van mogelijkheden om hun activiteiten en diensten te
promoten.
TEKST: ONZE REDACTIE • ILLUSTRATIES: KNMO KLANKWIJZER

U weet vast wel hoe de
grote landelijke en regionale
kranten tegenwoordig hun
lezers voorzien van nieuws
en informatie. Op exact
dezelfde wijze gaat KNMO
Klankwijzer vanaf nu muzikanten, muziekliefhebbers

dagbladen brengt de KNMO met een nieuwsapp
(KW Nieuwsapp), nieuwswebsite (KW Website), nieuwsbrief (KW Nieuwsbrief) en digitale
nieuwskrant (KW Nieuwskrant) het dagelijkse
nieuws uit de muzieksector bij leden en achterban. “Het grote verschil is dat de digitale krant bij
dagbladen alleen met een abonnement gedownload kan worden en bij ons voor iedereen gratis

‘Activiteiten kunnen
nu doorlopend 			
worden opgegeven’
en andere belangstellenden op de hoogte houden
van de ontwikkelingen
in de amateurmuziekwereld. Net als de

Met KW Nieuwsapp ben
je 24/7 op de hoogte
van de nieuwtjes uit de
muziekwereld.
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is”, zegt Klankwijzer-redacteur Frank Vergoossen.
Ook het (gedrukte) magazine (KW Magazine)
is onderdeel van het platform. De inhoud van de
papieren uitgave zal er voortaan vooral op gericht
zijn om ook buiten de vier muren van onze sector
te laten zien hoe leuk het is om samen muziek te
maken. Belangrijkste voordeel van deze nieuwe
opzet is dat de redactie veel alerter kan inspringen
op de actualiteit. Via het platform bent u 24/7 op
de hoogte van de nieuwtjes uit de muziekwereld.
Ook het bereik zal door de combinatie van de

De onderdelen van KNMO Klankwijzer
KW Nieuwsapp
Gratis voor iedereen. In de trein, bij de koffie, wachtend op de bus of op het toilet, er is altijd wel een moment
om even snel de actuele headlines te checken op mobiel of tablet. Met pushberichten voor belangrijk nieuws
vanuit de KNMO, de provinciale bonden en andere nieuwsbronnen. Alle berichten zijn gemakkelijk te delen via
social media. De app biedt tevens mogelijkheden voor interactieve functies zoals polls voor het uitloven van

digingen van activiteiten kunnen doorlopend
worden opgegeven via de invulformulieren
op de website. Om de mogelijkheden van het
nieuwe platform optimaal te kunnen benutten
is het raadzaam om aankondigingen vier weken
van tevoren in te sturen. De agendarubriek Live
in de digitale krant loopt namelijk telkens over
een periode van drie weken.”

publieksprijzen. U kunt de app downloaden via App Store en Google Play.

KW Website
Liever al het nieuws op een rij via een overzichtelijke schermindeling? Ook dat kan. KW Website vormt het hart
van het nieuwe platform. Niet alleen nieuwsflitsen, maar ook de meest complete concertagenda, te filteren
op doelgroep, provincie en tijdvak. Verder diverse informatieve categorieën zoals een vacaturebank en een
uitgebreide muziekmarkt met rubrieken zoals educatie/opleidingen, bladmuziek/cd’s, instrumenten/accessoires en crossovers/gastartiesten, medische items en overige op de muzieksector gerichte diensten. Nieuw item
is de muzikantenpool. In deze gratis rubriek bieden muzikanten zich aan om op tijdelijke basis mee te spelen,
bijvoorbeeld bij speciale projecten, concerten, concoursen of andere gelegenheden of om incidenteel in te
vallen, te helpen of bij te springen.

KW Nieuwskrant (digitaal)
Ook nieuw is KW Nieuwskrant. Deze digitale uitgave verschijnt - afhankelijk van het nieuwsaanbod - wekelijks
(op donderdag) en is voor iedereen gratis te downloaden. Met reportages, verslagen en uitslagen van evenementen van de afgelopen week en voorbeschouwingen en aankondigingen van activiteiten die gaan plaatsvinden. Met een uitgebreide, actuele en op provincie ingedeelde activiteitenkalender over een periode van drie
weken. Maar ook met informatie vanuit de KNMO, de provinciale bonden en de doelgroepen en met oproepen
voor deelname aan workshops, cursussen, projecten, festivals etc., georganiseerd door lidverenigingen of
andere organisaties. KW Nieuwskrant is te downloaden via KW Nieuwsapp, KW Website en KW Nieuwsbrief.

KW Nieuwsbrief
Verschijnt in uw mailbox zodra de nieuwe uitgave van KW Nieuwskrant klaar staat om te downloaden.
Compleet met een overzicht van de belangrijkste nieuwtjes in die week. Een handig middel voor secretarissen
en contactpersonen van de verenigingen om nieuws en informatie uit de muziekwereld te delen met hun
leden. Wordt verstuurd aan een ieder die zich voor deze gratis service aanmeldt en de secretarissen en/of
contactpersonen van alle bij de KNMO aangesloten verenigingen. Met het doorsturen van de nieuwsbrief naar
de leden van hun vereniging, worden zij een belangrijke spil in het netwerk om iedere muzikant achter de
lessenaar te bereiken. Hoe groter het bereik, hoe meer we onze sector versterken.

KW Magazine (gedrukt)
KW Magazine is het visitekaartje van de amateurmuzieksector in Nederland. Aan de hand van achtergrondverhalen, exclusieve reportages, interviews met verrassende personen en informatieve artikelen laten we zien wie
we zijn, wat we doen en waar we voor staan. KW Magazine presenteert in geprinte vorm de amateurmuziek

Vermelding van activiteiten en verenigingsnieuws in de vorm van tekstberichten met
daarbij een foto of logo is voor verenigingen
van alle bij de KNMO aangesloten bonden
gratis. Dat geldt ook voor de leden van de Federatie van Amateur Symfonie- en strijkorkesten (FASO) en de Nederlandse Organisatie
voor Accordeon en Mondharmonica (NOVAM). Ook Belgische verenigingen mogen
gratis van deze service gebruik maken. Tevens
bestaat de mogelijkheid om op een of meerdere onderdelen van het platform een poster of
flyer van het evenement te plaatsen. Hiervoor
wordt een geringe vergoeding gevraagd. Het
plaatsen van een evenementposter in KW
Nieuwskrant voor een periode van drie weken
kost 30 euro, exclusief BTW.
De vacaturebank verhuist van de site van de
KNMO naar het nieuwe nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer. Het
bereik zal hierdoor veel groter worden. Op
de agendapagina van de KNMO-site worden
alleen nog activiteiten geplaatst die direct
door de KNMO of de bonden georganiseerd
worden. Activiteiten en nieuws vanuit de
verenigingen worden voortaan alleen nog via
het platform verspreid. KNMO- en bondsactiviteiten zijn trouwens ook te vinden op het
nieuwe medium, dat tevens is ingericht voor
videofilms en trailers, maar ook voor blogs en
vlogs. Wie het leuk vindt om op deze manier
zijn passie voor muziek met anderen te delen,
kan zich melden bij de redactie.

als een prachtige hobby waar we met z’n allen enorm trots op zijn. Verschijnt vier keer per jaar en wordt in
tweevoud verspreid onder de aangesloten verenigingen, maar ook onder externe partners, muziekscholen,
conservatoria, alle bibliotheken in Nederland en abonnees.

diverse onderdelen vele malen groter zijn.
Het zal de vaste lezer opvallen dat de provinciale pagina’s en de agenda in deze uitgave van
Klankwijzer ontbreken. Deze rubrieken zijn
vanaf nu al terug te vinden op KW Nieuwsapp
en KW Website. Deze week verschijnt ook de
eerste editie van de digitale KW Nieuwskrant
met onder meer een actuele activiteitena-

genda voor de komende drie weken. “Van de
agendarubriek werd in de oude opzet massaal
door de verenigingen gebruik gemaakt”, vertelt
Vergoossen. “Nadeel was echter dat de clubs
vanwege de lange doorlooptijden hun activiteit
soms al maanden van tevoren moesten opgeven. Dat werkt natuurlijk niet. In de nieuwe
opzet gelden geen deadlines meer. Aankon-

KNMO-voorzitter Bart van Meijl verwacht dat
het nieuwe medium een belangrijke bijdrage
zal leveren aan de versterking van de amateurmuzieksector in Nederland. “We beschikken nu
over een integraal nieuws- en informatieplatform voor de hele instrumentale amateurmuziekwereld in ons land. Een modern en toegankelijk medium voor jong en oud dat voldoet aan
alle eisen van deze tijd.” Door nieuws en mededelingen vlugger, effectiever en breder te delen
verwacht Van Meijl de betrokkenheid binnen de
muzieksector te kunnen vergroten, maar ook de
achterban beter te kunnen bereiken. “De KNMO
9
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Zo ziet de agendarubriek Live in KW Nieuwskrant eruit. De mogelijk bestaat om het agendabericht te ondersteunen met het plaatsen van de
evenementposter.

is druk bezig om een Academy op te zetten en
onlangs is de kennisbank online gegaan. Dit
alles heeft als doel om verenigingen bestuurlijk
sterker te maken en te inspireren. We hebben
het nieuwsplatform KNMO Klankwijzer nodig
om te zorgen dat dit ook bij verenigingen en hun
achterban bekend is. Daarom is het belangrijk
dat we allemaal van deze faciliteit gebruik gaan
maken en dat met name de secretarissen of
contactpersonen binnen de verenigingen voor
verspreiding gaan zorgen. Bij deze personen
komt de wekelijkse nieuwsbrief met de link naar
de nieuwskrant binnen. Het is van belang dat
zij even de moeite nemen om die door te sturen
naar hun leden. Hoe meer mensen gebruik maken van de nieuwe media-onderdelen hoe meer
we onze positie versterken.”
Ook voor ondernemers in de muziekbranche
biedt het nieuwe platform onbegrensde mogelijkheden om hun producten en diensten tegen
zeer gunstige tarieven gericht en doeltreffend bij
10

hun doelgroep onder de aandacht te brengen.
Adverteren kan zowel digitaal als analoog in uiteenlopende formaten, gedurende verschillende
tijdvakken (jaar, halfjaar, maand, eenmalig) en
diverse frequenties (doorlopend, tweewekelijks,
een week per maand).
Interessant voor ondernemers is dat ze binnen
het onderdeel ‘muziekmarkt’ specifiek kunnen adverteren in een rubriek van hun eigen
branche. Daarbij kan gekozen worden voor
contentmarketing: klikbare videocommercials
of advertorials (vlog of blogs) die als redactioneel ogende blokken geplaatst worden tussen
redactionele items. Voorbeeld: in de rubriek
educatie/opleidingen vermelden we aankondigingen en/of verslagen van workshops en playins, georganiseerd door bonden of verenigingen,
maar ook achtergrondartikelen over muziekonderwijs. Als ondernemer of organisatie op het
gebied van educatie kunt u specifiek binnen
deze rubriek adverteren. Een nieuwe compositie
uitgebracht, trompetten in de aanbieding of een

nieuw programma voor een cross-over samengesteld? Met advertenties binnen de rubrieken
van de muziekmarkt kunnen ondernemers nog
gerichter hun doelgroep bereiken.
De tarieven voor adverteren in KW Magazine
(geprint) zijn substantieel verlaagd. Een hele
pagina is er al vanaf 450 euro. Voor adverteerders in KW Magazine zijn bovendien aantrekkelijk combinatiepakketten met adverteren in de
digitale media beschikbaar.

Informatie over
KNMO Klankwijzer
Opgave van activiteiten en nieuwsberichten,
aanmelden voor KW Nieuwsbrief en/of een
abonnement op KW Magazine en informatie over
reclamecampagnes via de diverse onderdelen van
het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer vindt u op: www.klankwijzer.nl.

ALGEMEEN NIEUWS

Duurzaam inkomstenmodel:
Nationale Muziekloterij
Als muzikanten ergens een broertje dood aan hebben, dan is het wel langs
de deuren lopen om donateurskaarten, potgrond, oliebollen of wafels te 		
verkopen. Enkele oud-bestuurders die de amateurmuziek nog steeds een 		
warm hart toedragen, hebben daar iets op gevonden: de Nationale Muziekloterij.
Een duurzaam inkomstenpotje waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt.
TEKST: ONZE REDACTIE

Subsidiegelden lopen terug. Leden hebben steeds
minder tijd (en/of zin) om op pad te gaan om
voor de vereniging geld in te zamelen of spullen te
verkopen. De verruiming van de wetgeving rond
goede doelenloterijen bracht een aantal voormalige bestuurders van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM) op het idee om de
mogelijkheden van een Nationale Muziekloterij te
onderzoeken. Inmiddels is aan diverse formaliteiten voldaan. Deze maand gaat een pilot van start.
Hoe werkt het? Muziekverenigingen uit het hele
land kunnen zich via de website www.muziekloterij.nl (gratis) aanmelden om mee te doen. Vervolgens gaan ze (eenmalig) de boer op om zoveel
mogelijk deelnemers (vrienden, familieleden en
dorps- of stadgenoten) te werven. Deze kunnen
op dezelfde website aangeven met hoeveel loten
ze willen meespelen voor hun vereniging. In de
pilot wordt nog gewerkt met fysieke loten. Maar
in als de pilot succesvol is, worden lotnummers
digitaal toegekend. Ook de betaling gaat online,
middels een maandelijkse incasso. Eén lot kost
vijf euro. De helft daarvan gaat naar de betreffende vereniging. Van de andere helft wordt in
beginsel de helft uitgekeerd aan prijzen. Dit prijzendeel zal naar verloop van de ontwikkeling van
de Muziekloterij groeien. De rest is bestemd om
de organisatiekosten (vergunningen, notaris, accountant, marketing, media, etc.) te betalen. In de
pilotfase vindt er één trekking plaats. Als blijkt dat
de loterij levensvatbaar is, vinden er maandelijks
trekkingen plaats en spelen de deelnemers ook
maandelijks mee (met een opzegtermijn van een
maand). Voorbeeld: een vereniging heeft vijftig

leden. Ieder lid weet vier familieleden, vrienden
of bekenden te werven om iedere maand met één
lot mee te spelen. Dat betekent dat die vereniging
iedere maand 200 keer 2,50 euro is 500 euro genereert. Totale opbrengst op jaarbasis: 6000 euro.
Zie dat maar eens over te houden aan de verkoop
van bloembollen en potgrond.
“Het gaat hierbij om een duurzaam inkomstenmodel dat inspeelt op het gegeven dat
leden tegenwoordig hoe langer hoe minder
tijd kunnen en willen vrijmaken voor allerlei
nevenactiviteiten”, zegt Bart Lemmen, oud-penningmeester van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen en een van de initiatiefnemers van de Nationale Muziekloterij. “Het is een
kwestie van één keer slim tijd investeren in plaats
van maandelijks allerlei fysieke acties op touw
zetten. Bovendien is het een sympathieke vorm
van ondersteuning. Het is doneren met een
winstkans voor de donateur. Die laagdrempeligheid spreekt het publiek meer aan.”
Bijkomstige doelstellingen zijn het verhogen van
de lokale naamsbekendheid, extra aandacht voor

muziek in zijn algemeenheid en het bereiken van
de achterban. De pilot loopt van november 2018
tot maart 2019. Dan vindt ook de eerste trekking
plaats. De organisatie heeft ervoor gekozen om
vooral veel deelnemers blij te kunnen maken
met een prijs. De hoogte van de te winnen
prijzen zijn daardoor bescheiden. De hoofdprijs
is een weekendje weg, bestaande uit vliegtickets
voor twee personen met keuze uit ruim vijftig
bestemmingen vanaf zes luchthavens. Verder
zijn er televisies, cadeaukaarten en kleine geldprijzen te winnen. Hoe meer verenigingen mee
doen, hoe hoger de loterijopbrengst, hoe groter
de prijzenpot en hoe aantrekkelijker het wordt
om mee te spelen. Afhankelijk van de resultaten
van de pilot wordt bekeken of het aanvragen
van een meerjarenvergunning haalbaar is. De
KNMO en de LBM ondersteunen het initiatief.
De organisatie – ondergebracht in een stichting
is - faciliteert deelnemende muziekverenigingen
met kant-en-klare promotiemiddelen zoals
reclame-uitingen, advertenties en quotes.
Kijk voor meer informatie op:
www.muziekloterij.nl.
11

BLAASMUZIEK REPORTAGE

Youngsters zetten
de toon op NBK
Jeugdig elan tijdens de Nederlandse Brassband Kampioenschappen: de gemiddelde leeftijd van de winnende dirigenten in de vijf divisies bedroeg 35,5 jaar.
De Nederlandse brassbandwereld beschikt over een brede pool aan talentvolle
bandleiders. Een mooi perspectief.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: NBK/AKKELIEN REITSMA EN FV MEDIA PRODUCTIES
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Natuurlijk had hij liever zelf gewonnen. Maar
het feit dat drie van zijn leerlingen vier kampioenstitels in de wacht sleepten, maakt veel
goed. “Fantastisch”, roept Klaas van der Woude. “We zijn er ontzettend trots op dat onze
leerlingen zo goed gepresteerd hebben. Een
compliment voor onze afdeling hafabra-directie.” Gijs Heusinkveld, Richard Visser en
Ido Gerard Kempenaar studeerden alle drie
aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen bij Klaas van der Woude en Tijmen
Botma. Het drietal was goed voor vier van de
vijf kampioenstitels. Samen met Anne van den
Berg als winnaar in de eerste divisie klopte
tijdens de 38ste NBK in Utrecht een jonge
generatie dirigenten nadrukkelijk op de deur.
“Bij een wedstrijd speelt het toeval natuurlijk
altijd een rol. Maar het is heel fijn dat zich een
nieuwe lichting dirigenten aandient om het
stokje over te nemen”, zegt Van der Woude.
En dat de meester in de kampioensdivisie
zijn meerdere moest erkennen in de leerling?
“Daar heb ik geen enkel probleem mee. Dan
had ik niet mee moeten doen.”

‘De muzikanten
gaan door 		
dik en dun
voor elkaar’
Richard Visser had aanvankelijk geen idee
hoe hij het er in de kampioensdivisie met de
Provinciale Brassband Groningen van af had
gebracht. “Op het podium was moeilijk te
peilen hoe het gegaan was”, kijkt de 35-jarige
dirigent terug op het winnende optreden van
zijn band. “De muzikanten liepen hartstikke
blij het podium af. Maar ik dacht: ‘oké, ik weet
het eigenlijk niet’.” Pas nadat hij de opname van
Old Licks Bluesed Up (Torstein Aagaard-Nilsen) had terug gehoord, kon hij het oordeel
van de jury beamen. “Volgens de juryverslagen
heeft de sfeer in het middendeel de doorslag
gegeven. We hadden het bluesgevoel het beste
te pakken. Daar ben ik het wel mee eens. Maar
ook solistisch waren we erg goed. Ook dat
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voel je al aankomen dat het wel eens heel goed
zou kunnen worden. Hoewel altijd het risico
bestaat dat het er door spanningen op het podium net niet uitkomt.” Maar dat was dit keer niet
het geval. Met 92 punten was het voor Pro Rege
voor de tweede keer in vier jaar tijd bingo. Een
succes dat Van den Berg met name toeschrijft
aan de sfeer binnen de band. “Dit is een echte
vereniging. De muzikanten gaan door dik en
dun voor elkaar. Dat verenigingsgevoel brengt
iets speciaals. Je komt in een gevoelswereld terecht die je in staat stelt om samen een product
neer te zetten. Dat gaat veel verder dan alleen
maar noten vreten.”

‘Fijn dat zich een nieuwe
lichting dirigenten aandient
om het stokje over te nemen’
heeft zeker meegespeeld.” Dat de Provinciale
Brassband Groningen voor de tweede keer in
vier jaar tijd op het podium van TivoliVredenburg de cup met de grote oren omhoog mocht
houden, is volgens Visser geen toeval. “Het is
een heel stabiele band met inmiddels ook de
nodige ervaring. De muzikanten voelden zich
op hun gemak. Er was geen extra spanning
aanwezig in de geest van ‘en nu moet het gebeuren!’. Optreden op de NBK is niet anders dan
andere optredens. Dat is op dit moment wel de
kracht van de band.” Ook het verplichte werk
was een kolfje naar de hand van de Groningse
band. Visser: “Het materiaal voor dit werk is bij
Groningen volop aanwezig. Een aantal mensen
zit wat meer in de lichte muziek. Het stuk lag
ons dus wel. Maar dat kan volgend jaar weer
heel anders zijn.”
Brassband Pro Rege uit Heerenveen veroverde
met de uitvoering van High Peak (Eric Ball) de
zege in de eerste divisie. Anne van den Berg,
met 40 jaar de oudste van de winnende dirigenten, had in de voorbereiding al het gevoel
14

dat zijn band wel eens hoge ogen zou kunnen
gooien. “De drive was steeds aanwezig. Dat kun
je niet sturen, dat is een natuurlijk iets. Dan

Gijs Heusinkveld, met 29 jaar de jongste van
het winnende dirigentenkwartet, ging met twee
titels aan de haal. In de tweede divisie leidde
hij Excelsior uit Ferwert met Sinfonietta: the
Town Beneath the Cliff (Philip Sparke) naar de
tweede zege op rij. “En dat met vier debuterende
jeugdleden”, voegt Heusinkveld eraan toe. De bij
fanfare Psalm 150 uit Dinxperlo opgegroeide
dirigent geeft alle credits voor het succes aan de
bandleden. “De passie van de muzikanten heeft
de doorslag gegeven. Ze zaten er volop in. Daarbij werd de band gedreven door enorm inspirerende solisten. Ik heb me er eigenlijk weinig mee
bemoeid, maar ze vooral vertrouwen gegeven.”
Heusinkveld merkte meteen dat de bandleden in
hun element waren op het podium van TivoliVredenburg. Ze speelden met gevoel. Ik zag in
hun ogen dat ik risico kon nemen om het nog
spannender te maken dan je normaal gesproken
zou durven.”

Een dag eerder stond Heusinkveld ook al op de
hoogste trede van het erepodium. Toen leidde
hij brassband Looft den Heer uit Beetgumermolen naar de overwinning in de derde divisie.
Het jeugdige orkest kreeg voor de vertolking
van Viking Age (Thierry Deleruyelle) 94
punten. “Een super speciale beleving”, sprak
de dirigent. “Ondanks een fijne voorbereiding
kan er op de concoursdag zelf altijd nog wel wat
misgaan. Maar dat gebeurde niet. Na vier maten
merkte ik al hoe gefocust iedereen was. Door er
nog een extra sausje overheen te gooien, kwam
de uitvoering nog eens tien procent beter uit
de verf. Dat stelde ons in staat het verhaal zo
mooi mogelijk te vertellen.” Looft den Heer
geldt als kweekvijver voor jong talent in de
brassbandwereld. De vereniging investeert
stevig in de opleiding van de jeugd. Met als
gevolg dat muzikanten uitwaaien over bands
uit de hele provincie. Heusinkveld: “De jeugd
is het bloed van de club. Dat ze de kans krijgen
om zich bij een topband verder te ontplooien,
juich ik alleen maar toe. Daar worden ze alleen
maar beter van. De sfeer in de vereniging is zo
goed dat ze altijd weer bij het moederorkest
terugkomen om mee te spelen.”
In de vierde divisie trok Brassband Halleluja
uit Menaam aan het langste eind. Ido Gerard
Kempenaar (38) dirigeerde de band in Second
Suite in F (Gustav Holst) naar 93 punten. Een resultaat waarmee de dirigent blij verrast was. “We
hebben dit seizoen belangrijke wissels doorgevoerd. De repiano cornet speelde voorheen
solo hoorn, de solo hoorn tweede euphonium,
de bugel solo cornet en er was een leerling op
esbas die voor het eerst meedeed. Dat maakte
het allemaal erg spannend. Zeker met een werk
met juist voor deze posities hoofdrollen.” Om
een beter idee te krijgen hoe hij de compositie
moest benaderen, had Kempenaar de originele
instrumentatie voor harmonieorkest grondig
bestudeerd. Kempenaar: “De solo in deel twee
is oorspronkelijk geschreven voor hobo. Het
was een uitdaging om dat timbre met bugel en
bariton te benaderen. Zo was er nog een aantal
facetten dat deze compositie erg interessant
maakte, met voor ons orkest genoeg moeilijkheden.” Uit de verslagen bleek dat de jury zich kon
vinden in de opvattingen van de dirigent. “Daar
kan ik alleen maar blij mee zijn. Ik ben enorm
trots op de club.”

Zie voor de uitslag pagina 71.
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Het Fanfare Repertoire Festival wil het medium fanfare ook voor toekomstige generaties veilig stellen.

Twee dagen op de
bres voor de fanfare
Hoe kunnen componisten verleid worden om meer voor fanfare te gaan schrijven? Hoe kunnen uitgevers warm gemaakt worden om meer fanfarewerken te
gaan uitgeven? En ja, die fanfarebezetting, hoe zou die er nu eigenlijk precies
moeten uitzien? Deze en nog veel meer onderwerpen komen op 15 en 16 december in Akoesticum in Ede aan de orde tijdens de eerste editie van het Fanfare
Repertoire Festival. Een tweedaagse bijeenkomst om de fanfare als typisch Nederlands-Belgisch stukje cultureel erfgoed wat meer kleur op de wangen te geven.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES / RENE T PHOTOGRAPHY / ÓSCAR NAVARRO
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Muziekuitgeverijen die muziek voor fanfare op de
plank hebben liggen zonder dat deze werken ooit
zijn uitgebracht of wel zijn uitgegeven maar zelden of nooit worden gespeeld. Componisten die
ooit composities voor fanfares hebben geschreven
die nooit in omloop zijn gebracht. Doodzonde,
stellen Andries de Haan, Jappie Dijkstra en Johan
Jansen, pleitbezorgers van het klankorgaan fanfare. Met de organisatie van het Fanfare Repertoire
Festival neemt het drietal het initiatief om alle
stakeholders uit de fanfaresector bijeen te brengen.
Componisten, uitgevers, organisaties, orkesten,
dirigenten en muzikanten buigen zich zaterdag
15 en zondag 16 december in Akoesticum in Ede
samen over de vraag: hoe kunnen we het medium
fanfare nieuwe impulsen te geven?
Een meerdaags festival om aandacht te vragen
voor een bepaalde bezettingsvorm is niet nieuw.
In Manchester komt ieder jaar de hele brassbandfamilie bij elkaar om na te denken over de
toekomst van deze sectie. “Vijf of zes topbrassbands verzorgen ieder een concert rond een speciaal thema”, legt Johan Jansen uit. “De ene speelt
nieuwe werken, de andere haalt oude stukken
tevoorschijn en weer een andere speelt muziek
in combinatie met koor, enzovoort. Daarnaast
vinden er forums en discussies plaats over de
toekomst van de brassmuziek. Een open constructie waarbij je bijvoorbeeld ook een praatje
kunt maken met componisten.” Beter goed gejat
dan slecht verzonnen. Zo ontstond in een bar van
een hotel ergens in Manchester het idee om in
Nederland een vergelijkbaar evenement, gericht
op de fanfarebezetting, van de grond te tillen.
Want het zorgenkindje van de blaasmuziek kan
wel een zetje in de rug gebruiken, stelt Jansen.
Met name voor de lagere divisies is er ronduit te
weinig muziek beschikbaar. Vernieuwing van het
repertoire moet komen van incidentele compositieopdrachten van organisaties of verenigingen.
Met een handvol fanfares in Luxemburg en enkele honderden orkesten in België en Nederland
is het afzetgebied beperkt. Het loont kennelijk
zowel voor componisten als voor uitgevers niet
om al te veel energie te steken in muziek voor de
fanfarebezetting. Dat thema is de rode draad van
het eerste Fanfare Repertoire Festival. Ideeën om
de vastgelopen markt voor fanfaremuziek vlot
te trekken zijn er wel. In België hebben negen
topfanfares zich onder de naam Fanfarissimo
verenigd om de bloedarmoede in de literatuur
voor fanfareorkesten aan te pakken. Door ieder
duizend euro per jaar in een gezamenlijke pot te
stoppen, kunnen ieder jaar twee compositieop-

drachten worden verstrekt voor originele fanfarewerken. Jansen denkt dat een dergelijk collectief
ook in Nederland mogelijk moet zijn en wil daar
tijdens het festival een balletje over opwerpen.
Zo zijn vrijwel alle programmaonderdelen er
vooral op gericht om de belanghebbenden met

elkaar in contact te brengen. Op de zaterdag staat
een Meet and Greet Composer Dinner op het
programma. Onder het prikken van een vorkje
kunnen de deelnemers met de aanwezige componisten van gedachte wisselen over wat er nodig is
om meer muziek voor fanfares te gaan schrijven.
Bekende namen zoals Rob Goorhuis, Jan en Jacob

BUMA Blaasmuziek Awards voor
Jacob de Haan en Oscar Navarro
Tijdens het Fanfare Repertoire Festival 2018 te Ede worden de BUMA Blaasmuziek Awards uitgereikt aan Óscar
Navarro en Jacob de Haan. De ‘Edisons van de blaasmuziek’ worden jaarlijks toegekend aan personen die een
grote en positieve bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de blaasmuziek in Nederland en daarbuiten.
De selectie en voordracht van kandidaten vindt plaats in nauw overleg met het Repertoire Informatie Centrum.
Jacob de Haan valt dit
jaar al voor de tweede
keer in de prijzen. Hij
dankt zijn uitverkiezing
van de BUMA Blaasmuziek Award onder
andere aan zijn zeer
uitgebreide oeuvre. Op
dit moment is hij zelfs
de meest verkochte
componist van Nederland. Zijn werk Concerto d’Amore heeft op
YouTube meer dan 2,3
miljoen hits. Composities van de hand van Jacob de Haan worden door een zeer breed publiek gewaardeerd
door de toegankelijkheid van met name de melodische lijnen en goed gekozen harmonieën en structuren.
Bijzonder is dat hij dit jaar zowel de BUMA Classical Award als de BUMA Blaasmuziek Award heeft ontvangen.
Dit is nog nooit eerder voorgekomen.
De internationale Brass
Award gaat naar de
Spaanse componist
Óscar Navarro. Zijn
nominatie is ingegeven
vanwege zijn grote
polariteit als componist
voor harmonieorkest.
Wereldwijd is Navarro
echter nog meer bekend
als componist voor films
en symfonische muziek.
Door zijn achtergrond
als filmcomponist weet
hij bepaalde sferen te creëren die zeer aansprekend zijn voor het klankidioom van het blaasorkest. Ook opvallend
zijn de solowerken die hij schreef voor klarinet en hobo. Zijn werk Libertadores wordt door orkesten over de
hele wereld geprogrammeerd en viel tijdens het laatste WMC op in een instrumentatie voor fanfareorkest. Dat
heeft hem doen besluiten om in de toekomst voor dit medium te gaan schrijven. Dit is ook de reden dat dit werk
geprogrammeerd staat voor het Fanfare Repertoire Festival 2018.
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Open Fanfare Orkest en het Achterhoeks
Fanfare Orkest. Zondag spelen het Nationaal
Jeugd Fanfare Orkest en fanfare Sint Caecilia uit Schimmert in het kader van de serie
HRFSTWND. Het Open Fanfare Orkest is
bovendien het praktijkorkest in een zogeheten
reading session waarbij 15 voornamelijk voor
de lagere divisies bestemde nieuwe werken
aan de hand van fragmenten worden gepresenteerd en door de aanwezige componisten of
uitgevers worden toegelicht. Bovendien is aan
alle orkesten gevraagd om ten minste één werk
rond een bepaald thema op het programma te
zetten. Dat hoeft niet per se een concourswerk
te zijn, maar kan ook een koraal of een werk uit
de lichte muziek zijn. Ook de verplichte werken voor het ONFK 2019 - waaronder enkele
nieuwe stukken - komen tijdens de diverse
concerten voorbij. Leerlingen van de opleiding
Compositie van diverse conservatoria verlenen eveneens een bijdrage aan het programma.
Jansen: “Diverse conservatoria leiden componisten op. We hebben ze benaderd om jonge
componisten te stimuleren voor de fanfarebezetting te schrijven. Als tegenprestatie bieden
wij hen orkesten aan die hun werk ten gehore
brengen. Ze kunnen dan meteen ook zelf horen hoe het klinkt en waar verbeteringen nodig
zijn. Zo hopen we hun belangstelling voor de
fanfare aan te wakkeren zodat er wat nieuwe
namen bijkomen. Het zou helemaal fijn zijn
als er een soort kennisoverdracht tussen de
gevestigde orde en deze jonge componisten tot
stand kan komen.”

Jan Van der Roost is een van de aanwezige componisten.

de Haan en Jan Van der Roost hebben hun komst
al toegezegd. Zo’n informeel samenzijn staat ook
gepland met uitgevers. Bij het Repertoire Informatie Centrum worden niet alleen weinig fanfarecomposities aangeboden, wat er binnenkomt
blijft beperkt tot een paar divisies. Vooral voor
de lagere afdelingen is onvoldoende materiaal
beschikbaar. Vaak zijn het ook nog werken die qua
lengte of instrumentatie tekortschieten waardoor
ze niet in aanmerking komen voor opname in het
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groot repertorium of selectie voor wedstrijden.
“De vraag is of uitgevers wel weten waar het soms
aan schort”, stelt Jansen. “Zo’n gesprek kan daarom verhelderend werken.” Verder zijn er seminars
van fanfarecoach Thijs Hazeleger en de Belgische
dirigent Luc Vertommen die vertelt over het werk
van de componist Paul Gilson.
Maar er wordt niet alleen gesproken, er klinkt
ook muziek. Op de zaterdag concerteren het

Tijdens het festival worden tevens de BUMA
Blaasmuziek Awards uitgereikt aan Oscar
Navarro en Jacob de Haan (zie kader). De
organisatoren hopen met het initiatief de belangstelling voor het fanfareorkest te vergroten.
De bedoeling is om er een jaarlijks terugkerend
evenement van te maken. Jansen: “Als we willen
voorkomen dat dit stukje cultureel erfgoed op
termijn verdwijnt, zullen we langzamerhand
toch in actie moeten komen. De fanfarepromotieconcerten gaven de fanfare destijds een flinke
boost. Er verschenen in die periode veel nieuwe
werken en er dienden zich nieuwe componisten
aan. Dat hopen we ook met dit Fanfare Repertoire Festival te bereiken.”

Kaarten voor het Fanfare Repertoire Festival
inclusief de concerten zijn verkrijgbaar via:
www.akoesticum.org.

BLAASMUZIEK JUBILEUM

Gouden CWO
gaat uitdaging aan
Fanfare CWO Groningen streeft in een hechte onderlinge band zowel op het concours- als op het concertpodium uitdagende ambities na. Ook bij de viering van
het vijftigjarig bestaan maakte het orkest zijn reputatie waar.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING CWO

Fanfare CWO gaat uitdagingen niet uit de weg.
Om tijdens het jubileumconcert een bijzonder
programma te kunnen presenteren, startte het
orkest een crowdfundingcampagne. Met de
opbrengst liet de vereniging de Britse componist
Philip Sparke een jubileumwerk schrijven. Flourish for Fanfare ging eerder deze maand tijdens
het concert Fanfare CWO dut Grunnegs in
première. Tegelijkertijd werd ook een werk van
de hand van dirigent Thom Zigterman voor het
eerst uitgevoerd. Een compositie gebaseerd op
het koraal Be still for the presence of the Lord.
Beide stukken zijn bestemd voor het niveau van
de tweede/derde divisie.
Fanfare CWO is in 1968 ontstaan vanuit de verenigingen Wilhelmina en Oranje. Dat verklaart
ook de naam: CWO staat voor Combinatie Wilhelmina Oranje. Sinds 2004 speelt het orkest in
de eerste divisie. Tijdens de Open Nederlandse
Fanfare Kampioenschappen, het Wereld Muziek
Concours en de Rastede Musiktage werden
regelmatig mooie prestaties behaald. Maar ook
buiten het wedstrijdpodium gaat het orkest
graag bijzondere uitdagingen aan. Zoals een
concert in het Concertgebouw in Amsterdam
in het kader van de actie Cycle2themusic om
geld in te zamelen voor Stichting ALS. Uitvoeringen van het muzikale sprookje Peter en de
Wolf van Sergej Prokofjev met acteur Hakim uit
Sesamstraat leverden twee keer een uitverkochte
Groningse schouwburg De Oosterpoort op.
“Het orkest laat zich op verschillende manieren
zien”, zeggen voorzitter Jan van Laar en secretaris Lianne IJzer. “Onze concerten zijn altijd in de
stad Groningen. Ook geven wij buitenconcerten

in de binnenstad. Met kerst concerteren we in
een verzorgingstehuis of AZC. Verder spelen
we tijdens evenementen zoals 4Mijl en Sinterklaasintochten.”
Het bestuur legt uit dat CWO er naar streeft
om op het niveau van de eerste divisie te blijven
spelen. Het uitblijven van ledenaanwas brengt
dat toekomstplaatje in de knel. Het orkest telt
momenteel veertig leden. Eigenlijk te krap om
alle plekken in de fanfare op eerste divisieniveau
te bezetten. Bovenaan het bucketlijstje van de
gouden jubilaris staat dan ook toename van het
ledental. “We hebben geen jeugdopleiding”,
leggen de bestuurders uit. “Dat maakt het lastig
om nieuwe leden binnen te halen. Door ons
te laten zien tijdens concerten en festivals, het
houden van open repetities en het onderhouden
van contacten met docenten proberen we de
aandacht op ons te vestigen. Helaas levert dit

niet meer leden op. Dat is erg balen.”
Toch wil CWO zijn reputatie als kwalitatief
hoogwaardig fanfareorkest vasthouden. “We
willen een orkest zijn dat als collectief de mooiste
en meest uitdagende muziek speelt. Om aan
onze missie te voldoen moeten we als één groep
opereren. Dit betekent aan de ene kant dat mooie
en uitdagende muziek spelen nooit ten koste mag
gaan van de eenheid binnen de groep. We willen
een leuke, sociale vereniging zijn waar iedereen
zich bij thuis voelt. Aan de andere kant betekent
het dat leden zich moeten inzetten voor het
belang van het orkest, ook als dit niet altijd in hun
eigen belang is. Met elkaar zorgen dat we op dit
niveau kunnen blijven spelen met een volledige
fanfarebezetting die zich zeer betrokken voelt bij
het orkest en bereid is zich zowel muzikaal als
organisatorisch daarvoor in te zetten. Daar willen
we de komende jaren naar toe werken.”
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BLAASMUZIEK REPORTAGE

Muziekvereniging
Roosendaal geeft
visitekaartje af
De gemeente Roosendaal daagde de plaatselijke culturele verenigingen uit om
rond het 750-jarig bestaan van de stad uit te beelden wat de Roosendalers vormt
en verbindt. Muziekvereniging Roosendaal stak haar nek uit en ging in een multimediale openluchtvoorstelling op zoek naar het DNA van de Roosendaler. Tegen het
decor van de subtiel uitgelichte Sint Janskerk beloonden drieduizend inwoners een
wervelende, afwisselende en onderhoudende voorstelling met een staande ovatie.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

“Het begon allemaal met de
turf”, vertelt opa aan Sara.
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“Het begon allemaal met de turf ”, vertelt opa aan
Sara. “Turf? Wat is dat opa?”, vraagt Sara. “Daar
begrijp ik helemaal niets van.” Opa legt uit hoe
turf honderden jaren geleden een belangrijke
grondstof was voor de industrie in de wijde omgeving. “En wij hadden het!”, roept opa fier.
Kijk ons… Roosendaal is de titel van de multidisciplinaire productie waarin de onbevangen
elfjarige Sara (van Gaans) het publiek als een
Alice in Wonderland door het verleden en heden
van Roosendaal loodst. Aan de hand van de vier
thema’s natuur, geschiedenis, economie en de
dynamiek van de stad tonen 125 muzikanten,
zangers, acteurs en dansers in een vijf kwartier
durend non-stop programma wat Roosendaal
tot Roosendaal maakt. Prachtige filmbeelden van
de stad en de inwoners vormen samen met het
Raadhuis en de Sint Jan het decor van een visueel
spektakel. Met een aansprekend script, dat zeker
voor de echte Roosendaler zal voelen als een
feest van herkenning. Orkest, zang, dans, toneel
en jong talent smelten samen in een lekker vlot
geregisseerd doorlopend verhaal. De bezoeker
wordt van begin tot eind geboeid door verrassende scènes die elkaar in rap tempo afwisselen. De
technische productie, met professioneel licht en
geluid, maakt het sfeervolle plaatje compleet.

Sfeerbeeld van de multimediaproductie
Kijk… ons Roosendaal.

Totaaltheater op de oude Markt in Roosendaal.
Drie avonden op rij zijn uitverkocht. Drie keer
duizend bezoekers. Muziekvereniging Roosendaal
grijpt de kans om zich voor zo’n groot publiek in de
picture te spelen met beide handen aan. Gedurende
de hele show neemt het orkest letterlijk een toonaangevende rol voor zijn rekening. Terwijl iedere
akte met schitterende videobeelden wordt ingeleid,
tekent het orkest van dirigent Rob Sloekers bij de
muzikale invulling van het script voor een leidende
rol. Nieuw gecomponeerd en gearrangeerd
materiaal op maat gemaakt voor het orkest door
Co Vergouwen (composities) en Bart van Gorp (arrangementen) vormt het hart van de voorstelling.
Indrukwekkend is het samenspel met beiaardier
Toni Raats in de toren van de Sint Janskerk. Videobeelden en muziek lopen spatgelijk. Op de warme,
volle klank van het harmonieorkest krijgen zangers,
dansers, solisten en acteurs alle kansen om in volle
glorie te shinen. Roosendaal is kennelijk bedeeld
met veel talent. Voor de diverse solorollen hoeven
geen duur betaalde sterren ingevlogen te worden.
Artiesten van eigen bodem spreken het publiek
extra aan. De bezoekers komen van hun stoel als
met het volkslied Zij d’ok in Roosendaal geboren de
finale wordt ingezet. Een onvervalste carnavalskraker uit de Tullepetaone stad vormt onder een regen
van rood-witte slingers het feestelijke sluitstuk van
het spektakelstuk.

nity-art van lokale bodem.” Sloekers vertelt dat
gedurende de hele voorbereiding zowel bij het
artistieke team als de orkestleden, zangers en
acteurs het enthousiasme ervan afdroop. De zomervakantie kwam voor de deelnemers eigenlijk
een beetje ongelegen. “Het repetitieproces verliep
als bij het instuderen van een opera. Van orkest,
naar zang en vervolgens naar mise en scène. We
hadden een duidelijke werkstructuur. Iedereen
was zeer toegewijd. Het was werkelijk een feest
om dit artistieke proces te mogen leiden.”
Voorzitter Merijn Backx: “We hebben de oproep
van de gemeente gezien als een mooie kans om
onze zichtbaarheid naar het publiek te vergroten.
Door samenwerking aan te gaan met andere
kunst- en cultuuruitingen verbreden we ook ons
netwerk. We zijn ervan overtuigd dat je als harmonievereniging moet werken aan nieuwe vormen
om naar buiten te treden. Niet alleen om onder
de aandacht te komen bij potentiële aanwas, maar
ook om de zittende muzikanten meer uitdagingen

te bieden. Dit soort producties spreekt de orkestleden erg aan. Ze hebben de afgelopen maanden
zeer gemotiveerd hier naar toe gewerkt.”
De trompettisten Edwin van Pruijssen en Philip
Meesters kijken terug op een leerzaam project.
“Het is fantastisch om met eigen Roosendaalse
mensen zo’n productie neer te zetten waarin allerlei kunstvormen bijeenkomen. In vergelijking
met een statisch concert vormt het orkest nu de
verbindende factor binnen een groot geheel. Ook
het spelen van nieuwe muziek die volledig op het
orkest is afgestemd is een bijzondere ervaring.
Het werken met een clicktrack-systeem om de
muziek en de videobeelden gelijk te houden
was in het begin hartstikke spannend. Maar na
twee repetities merkte je hoe enorm vast ieder
speelt. Alles wat er verder rondom zo’n productie
gebeurt, maakt dit tot een aparte beleving.”
Veel lof en bewondering na afloop ook bij het
enthousiaste publiek. “Heel leuk dat dit allemaal
door Roosendalers gebracht kan worden”, zeggen
Anja en Kees Hoendervangers, terwijl ze met
een voldaan gevoel huiswaarts gaan. “We hebben versteld gestaan van de muzikaliteit van het
harmonieorkest. We hadden niet verwacht dat
het zo’n professionele voorstelling zou worden.”
Ook Gommert en Mien Jonkers hebben met volle
teugen genoten. “Het was van het begin tot het
einde helemaal af. Echt een avond van, voor en
door Roosendalers. Van alle activiteiten rond het
750-jarig bestaan van de stad was dit de topper.”
Muziekvereniging Roosendaal maakte met de
productie KIJK ons… Roosendaal reclame voor de
amateurmuziek en wist daarmee allerlei culturen
met elkaar te verbinden. Jammer alleen dat het
publiek voornamelijk uit volwassenen bestond. De
jeugd had met eigen ogen kunnen zien dat spelen
bij een harmonieorkest zo gek nog niet is.

Een van de solisten was
saxofonist Rik van de Made.

Twee jaar lang is een creatief team met de voorbereidingen in de weer geweest. Het resultaat mag
er zijn. “De kracht van deze voorstelling is dat
Muziekvereniging Roosendaal met deze productie alle kansen pakt om zich muzikaal te verrijken”,
zegt dirigent en artistiek leider Rob Sloekers. “De
disciplines muziek, zang, dans en toneel trekken
samen op als totaaltheater. Dit is echt commu21

BLAASMUZIEK EVENEMENT

Fanfar Partout: cultuurclash in Paradiso
Voeg bugels, saxofoons en slagwerk samen met de Ney, Duduk, Qawala en Oud en je hebt een
inspirerende clash van allerhande culturen. In Fanfar Partout delen fanfare Sint Caecilia Heemskerk en Orchestre Partout het podium. De bijzondere samenwerking wordt op tweede kerstdag
besloten met een kerstmatinee in poptempel Paradiso in Amsterdam.
TEKST ONZE REDACTIE • FOTO: MARCEL MOLLE

Het idee komt van Wilmar de Visser, contrabassist bij onder andere het Radio Filharmonisch
Orkest en het Nederlands Blazers Ensemble:
“Fanfares zijn typisch Nederlands. Ik vroeg
mij af wat er zou gebeuren als je het klassieke
instrumentarium van een fanfare - koperblazers,
saxofoons en slagwerk - uit zou breiden met Arabische instrumenten. Dan ontstaan er nieuwe
klanken die goed aansluiten bij de gemengde
samenleving die we zijn.”
Orchestre Partout is een wereldorkest van
nieuwkomers, opgericht door muzikant en
componist Ted van Leeuwen. Hij geeft wekelijks

muziekles in de azc’s van Alkmaar en Amsterdam. De muzikanten spelen muziek uit hun
eigen cultuur. Repertoire uit Syrië, Afghanistan
en Afrika. Voor de samenwerking van fanfare
Sint Caecilia zijn nieuwe arrangementen gemaakt. Muzikale crossovers tussen het westerse
repertoire van de fanfare en het wereldrepertoire
van Orchestre Partout. De afgelopen maanden
traden beide gezelschappen al enkele keren samen op. Op tweede kerstdag volgt de apotheose:
de kerstmatinée in Paradiso in Amsterdam in
samenwerking met de professionele muzikanten
van The Paradiso Orchestra.
Sint Cecilia-dirigent Ruud Pletting: “De

muzikanten van Orchestre Partout lezen geen
bladmuziek en doen bijna alles op gehoor.
Sommige instrumenten zijn gestemd in andere
toonladders. Het is voor ons echt een muzikale
uitdaging.” Informatie: www.paradiso.nl.

BLAASMUZIEK NIEUWS

Documentaire: Hardy Mertens, grenzeloos!
De Limburgse filmmakers Maurice en Dénise Nijsten volgde drie
jaar lang componist Hardy Mertens bij zijn werk in binnen- en
buitenland. Het resultaat is vastgelegd in de 80 minuten durende documentaire Hardy Mertens, grenzeloos! De première is
zondag 15 december in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: NIJSTEN FILMPRODUCTIES

Hij woont dan wel in Kerkrade, maar is het
grootste deel van het jaar werkzaam in het
buitenland. Zijn Belgische uitgever Louis
Martinus verkoopt zijn 150 blaas- en kamermuziekcomposities in onder andere Japan, China,
Thailand, Singapore, Maleisië, Australië, Brazilië,
Colombia, Mexico, Canada, de Verenigde Staten
en talloze Europese landen. Een in Nieuwenhagen geboren en getogen componist en dirigent
die wereldberoemd is, behalve in eigen land.
Deze gegevens vormden voor regisseur Maurice
22

Nijsten en producente Dénise Nijsten de basis
voor een documentaire over componist en
dirigent Hardy Mertens. De filmmakers volgden
de Limburgse musicus bijna drie jaar lang op
zijn muzikale reizen door binnen- en buitenland.
Er werden opnames gemaakt in onder andere
Singapore en Sardinië waar Mertens al vele jaren
kind aan huis is. Tijdens de vele draaidagen
kregen de makers de kans om dicht op de huid
van de hoofdpersoon te kruipen. Openhartige
gesprekken, prachtige concerten en een uitvoeri-

ge kijk in de keuken van de wereldburger maken
het portret compleet.
De documentaire Hardy Mertens, grenzeloos! gaat
zaterdag 15 december (20.00 uur) in Parkstad
Limburg Theater Kerkrade in première. De vertoning van de film wordt voorafgegaan door een
korte muzikale ode aan de hoofdrolspeler. De documentaire is mogelijk gemaakt dankzij support
van de provinciale omroep L1 en de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen.
Kaartverkoop: www.PLT.nl.

MAJORETTE/TWIRL NIEUWS

Spannende EK voor
Nederlandse majorettes
Met kampioenen, bijna kampioenen, mooie top 6 plekken en net-niet top 6
klasseringen kijkt Nederland terug op een geslaagd Europees kampioenschap
majorette in de Kroatische stad Poreč.
FOTO: AANLEVERING NBTA

De klus zit erop. De deelnemers aan het
EK kunnen weer rustig slapen. Alvast gaan
bedenken met welk thema, welke attributen
en welke muziek ze in mei 2019 weer aan
de Nederlandse kampioenschappen gaan
deelnemen. “Want”, zegt bondscoach Marij
Voets, “deelname aan het EK is niet het eindstation. Daarvoor is showtwirl veel te leuk. De
spanning, de vreugde en de teleurstelling, het
hoort er allemaal bij.”

Scheidend bondscoach Marij Voets
met het winnende
duo Femke de
Bont en Lindsay
Haneveer.

De Nederlandse equipe was van 11 tot en met
14 oktober te gast in het Kroatische Poreč voor
deelname aan de EK Show Twirl. Het toernooi begon met een technisch malheur. Bij de
muziektest bleek dat de organisatie de digitaal
toegestuurde muziek niet goed verwerkt had.
De meegenomen reserve usb-sticks boden
uitkomst. Het testuur werd gebruikt om de
lijnen uit te zetten, te wennen aan de zaal en de
spanning op te bouwen. ’s Avonds woonden

de deelnemers de opening bij; een korte, maar
leuke happening met veel dans en twirl. Vrijdag
12 oktober ging de wedstrijd van start. “Van de
Nederlandse deelnemers hebben we alle drie
de dagen veel goede optredens gezien, maar
zeker ook veel zenuwen die de uitvoeringen
beïnvloedden”, kijkt Voets terug. “Toch zijn
we zeker trots op de prestaties van de solisten,
duo’s en groepen. Ze kwamen over het algemeen
blij de vloer af, heel bewust van wat ze hadden
neergezet. Omdat er nog plaatsingen bijkomen,
penalty’s afgaan en de hoogste en laagste score
worden weggestreept, bleef het spannend tot de
prijsuitreiking.”
Met Anissa Soussani (Solo Preteen), duo Anissa
Soussani /Lily Meijvogel (Duo Juvenile), duo
Femke de Bont/Lindsay Haneveer (Duo Junior)
en Liberation (Corps Senior) behaalde Nederland vier Europese titels. Podiumplekken waren
er voor Lindsay Haneveer (zilver, Solo Junior),
Tessa Adam (zilver, Solo Senior) en het duo
Stephanie de Velde-Harsenhorst/Mariska van
der Wal (derde, Duo Senior).

Afscheid Marij Voets
Bondscoach Marij Voets heeft na het EK afscheid
genomen van de Nederlandse majorette- en
twirlwereld. Ze verhuist naar Frankrijk. Voets heeft
zich jarenlang als lid van de technische commissie, jurylid en bondscoach ingezet voor NBTA. Als
dank voor haar inzet is ze opgenomen in de NBTA
Eregalerij.
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BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND

Jouster Fanfare bereikt
mienskip met Jouster Toer
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 de muzikale en historische beleving de Jouster Toer die de Jouster Fanfare zaterdag 24 en zondag 25
november presenteert.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING JOUSTER FANFARE / FV MEDIA PRODUCTIES

Begin er maar eens aan. Je krijgt als Britse
componist de opdracht om het verhaal van ene
Hobbe van Baerdt te verklanken. Een stuk dat
qua bezetting, solisten en niveau als een maatpak
moet passen voor de Jouster Fanfare. En dat
in een bezettingsvorm waar je nog nooit voor
geschreven hebt. Als we toch Skype niet hadden.
Via de beeldverbinding overlegde de fanfare in
Friesland met de componist in Engeland. Een uit
Joure afkomstige docente Engels vertaalde het
verhaal Hobbe van Baerdt in het Engels. En Paul

Lovatt-Cooper kon aan de slag. Het resultaat
is de compositie The Days of Anger die in het
laatste weekeinde van november in de Hobbe
van Baerdtkerk in première gaat.
De Jouster Toer, de toren van de Hobbe van Baerdtkerk, speelt in het leven van de Joustenaren een
centrale rol. Vele inwoners hebben er hun persoonlijke herinnering aan. Het is de plek waar lief en
leed gedeeld wordt. Maar wie is Hobbe van Baerdt
eigenlijk? En waarom kwam hij in gewetensnood
na de rechtszaak tegen Dieter fan Blomke en Krûd?

Jouster Fanfare vertelt het verhaal van Hobbe van Baerdt.
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Een mooi thema voor een project in het kader
van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad
2018, zou je zeggen. Maar daar kwam het project
niet door de selectie heen voor een financiële
bijdrage. Een tegenvaller. De Jouster Fanfare liet
zich er echter niet door uit het veld slaan. “Er
lag inmiddels al zoveel mooi materiaal dat het
zonde zou zijn om het plan te laten lopen”, vertelt
Grietje van der Wal namens de organisatie. “Ook
de componist was al bereid gevonden om mee te
werken. Lovatt-Cooper is een topcomponist in

De Jouster Fanfare won met Jouster Toer de derde prijs in de verkiezing van de KNMO Award.

de brassbandwereld. We hebben van hem in het
verleden een aantal prachtige werken gespeeld
die oorspronkelijk voor brassband geschreven
zijn. We waren benieuwd wat er zou gebeuren
als hij dat eens voor fanfare zou doen. Inmiddels
ligt er een prachtig stuk op de lessenaars, waar
iedereen erg enthousiast over is. Hoe bijzonder
is het om zo’n werk op maat te kunnen spelen!”
Om de compositie te bekostigen, startte de
fanfare een crowdfundingcampagne. Voor een
bedrag van tien euro konden belangstellenden
een seconde van het werk kopen. Bovendien kon
het publiek interactief bijdragen aan de samenstelling van het verdere programma door uit een
lijst met in genres verdeelde titels een werk naar
keuze aan te klikken. Tijdens de uitvoeringen
van de Jouster Toer wordt uit iedere categorie
het meest gekozen werk gespeeld. Zeker zal Dies
Irae (Verdi, arr. Luc Vertommen) te horen zijn.
Dit requiem is een belangrijk thema in het werk
van Lovatt-Cooper. Ook een deel uit de zarzuela
La boda de Luis Alonso (Gerónimo Giménez),
het ingetogen A Choral for a Solemn Occasion
(Marc van Delft) en het virtuoze Arrival of the
Queen of Sheba (Händel, bew. voor fanfare)
komen vrijwel zeker voorbij.
Maar het hoofdthema is Hobbe van Baerdt, de
grietman (burgemeester/rechter) van Haskerland uit de eerste helft van de 17e eeuw, die in
1655 de eerste steen legde van de naar hem ver-

noemde kerk. Volgens het verhaal van de Jouster
schrijver Sieger Bijsterveld zou Hobbe ernstige
wroeging hebben gekregen door de veroordeling van Dieter fan Blomke en Krûd. Dieter
stond bekend als een buitenbeentje. Hij was uit

wordt nooit meer gevonden. Als de grietman aan
het einde van zijn carrière terugkijkt, komt hij in
gewetensnood: hij heeft recht gesproken, maar
was het rechtvaardig?
De Jouster Toer omvat niet alleen muzikale uitvoeringen. Aan het project zijn ook enkele lessen
voor de basisschool gekoppeld. Oud-schoolmeester, kinderliedjesschrijver en fanfarelid Jan de
Jong schreef rond het thema een lied over Hobbe
waarbij gebruik gemaakt wordt van instrumenten
uit de onderwijsmethode van Carl Orff. In een les
geschiedenis/sociaal emotionele ontwikkeling
wordt onder meer ingezoomd op het verhaal van
Dieter. Hij was een vreemdeling. Mensen kenden
hem niet en beoordeelden hem alleen op basis
van de buitenkant. Iets wat ook vier eeuwen later
nog steeds leidt tot ongefundeerde meningen.
Met de interactieve bijdrage van het publiek aan
het concertprogramma, het lessenpakket van
de basisschool en de medewerking van een ad
hoc koor van lokale zangers en een kinderkoor,
samengesteld uit leerlingen van de verschillende
basisscholen, wordt ook ‘de mienskip’ (lokale
gemeenschap) van Joure nadrukkelijk bij het
project betrokken. Die interactie en communicatie naar buiten was voor de jury van de KNMO
Award een van de redenen om aan het project de
derde prijs toe te kennen. Ook zijn de inwoners
opgeroepen hun eigen verhaal en persoonlijke
herinneringen aan de Jouster Toer te delen. Dat
leverde enkele grappige bijdrages op. Zoals de
moeder die haar zoon
bij het bezoek aan het
zwembad in Joure op
het hart drukte: ‘Als
je ons kwijt bent, loop
je naar de toren!’ Toen
de jongen later die dag
inderdaad zijn ouders
niet meer kon vinden,
voegde hij de daad bij
het woord. Hij liep in
zijn zwembroek dwars
door Joure om bij de
Jouster kerktoren op zijn moeder te wachten.
Omstanders vonden dit toch wel een vreemd
beeld en brachten de jongen uiteindelijk bij zijn
ouders terug.

Mensen beoordeelden
hem alleen op basis
van de buitenkant
Duitsland gevlucht omdat hij beschuldigd werd
van ketterij. Zijn vrouw eindigde op de brandstapel omdat ze verdacht werd van tovenarij. Dieter
probeerde in Friesland samen met zijn zoon het
leven weer op te pakken. Maar al vlug werd hij
ook daar beschuldigd van tovenarij. Hoewel hij
er een slecht gevoel over had, besloot Hobbe
hem toch te veroordelen. Tegelijkertijd beloofde
hij hem te zullen zorgen voor zijn zoon. Maar
als de politie op zoek gaat naar zijn zoon gaat
deze er vandoor. Hij heeft alle vertrouwen in de
mensheid verloren en vlucht het moeras in. Hij

De Jouster Toer door de Jouster Fanfare: zaterdag
24 november (20.00 uur) en zondag 25 november
(14.30 uur). Locatie: Hobbe van Baerdtkerk,
Midstraat 67 te Joure.
Informatie: https://joustertoer.nl.
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Emoties komen los
tijdens knus NK
De KNMO verhuisde met het Nederlands kampioenschap voor blazers van
Utrecht naar Akoesticum in Ede. Een prima zet. In een huiselijke sfeer deelden
solisten en ensembles hun passie met het publiek. De muzikanten maakten de
toehoorders deelgenoot van mooie muzikale en emotionele belevingen.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Muziek is emotie. Het raakt mensen. Muziek
kan ons emotionele brein beïnvloeden. Dat
geldt niet alleen voor toehoorders, maar ook
voor uitvoerenden. Bij het optreden van Sjors
Uitjens tijdens het NK voor blazers speelden
emoties een belangrijke rol. Het verdriet van
een gebroken liefde kort voor de titelstrijd liet
hem niet onberoerd. Tijdens de uitvoering van
Ballade van Henri Tomasi met begeleiding van
pianist Matty Huijts speelde hij alle emoties van
de voorafgaande dagen van zich af. “Het hield me

niet alleen veel bezig, maar gaf me tegelijkertijd
ook een boost”, kijkt de Nederlands kampioen
in de hoogste divisie terug op de voor hem zo
intens verlopen week. “Het is achteraf mooi
te beseffen wat elementen zoals ‘het geloof in
succes’, ‘liefdesverdriet’ en ‘het willen presteren’
met elkaar kunnen doen om uiteindelijk tot zo’n
mooi resultaat te komen.”
De KNMO heeft het NK voor blazers in een
nieuw jasje gestoken. De verhuizing van Utrecht

naar Akoesticum in Ede is daar een onderdeel
van. Behalve dat deze locatie voor veel deelnemers (lees: ouders) makkelijker bereikbaar
is en over ruimere (en gratis) parkeerfaciliteiten beschikt, past ook de entourage beter bij
solistische optredens. De kamermuziekachtige
setting, met de solisten dichtbij het publiek,
zorgde voor een knus sfeertje. “Het stelt de
deelnemers in staat om meer in contact te treden
met publiek”, merkte jurylid Jos van de Braak op.
“Door de betere communicatie met de luisteraar

Frank van der Pol, Damwoude.

Jesse Elkerbout, Franeker.

Freke Elzinga, Opende.
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Melle Wassink, Wierden.

Juryleden Jacques Claessens (links) en Jos van de Braak.
Elsa Tijhof, Enter.

Duo Gerwout Koppelman en Evita Kroeze
met pianist Joop Hasselman (89), Wierde.

verdwijnt de concourssfeer wat naar de achtergrond. Jonge muzikanten spelen daardoor meer
ontspannen en zijn wat minder gefixeerd op de
punten.” Ook zijn collega Jacques Claessens was
gecharmeerd van de nieuwe opstelling. “Het ontbreken van een podium maakt de sfeer intiemer
en de afstand tot het publiek kleiner. Ook de
akoestiek is goed.”

Marit Knauf, Bocholtz.

Beide juryleden zagen gedurende de hele dag
kwalitatief uitstekende optredens voorbijkomen.
“Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op
dit NK”, zegt Claessens. “Er waren veel mooie
optredens te beluisteren, waarvan ik erg genoten
heb. Je hoorde dat de solisten zich samen met
hun docenten goed voorbereid hadden. In
de vijfde divisie was er een groot verschil in
moeilijkheidsgraad van de werken. Maar iets
dat relatief makkelijk is, goed spelen, kan ook
moeilijk zijn. Compliment ook aan de pianisten
voor de prima begeleiding van de solisten.”

Ook het reglement is door de molen gehaald.
Door de jeugd- en conservatoriumdivisie te
laten vervallen, ontstaat er in het programma ruimte om in de overige afdelingen meer
muzikanten per provincie toe te laten. Voorheen
werden alleen de provinciale kampioenen
afgevaardigd. Met als gevolg dat tal van muzikanten uit sterke provinciale competities thuis
moesten blijven, terwijl ze normaal gesproken
hoger scoren dan sommige kampioenen die wel
een uitnodiging ontvingen. Vanaf dit jaar wordt
aan de hand van de resultaten op de provinciale
(kampioens)wedstrijden een landelijke ranking
opgemaakt. Behalve de kampioenen ontvangen
ook een of meerdere toppers uit die landelijke
ranglijst een uitnodiging. De ervaring van de
voorbije jaren heeft geleerd dat muzikanten uit
de jeugddivisie composities spelen, die in het
repertorium van een hogere divisie geplaatst
zijn. Door deze muzikanten te laten meedoen in
de divisie waarin hun werk geplaatst is, kon de
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Duo Elke Dautzenberg en Janne Marcelissen, Helden.

jeugddivisie geschrapt worden. De concurrentie
binnen de vijf overgebleven divisies is daardoor
groter geworden, met als gevolg dat de strijd in
een aantal divisies spannender was. Bovendien
maakt het schrappen van divisies het deelnemersveld compacter en overzichtelijker.
Van de 38 solisten en ensembles die aan de start
kwamen, wisten er drie de negentig puntengrens
te doorbreken. In de eerste divisie leverden de
saxofonisten Sjors Uitjes (Echo der Kempen
Bergeijk) en Tom Linssen (Eensgezindheid Maas-

Kijk voor een portret van de kampioenen en de
uitslag elders in deze uitgave.

Prijsuitreiking voor de deelnemers in de vijfde divisie.

bracht) een nek-aan-nekrace om de zege. Nadat
hij vorig jaar een half puntje te kort kwam voor de
overwinning, trok Sjors Uitjes met 92 punten dit
keer aan het langste eind. Tom Linssen scoorde
voor Concertino van Paul Harvey een punt minder. “Er moet altijd een winnaar zijn”, legde Van
de Braak uit. “Dat het verschil maar een punt was
geeft aan dat het niveau van de beide uitvoeringen
vergelijkbaar was.” Claessens: “De nummer 1 en 2
waren beiden erg goed. De nog perfectere uitvoering van de winnaar gaf de doorslag.”
Een andere positieve uitschieter was fluitist
Kasper Punt van harmonie Sint Petrus en Paulus
uit Wolder-Maastricht, in de tweede divisie. Met
zijn vertolking van Fantaisie Pastorale Hongroise van Franz Doppler, eveneens goed voor 92
punten, stak hij ver boven de concurrentie uit.

“Ook in de eerste divisie had hij hiermee hoge
ogen gegooid”, gaf Van de Braak toe. Ook Claessens was een en al lof over de jonge fluitist. “Een
erg bevlogen en muzikale solist die de perfect
uitgevoerde noten ten dienste stelde om de
karakters in het muziekwerk te verklanken. Iets
waar nog niet iedere solist aan toekomt.”
Nou vooruit, toch nog een minpuntje dan. Het
NK wordt de laatste jaren beheerst door muzikanten op mode-instrumenten zoals trompet,
fluit en saxofoon. Slechts twee klarinettisten
stonden dit jaar op de startlijst. De hoorn, hobo
en fagot waren niet vertegenwoordigd. Van de
Braak: “Voor de toekomst van de harmonieorkesten zou het goed zijn om ook muzikanten op
minder populaire instrumenten te stimuleren
aan solistenwedstrijden deel te nemen.”

Noordje Daames, Bergeijk,
met pianist Matty Huyts.

Tom Linssen, Maasbracht, ontvangt uit handen van
Sophie Hopman een workshop van Codarts.
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Van protestkorps
tot eerste divisieorkest

Oprichting van een muziekgezelschap als onderdeel van de arbeidersbeweging getuigt van lef. Inmiddels zijn we 125 jaar verder en heeft muziekvereniging
Concordia uit Hengelo met vallen en opstaan de tand des tijds doorstaan.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING CONCORDIA

Lage lonen, lange werkdagen en nauwelijks sociale zekerheden. Ook in Twente ontstonden aan
het eind van de negentiende eeuw socialistische
bewegingen die zich verzetten tegen de macht
van gevestigde orde. Tijdens de 1 mei-betogingen werd gedemonstreerd voor een achturige
werkdag. Voor de muzikale begeleiding van
deze marsen werden veelal rondtrekkende
straatmuzikanten ingehuurd. Zo ontstond bij
de arbeidersbeweging het idee om een eigen muziekkorps op te richten. Spelen bij Liberta - zoals
de vereniging bij de oprichting genoemd werd
- was niet zonder risico’s. Als het de hoge bazen
niet zinde, kwam je als muzikant op de zwarte
lijst en kon je fluiten naar een baan. Ook het geld
voor de aanschaf van instrumenten moest echt
bijeengeschraapt worden. Niet voor niets worden de muzikanten die destijds hun nek durfde
uit te steken in de geschiedenisboeken de ‘twaalf
apostelen van Concordia’ genoemd.
Het Hengelose muziekgezelschap kwam ook
niet zonder kleerscheuren uit de Tweede
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Wereldoorlog. Bij het bombardement op de
stad in oktober 1944 werd de woning waar een
groot deel van de instrumenten was opgeslagen
zwaar getroffen. Van de brokstukken van drie
klarinetten werd een heel instrument gemaakt.
Het duurde tot 1968 eer Concordia die klap te
boven was.
Concordia anno 2018 is een harmonieorkest
van 45 leden, dat uitkomt in de eerste divisie. Elf
leerlingen spelen mee in de gemeenschappelijke
leerlingenorkesten met zustervereniging Armonia uit Hengelo. “We richten ons op muzikanten
die de uitdaging zoeken om originele harmoniecomposities op goede wijze uit te voeren”, vertelt
voorzitter Mark van Aarsen. “Muzikaal-technische uitdagingen gaan we niet uit de weg.
Daarbij blijven we wel de balans zoeken met
goed toegankelijke, lichtere concerten.”
De muzikale activiteiten variëren van muzikale
medewerking aan grote theaterproducties tot
uitdagende concerten in de serie HRFSTWND.
Jaarlijks terugkerend hoogtepunt is het Valen-

tijnsconcert, waarvoor vaak zangsolisten worden
uitgenodigd. Van Aarsen: “We proberen zoveel
mogelijk zichtbaar te zijn in stad en regio onder
andere in samenwerking met de overige drie
orkesten in Hengelo. Daarnaast proberen we
leerlingen zoveel mogelijk plezier in hun hobby
te bieden door samenwerking te zoeken met een
collega-vereniging.” Toch blijft het voor Concordia een uitdaging om nieuwe leerlingen te binden. “We proberen als zelfstandige vereniging
ook de volgende 25 jaar te blijven bestaan, maar
we zijn er wel van overtuigd dat de toekomst
ligt in samenwerking met andere verenigingen
en in project-initiatieven. We zullen ons hier
steeds meer op gaan richten.” Ter gelegenheid
van het 125-jarig bestaan vonden het afgelopen
jaar diverse bijzondere muzikale activiteiten
plaats. Het grote jubileumconcert is op zaterdag 24 november in het ROC van Twente met
medewerking van het Orkest van het Oosten en
Harmonieorkest Twente. Meer informatie over
dit project vindt u elders in deze uitgave.

BLAASMUZIEK NIEUWS

Kickstart BJPO
krijgt vervolg
Het Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO), een initiatief van de Brabantse Bond
voor Muziekverenigingen (BBM), maakte afgelopen zomer zijn debuut. In het
Theater aan de Parade te ’s Hertogenbosch schitterde het orkest in een van de
Hafaconcerten van philharmonie zuidnederland. De succesvolle start krijgt een
vervolg. Op 24 maart 2019 is in CHV Noordkade in Veghel het volgende concert
tijdens een blaasmuziekdag met workshops voor muzikanten en bestuurders.
FOTO: K. STAPS

Met uitdagend repertoire, een orkest met leeftijdsgenoten, repetities in de regio en een slotconcert op een van de mooiste podia van de provincie
geeft de BBM talentvolle muzikanten in de leeftijd
van 13 tot en met 26 jaar de kans om zich verder
te ontwikkelen. Het doel was om de muzikanten
te inspireren, te verbinden en om ze enthousiast
te maken voor blaasmuziek. Dat is tijdens dit
afgelopen project zeker gelukt. De repetities onder leiding van hun jonge, inspirerende dirigent
Johan Smeulders en coaching door de musici van
philharmonie zuidnederland zorgden ervoor dat
de enthousiaste en leergierige muzikanten samen
konden groeien naar een volwaardig jeugdorkest.

Johan Smeulders: “Dankzij de organisatie van de
commissie blaasmuziek van de BBM en de aanpak
van de orkestleden is ons vorige project succesvol
verlopen. Ik ben trots dat ik daar als dirigent mijn
steentje aan heb mogen bijdragen. Het was voor
mij genieten om al deze jonge Brabantse muzikanten met veel overtuiging en plezier bezig te zien.
Smeulders vond het met name bijzonder om te zien
welke enorme ontwikkeling de jonge talenten in
vijf repetities en een concert doormaakten. “Niet
alleen door de input die zij van professionele musici
van philharmonie zuidnederland kregen maar ook
door simpelweg met elkaar over muziek te praten.
Inmiddels heeft een aantal orkestleden zich naar

voren geschoven als orkestcommissie. Zij zijn allerlei nieuwe ideeën aan het uitwerken en dat beloven
interessante en uitdagende projecten te worden. Ik
hoop dan ook weer veel talentvolle muzikanten en
muziekliefhebbers te mogen ontmoeten op één van
onze volgende repetities en concerten.”
Het BJPO ontving ontzettend veel mooie reacties. Dit zorgde voor een innovatie binnen het
project: er werd spontaan een orkestcommissie
gevormd uit het orkest. Vijf deelnemers aan het
eerste project lieten weten te willen bijdragen
aan de ontwikkeling en komende projecten
van het BJPO en vormden de orkestcommissie.
Samen met leden van de commissie Blaasmuziek BBM zijn ze inmiddels druk bezig met het
organiseren van de komende projecten.
Maaike Filmer (20) is een van de muzikanten
uit de orkestcommissie. “Nadat we ons eerste
concert als BJPO hadden gegeven wist ik: dit
initiatief moet blijven bestaan. Ik merkte aan het
orkest dat iedereen hier zo veel energie uit putte.
Daarom wilde ik iets teruggeven: hoe kan ik mezelf inzetten om de BBM te ondersteunen in het
behouden van dit orkest? Deze gedachte kwam
centraal te staan in onze huidige commissie. Op
het moment zijn we bezig om ons komende project te realiseren. Ik kijk er ontzettend naar uit!”
Wilt u op de hoogte blijven van het BJPO? Of wilt u
het volgende concert bezoeken? Houd de website van
de BBM in de gaten of volg het BJPO op Facebook.
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Orkest van het Oosten
maakt de cirkel rond
Het Orkest van het Oosten maakt van 23 tot en met 25 november een minitournee langs diverse locaties in Overijssel om op te treden met plaatselijke
harmonieën of fanfares. De gezamenlijke concerten vormen het sluitstuk van
een traject waarin professionals en amateurmuzikanten nauw samenwerkten.
Apotheose: een nieuw werk van Carl Wittrock, geschreven voor de combinatie
symfonie- en blaasorkest.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: AANLEVERING OVHO / ONS GENOEGEN / JURJEN STEKELENBURG

Ons Genoegen Heino is een van de
deelnemende verengingen.

“Dat we als amateurharmonieorkest een
samenwerking aangaan met een professioneel
symfonieorkest is de kroon op ons werk, onze
hobby”, zegt tromboniste Marike Lammers
van de 125-jarige muziekvereniging Concordia
Hengelo. “Een mooie kans om voor het publiek
en onszelf een muzikale hoogwaardige avond
neer te zetten. Een prachtig jubileumcadeau!
Het is nu al een geslaagd project.” Bugelist Han
Holtkuile van Ons Genoegen Heino is al net zo
enthousiast. “Een unieke kans om een toporkest in Heino te krijgen op een zeer bijzondere
locatie. Mooi om samen met andere verenigingen buiten de geijkte muzikale paden te mogen
kijken en werken.” En ook de muzikanten van
Sempre Crescendo Diepenveen kijken uit naar
de ontmoeting met de profs. “Prachtig om als
amateurs en professionals gezamenlijk een
concert te geven”, zegt fluitiste Karin van Berkel.
“Dat we straks met zo’n 110 muzikanten samen
muziek maken is ongelooflijk stimulerend.
Tijdens de finale zullen er zelfs 180 muzikanten
meespelen. We merken dat iedereen hier heel
blij van wordt.”
Het Orkest van het Oosten gaat deze week de
boer op. Het professionele symfonieorkest zoekt
het achterland op om samen met amateurverenigingen op te treden. De lokale vereniging kiest
zelf een geschikte accommodatie uit en opent
het muzikale treffen met een concert van circa
drie kwartier. Na de pauze betreedt het symfonieorkest het podium. Tijdens ieder concert
soleert een musicus van het Orkest van het
Oosten met begeleiding van het amateurorkest.
Ook krijgen de dirigenten van de blaasorkesten

De formule is niet nieuw. Philharmonie zuidnederland deelt al enkele jaren het podium met
amateurorkesten. Maar in Overijssel doen ze er
nog een schepje bovenop. Het Orkest van het
Oosten daagt de deelnemende amateurverenigingen uit om ook onderling de samenwerking
aan te gaan. Meerdere muziekverenigingen vormen samen één groot orkest dat de avond opent.
Bovendien worden alle drie de concertavonden
besloten met een gezamenlijk werk door het
professionele symfonieorkest met de samenwerkende amateurblaasorkesten. “Binnen twee
weken meldden zich dertig verenigingen bij de
Overijsselse Bond van Muziekverenigingen voor
deelname aan het project”, zegt initiator Joost
Smeets. “Het zou sneu zijn als we slechts één op
de tien kandidaten blij hadden kunnen maken.
Daarom zijn we gaan kijken welke verenigingen
bij elkaar in de buurt gevestigd zijn. Daarbij
hebben we rekening gehouden met spreiding
over de hele provincie. Ook hebben we erop
toegezien dat niet alleen toporkesten ervoor in
aanmerking zouden komen. Zo hebben we acht
orkesten geselecteerd die samen drie concertavonden verzorgen.”
Initiatiefnemer en dirigent Joost Smeets.

De miniserie start vrijdag 23 november in
Kulturhus Diepenveen. Onder de noemer
Passie voor muziek vormen de drie Deventer
amateurharmonieorkesten Sempre Crescendo
Diepenveen, Lebuïnus Deventer en Eendracht
Colmschate samen één groot orkest van 120
muzikanten. Uitgevoerd wordt onder meer
Lebuïnus ex Daventria van de geboren Deventer
componist Peter Kleine Schaars over het leven

‘We hebben allebei dezelfde
passie. Jammer dat we elkaar
nooit teurgzien bij concerten’
een once in a lifetime kans om het symfonieorkest te dirigeren. In de aanloop naar de concertreeks verzorgden de profs een hele zaterdag
lang per instrumentengroep workshops voor
de amateurblazers. Ook de dirigenten van de
amateurorkesten hebben zich tijdens diverse
repetities met het symfonieorkest kunnen
voorbereiden op hun gastrol.

van de Angelsaksische monnik Lebuïnus. Solist
is de Spaanse trombonist José Luna Aqudo in
het voor harmonieorkest geschreven Concerto
for Trombone van Nikolai Rimsky-Korsakov. Een
dag later delen muziekvereniging Concordia
Hengelo en Harmonie Orkest Twente Enschede
samen met de profs het podium van het ROC
van Twente (de voormalige ijzergieterij Stork)

in Hengelo. Dit concert, met als titel Harmonie
en symfonie prikkelen uw brein, is onderdeel
van de serie HRFSTWND. Violiste en concertmeester Birthe Blom soleert in Hommage aan
Dmitri Sjostakowitsj die Ed de Boer schreef voor
symfonieorkest en Frans Scheepers bewerkte
voor harmonieorkest. Zondag 25 november gaat
het Orkest van het Oosten letterlijk de boer op
tijdens een concert met de Sallandse verenigingen Orpheus Bathmen, Holtense Muziekvereniging en Ons Genoegen Heino. Speciaal voor dit
evenement wordt een grote schuur bij de familie
Reuvekamp in het buitengebied van Heino
omgetoverd tot concertzaal. De drie fanfares
begeleiden cellosolist Sebastiaan van Halsema
in Invierno Porteno van Ástor Piazzolla in een arrangement van fanfaredirigent Berjan Morsink.
Ook dit is een HRFSTWND-productie.
Joost Smeets is niet alleen de drijvende kracht
achter het project. Hij heeft tijdens de drie concerten ook de muzikale leiding in handen. De
dirigent is zelf afkomstig uit de amateursector en
is tevens tubaïst bij het Orkest van het Oosten en
philharmonie zuidnederland. Jarenlang drong
hij er bij het management op aan om naar het
voorbeeld van phil zuid een hafa-project op
touw te zetten. Het lukte hem niet om er bij zijn
bazen de handen voor op elkaar te krijgen. Dat
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Het Orkest van het Oosten gaat de boer op.

veranderde toen KNMO-voorzitter Bart van
Meijl twee jaar geleden op interim-basis aan de
touwtjes trok in Enschede. Hij had meteen oor
naar het idee van Smeets. “Overijssel is met 170
muziekverenigingen en 10.000 muzikanten een
muzikale provincie”, zegt Smeets. “ Jarenlang
heb ik dit plan al bij de diverse directeuren
aangekaart. Die voelden er echter niets voor. Waren bang dat ze daardoor iets van hun autoriteit
zouden verliezen. Maar de tijden zijn inmiddels
veranderd. Professionele orkesten beseffen heel
goed dat ze draagkracht in de samenleving nodig
hebben om te kunnen bestaan.”
Ook de beroepsmuzikanten zelf realiseren zich
dat hun taak meer omvat dan wekelijks een aantal
concerten verzorgen. Smeets: “Een jaar of tien geleden zouden de professionals dit soort projecten

Smeets vindt dat het maar eens afgelopen moet
zijn met de drempel tussen amateurs en profs.
Ze zouden elkaar veel meer moeten opzoeken.
“Het is de passie voor muziek die ons verbindt.
Alleen zijn amateurs er een keer per week mee
bezig en beroepsmusici elke dag. Maar we
hebben allebei dezelfde passie. Jammer is dat we
elkaar nooit terugzien bij concerten.”
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Vrijdag 23 november, 20.00 uur. Locatie: Kulturhus
Diepenveen, Dorpsstraat 30, 7431CL Diepenveen.
Informatie: www.passievoormuziekdeventer.nl.
Zaterdag 24 november, 20.00 uur. Locatie: ROC
van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo. Informatie: www.concordiahengelo.nl.

De in Thorn geboren en wonende musicus
ziet ook in de samenwerking tussen amateurverenigingen onderling een meerwaarde. “In
het begin waren de verenigingen huiverig voor
deze opzet. Maar we hebben gezegd: ‘pak die
kans om dit samen te doen, want je weet nooit
waar het goed voor is.’ Dat doen ze ook. Ze zijn
er volop mee bezig. Sommige verenigingen

‘Die kennis willen ze graag 		
terugbrengen naar hun roots’
nog gezien hebben als een verplicht nummertje.
Maar dat is al lang niet meer zo. We weten drommels goed dat we ons publiek niet alleen meer in
de concertzaal bereiken. Heel veel blazers komen
uit de plaatselijke harmonie of fanfare. Ze zijn
weggegaan bij de vereniging en hebben intussen
enorm veel ervaring opgedaan. Die kennis willen
ze graag terug brengen naar hun roots. Daarmee
is de cirkel weer rond. Als beroepsmuzikant moet
je tegenwoordig niet alleen goed zijn in het zelf
beoefenen maar ook in kennis overdragen, mensen bij je vak betrekken en samenwerking zoeken.
Dat is juist wat zo mooi is aan dit beroep. We zijn
ambassadeurs van de muziek.”

Hafa-project Orkest
van het Oosten

hebben zelfs een speciale website gemaakt.
Voor de organisatie van de concerten zijn gezamenlijke commissies gevormd. Dat bevordert
de samenwerking tussen de verenigingen.”
Niet alleen organisatorisch maak ook muzikaal
werkt het teamwork tussen de verenigingen
stimulerend. Smeets: “Er zijn muzikanten
die normaal gesproken met 30 tot 40 mensen
samen spelen en nu ineens met een orkest van
100 muzikanten. Het klinkt natuurlijk fantastisch als je eerst met een paar hoorns speelt en
nu met zes of eerst met één bas en nu met vier.
Muzikanten krijgen een kick om in zo’n groot
project te mogen uitkomen.”

Zondag 25 november, 14.30 uur. Locatie:
Oude Dalfserweg 6, 8141 PL Heino. Informatie:
https://ovhodeboerop.nl.

Bijzonder is dat het project financieel ondersteund wordt door de Europese Unie. Het Orkest van het Oosten is een van de zeven orkesten
in Europa die een subsidie hebben ontvangen in
het kader van het programma Creatief Europa.
Deze orkesten uit Engeland, Oostenrijk, Roemenië, Tsjechië, Spanje en Nederland gaan in
het European Orchestra Laboratory (EO-LAB)
samen op zoek naar manieren om een groter
deel van de samenleving bij klassieke muziek te
betrekken. Het Orkest van het Oosten zet een
deel van de Europese steun in voor het hafa-project. De deelnemende verenigingen hoeven
daardoor geen eigen bijdrage te betalen.
Het Orkest van het Oosten brengt tijdens de
concertreeks onder leiding van Joost Smeets
Preludio uit de zarzuela La Revoltosa van de
Spaanse componist Ruperto Chapí. Het orkest
vervolgt het programma met ouverture Semiramide van Gioachino Rossini. Voor delen uit de
Suite nr. 1 en 2 van de opera Carmen van George
Bizet beklimmen de dirigenten van de amateurverenigingen de bok. Tot slot klinkt de ouverture Dichter und Bauer van Franz von Suppé.
Als finale spelen alle orkesten gezamenlijk het
nieuwe werk Pas de deux van Carl Wittrock.
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KNMO Congres:
wereld van informatie
en verbinding
Het KNMO Congres 2018 heeft voor bestuurders en kaderleden uit alle doelgroepen
een interessant programma vol demonstraties, informatiesessies en workshops in petto.
De jaarlijkse bijeenkomst van alle sectoren uit de KNMO-familie vindt plaats op 1 december in het Van der Valk hotel De Witte Bergen in Eemnes. Een greep uit het aanbod.
FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Interessant voor alle verenigingen: Hoe maak
je het voor lokale bedrijven aantrekkelijk om je
vereniging te sponsoren? Een advertentie in je
verenigingsblaadje levert meestal niet veel meer op.
Als je kunt samenwerken en zo voor een win-winsituatie kunt zorgen, verbind je lokale sponsoren aan
je vereniging. Tijdens deze sessie krijg je concrete
handvatten om samen te werken met sponsoren.
Hoe staat het met Méér Muziek in de Klas? Op
verschillende plaatsen zijn convenanten ondertekend om muziekonderwijs in de basisschool
te verbinden met buitenschoolse activiteiten bij
lokale verenigingen. Op het KNMO Congres de
laatste stand van zaken en de betekenis van deze
ontwikkeling voor het werkveld.

In 2019 gelden voor de mars- en showwedstrijden
nieuwe reglementen. Dit betekent niet alleen voor
marskorpsen en showbands grote veranderingen,
maar ook voor de wedstrijdorganisaties. Een must
dus voor iedereen in de SMP-sector.
Binnen de doelgroep CGN heeft een pilotproject plaatsgevonden om mensen met een verstandelijke beperking te integreren in muziek- of
dansverenigingen. Dit project, genaamd Phila
Slag & Vlag, is succesvol afgerond met het opnemen van twee groepen binnen de vereniging
Advendo uit Sneek. Philadelphia brengt tijdens
het congres inzicht in de wereld van mensen met
een verstandelijke beperking en hoe je dit als
vereniging kunt oppakken.

De KNMO heeft gekozen voor EARZ als landelijk oefen- en examensysteem voor muziektheorie. Een leuke methode, waarmee kinderen al
gamend muzikaal gehoor ontwikkelen, leren noten lezen en muziektheorie leren kennen. Vanaf
2019 zullen de theorie-examens dan ook via
EARZ worden afgenomen. EARZ is uitdagend
en leerzaam voor elk niveau en iedere leeftijd.
Maak kennis met EARZ en test je eigen kennis
van muziektheorie.
In een Spelenderwijsorkest maken kinderen
kennis met diverse instrumenten en het samen
muziek maken in een orkest. Ze leren op een
creatieve manier muziek maken. Voor muziekverenigingen biedt het Spelenderwijsorkest
houvast om onder andere (projectmatig) met
basisscholen te kunnen samenwerken. Tijdens
deze workshop krijg je informatie hoe je hieraan vormgeeft.
De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs
presenteert een uitgebreid programma voor dirigenten en instructeurs. Verder leidt Rob Jansen
een rondetafelgesprek met en voor podiumorkesten in de slagwerksector.

Het KNMO Congres biedt voor alle doelgroepen een interessant programma.

Het KNMO Congres in het Van der Valk hotel
De Witte Bergen in Eemnes start op 1 december om 10.30 (deur open om 10.00) en duurt
tot 17.00 uur. Meer informatie en opgave via:
www.knmo.nl.
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Soli Santpoort-Noord
‘Vereniging van het Jaar’
Muziekvereniging Soli uit Santpoort-Noord is bij de eerste editie van de verkiezing
Vereniging van het Jaar als winnaar uit de bus gekomen in de categorie Cultuur.
De jury noemt Soli ‘een voorbeeldvereniging’.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING SOLI

lijke impact, duurzaamheid en betrokkenheid.
Uit alle provinciewinnaars werden drie finalisten
gekozen. Jurylid cultuur Erik van der Hoff: “Iedere vereniging heeft zo zijn eigen bijzonderheden.
De ene is super strak georganiseerd en lijkt wel
een bedrijf met enorme ambities en de andere is
een warme familie. Ik vond het een feestje om in
zo’n korte tijd zulke enthousiaste vrijwilligers te
ontmoeten. Wat een mooi leven bij de vereniging.”
Verenigingen in heel Nederland werden aan het
begin van het jaar uitgedaagd hun verenigingsverhaal te delen via verenigingvanhetjaar.nl. Uit 71
procent van alle gemeenten in Nederland deden
verenigingen mee aan de verkiezing. Soli wint met
de verkiezing masterclasses van professionals.
Ook wordt er een professionele promotiefilm
gemaakt om de vereniging te promoten.

Muziekvereniging Soli is goed georganiseerd,
er worden mooie creatieve prestaties geleverd
en er zijn veel betrokken leden en vrijwilligers.
Ook is de vereniging voorloper op het gebied
van maatschappelijke impact en betrokkenheid
in de gemeenschap. Na het faillissement van de
muziekschool organiseert Soli professionele
lessen in eigen huis. De vereniging is zichtbaar in
de buurt en gaat mee met de tijd. Dat uit zich in
gedurfde optredens met bijzondere cross-overs
met bijvoorbeeld dans-, dicht- en schilderkunst.
Ook houdt Soli zich bezig met het project ‘Méér
muziek in de klas’. Het is een vereniging voor
jong en oud met een eigen muziekcentrum en als
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De verkiezing is een initiatief van de Rabobank
met haar partners in sport en cultuur NOC*NSF,
LKCA en Kunstbende. Doel is de kracht van
sport- en cultuurverenigingen bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten.
De vakjury in de categorie cultuur bestond uit
choreograaf Juvat Westendorp, presentator Erik
van der Hoff en zanger Lucas Hamming.

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen
samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of
kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land. Tom van Kuyk, sponsorstrateeg Rabobank Nederland: “Deze verkiezing is
een mooie manier om het verenigingsverhaal in de
schijnwerpers te zetten. Verenigingen krijgen een
steeds belangrijkere rol in de samenleving. We zien
dat ze meer gaan samenwerken met andere clubs,
een maatschappelijke rol innemen en druk zijn met
thema’s als integratie en duurzaamheid. Verenigingen dragen bij aan een gezondere en sociale
samenleving en dat mag gezien worden.”

De verenigingen werden door middel van een
interview getoetst op thema’s als maatschappe-

Het is nu al mogelijk om via verenigingvanhetjaar.
nl in te schrijven voor de verkiezing in 2019.

speciaal onderdeel een ludiek ‘Stil orkest’. Aldus
de jury van de verkiezing Vereniging van het Jaar.

FREEDOM TO

Perform

premium Woodwind Reeds

Exclusive Benelux distribution JT Music BV
www.jtmusic.nl

“Technology has finally produced a reed that surpasses cane
reeds; these reeds do not have the hassles of cane reeds”

“I have never felt more comfortable travelling to
unfamiliar environments for concerts as I know I will
always have a great reed regardless of the conditions!”

BLAASMUZIEK EVENEMENT

070 in de ban
van ‘The Lord’
Een profeet wordt in zijn eigen land niet geëerd. Als er iemand is die daar weinig
last van heeft, is het wel Johan de Meij. Ter ere van zijn 65ste verjaardag en het
dertigjarig bestaan van zijn Symfonie nr.1 The Lord of the Rings is het hele jaar
door al in alle hoeken en gaten van het land de vlag uitgegaan. Blazen aan
het Spui in Den Haag zet de jarige job van 7 tot en met 9 december zelfs een
heel weekend de feestmuts op.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: RON GEURTS / FV MEDIA PRODUCTIES

Jammer voor Johan de Meij en fijn voor de
blaasmuziek dat hij zijn uitzonderlijke gave juist
voor deze branche inzet. Als hij zijn creatieve
vermogen had losgelaten op architectuur, mode
of design - om maar een paar dwarsstraten te
noemen - was hij er waarschijnlijk beestachtig
rijk van geworden. De geboren Voorburger

Jos Zegers leidt het festivalorkest.
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is namelijk begiftigd met een enorm gevoel
en/of bovenmatige vaardigheid om smaak en
behoefte van consumenten juist in te schatten.
Fingerspitzengefühl, heet dat in goed Nederlands. Daarmee weet hij bij muzikanten en
publiek over de hele wereld snaren te raken. “De
grote meerwaarde van de muziek van Johan de
Meij is dat je er zowel orkest als publiek steeds
een plezier mee doet, zonder dat het ‘goedkoop’
aanvoelt”, omschrijft Jos Zegers het succes van
de in New York wonende musicus. “Toen hij
dertig jaar geleden zijn eerste symfonie The
Lord of the Rings schreef, was dat niet zozeer
een revolutie in compositorisch opzicht, maar
zeer zeker wel qua omvang. Daarmee zette hij
zijn naam en herkenbaar klankidioom blijvend
op de kaart. Het zijn inhoudelijk sterke thema’s,
nooit vergezocht en steeds origineel, waardoor
zijn werken tegelijkertijd ook door het publiek
gewaardeerd worden. Hij schuwt het experiment niet, maar blijft daarbij net genoeg binnen
de lijntjes. Je zou kunnen zeggen dat hij zichzelf
heel erg slim gemanoeuvreerd heeft binnen het
spanningsveld van originaliteit (voor dirigenten
en orkesten van belang), herkenbaarheid (voor
het publiek heel fijn) en commercieel succes.
Dat laatste komt hem overigens van harte toe.”

aan het Spui, een projectorkest dat speciaal voor
dit feestweekend is samengesteld. Tijdens repetitiedagen op 24 november en 1 december worden
onder andere de tweede symfonie The Big Apple
en het celloconcert Casanova ingestudeerd. Solist
in dat laatste werk is Johan van Iersel, solocellist
van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Beide
composities zijn uiteraard van de hand van het
feestvarken. Zegers: “Johan is met zijn muziek al
tientallen jaren een visitekaartje voor de Nederlandse blaasmuziek. Hij reist de hele wereld over
en mag zijn muziek met alle grote blaasorkesten
uitvoeren. De kwaliteit van zijn muziek en zijn
instrumentaties is daarbij een belangrijk statement tegenover vele slechte composities. Hij zet
daarmee de maatstaf in zijn vakgebied.”

Zegers (1983) leidt zaterdag 8 december in de
Nieuwe Kerk in Den Haag tijdens het concert M
is for De Meij & More het Festivalorkest Blazen

Zaterdag 8 december verzorgen Neo-Fanfare
9×13 en Ensemble Klang in het Atrium Stadhuis
de workshop Ode aan De Volharding. De deel-

Het optreden van het festivalorkest is slechts
een onderdeel van een omvangrijk programma
met Johan de Meij als composer in residence. Het
driedaags festijn start vrijdag 7 december in
Het Nutshuis in Den Haag met het symposium
Moment for the Meij I, in samenwerking met de
Bond voor Orkestdirigenten en Instructeurs.
Naast de jubilaris zelf, zijn Anthony Fiumara en
Alex Schillings de sprekers. Gratis toegankelijk
voor studenten en leden van de BvOI.

De KMKJWF verzorgt het galaconcert tijdens Festival Blazen aan het Spui.

nemers maken kennis met repertoire van Orkest
De Volharding, het ensemble voor hedendaagse
muziek waar De Meij als trombonist deel van
uitmaakte. Talloze componisten onder wie Louis
Andriessen en Steve Martland schreven voor
De Volharding en vormden een grote inspiratie
voor de componist. Laura Trompetter, Arne
Visser en Joost Geevers leiden deze interactieve
workshop, waarin hedendaagse muziek en muziektheater maken centraal staan. Neo-Fanfare
9×13 combineert hedendaagse muziek, theater,
choreografie en fanfare. Vanuit deze nieuwe benadering worden de workshopdeelnemers aan
de hand van het minimalistische werk Nautilus
van Anna Meredith ingewijd in nieuwe muziek
en nieuwe vormen van voordracht.
Zelf meespelen kan ook in het scratchorkest
dat zaterdag 8 december onder leiding van
Sarif Tribou met de vertolking van Madurodam
Suite een ode brengt aan Johan de Meij en 070.
Medeorganisatoren zijn de muziekverenigingen Tavenu Loosduinen en Kunst voor het Volk
Den Haag. De repetities staan gepland op 29
november en 6 december.
Later op die dag is in de Nieuwe Kerk Concert M
is for De Meij & More met behalve een optreden
van het reeds genoemde Festivalorkest Blazen
aan het Spui muziek van Ensemble Klang en

Blazerscollectief WEST. Uitgevoerd wordt M
is for Man, Music, Mozart (Louis Andriessen),
Prelude, Fugue and Riffs (Bernstein) en Nautilus
(Anna Meredith).
Klapstuk van het driedaags festival is het
galaconcert In de ban van De Meij op zaterdag
8 december (20.00 uur) in het Atrium van het
Haagse stadhuis. De maestro himself dirigeert
de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem
Friso (KMKJWF) door een programma van
eigen werken en muziek van componisten die
hem inspireren. In Fellini wordt de toehoorder
ondergedompeld in de surrealistische en dromerige wereld van de legendarische Italiaanse
filmmaker Federico Fellini. Altsaxofoniste
Miranda Wolters, als de personificatie van een
circusclown, en een off-stage circusband vormen
theatrale elementen in deze compositie. Naast
zijn bewerkingen van Te Deum uit Tosca (Puccini) en Sinfonia Espansiva (Nielsen) leggen de
militaire beroepsmuzikanten uiteraard ook Symfonie nr.1 The Lord of the Rings op de lessenaars.
De KMK was dertig jaar geleden het eerste
orkest dat het stuk op cd zette. De presentatie is
in handen van Ab Nieuwdorp (NPO Radio 4/
De Klassieken).
De eerste editie van Festival Blazen aan het Spui
wordt zondag 9 december afgesloten. Om 14.00
uur is in de Centrale Bibliotheek een interview

met Johan de Meij door Aad de Been (Radio
West Klassiek), met medewerking van het kopersextet van het Radio Filharmonisch Orkest.
Provinciale Brassband Groningen tekent om
16.00 uur in de Nieuwe Kerk voor het slotconcert met de uitvoering van onder meer Extreme
Make Over.
Informatie over toegangskaarten en mogelijkheden om zelf mee te spelen via www.
blazenaanhetspui.nl.

Ab Nieuwdorp (rechts) presenteert het galaconcert In de ban van De Meij.
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‘De ogen van de leerling
moeten blijven glimmen’
Elke week een nieuwe les uit je lesmethodeboek instuderen en doorspelen in je
les, is niet meer van deze tijd. De veranderde maatschappij vraagt aan muziekdocenten een nieuwe, frisse manier van lesgeven. Daarbij staat niet alleen training
van de instrumentale vaardigheden voorop, maar vooral het plezier beleven in
muziek maken en de creatieve ontwikkeling van de leerling. Dat klinkt logisch,
maar hoe pak je dat als muziekdocent dan aan? Saxofoondocent Floor Wittink,
ervaringsdeskundige, workshopleider in creatief lesgeven en auteur van de boeken Spelen vanuit je hart en Hoe je als muzikant een bloeiende lespraktijk opbouwt deelt haar ervaringen.
TEKST: CÉCILE RONGEN • FOTO’S: DANIELLE DE REEDER-ANEMA
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Saxofoondocent Floor Wittink gaf de afgelopen
twintig jaar aan veel verschillende mensen les.
Daarbij is ze een aantal keren van werkplek veranderd en regelmatig ingevallen voor collega’s.
Hierdoor kon ze leerlingen van verschillende
docenten met elkaar vergelijken. “Wat mij daarbij het meest opviel, is dat leerlingen niet altijd
even enthousiast of sprankelend waren”, vertelt
ze. “Dat er niet zoveel enthousiasme en nieuwsgierigheid voor de muziek of voor de saxofoon
werd getoond, terwijl je dat wel zou verwachten
bij een hobby. En zeker voor zo’n leuke hobby
als muziek. Dat ging vaak gepaard met een
eentonige lesstof. Er werd bijna alleen uit de
methode gespeeld en niet of nauwelijks uit het
hoofd of geïmproviseerd. Ook leek de gespeelde
muziek niet tot de verbeelding te spreken. Leerlingen waren vaak verbaasd als ik ze vroeg welke
muziek zij leuk vonden en of ze die ook op hun
saxofoon speelden.”
De uitzonderingen op dit beeld bevestigden haar
bevindingen. “Er waren natuurlijk ook positieve
ervaringen. Die bleken erg samen te hangen met
de docent. Bij een enthousiaste docent waren
de meeste leerlingen ook enthousiast. Zij waren
meestal ook met veel verschillende soorten
muziek bezig en met samenspelen en improviseren. Kortom: de lesstof was veel meer divers met
meer aanwijzingen en tips in de schriften.”
Maar hoe stimuleer je de creativiteit van de
leerling? Hoe zorg je voor een afwisselende
les? Waarom is het belangrijk niet alleen uit
één methodeboek les te geven? Hoe blijf je zelf

als muziekdocent geïnspireerd en blijft het
lesgeven een uitdagende job? Floor: “Een goede,
enthousiaste docent kijkt altijd of de ogen van
de leerling blijven glimmen. Hij denkt na over
wat het volgende stapje in de zone van naaste
ontwikkeling is en wat de leerling motiveert.
Een goede docent gebruikt de methode niet
als doel, maar als één van de middelen naast
andere geschreven of auditieve oefeningen om
leerlingen te laten ervaren wat ze eigenlijk spelen
en wat ze willen uitdrukken.” Floor merkt op
dat leerlingen die voornamelijk uit de methode
spelen, vaak niet creatief bezig zijn met muziek.
Ze weten eigenlijk niet goed wat ze spelen. “Ik
tref bijvoorbeeld een jongen van 14 die een stuk
voordraagt uit het derde deel van een methode.
Eerste indruk is ‘die kan al aardig spelen!’ Maar
vraag ik vervolgens wat een halve noot is, of hij
het ritme kan klappen of wat ‘allegro’ betekent
dat erboven staat, dan lukt dat niet en kan hij
geen antwoord geven. Zo ook met de vraag of
hij het wat sneller kan spelen of een variatie kan
maken. Of wat de muziek bij hem oproept. Er is
dus een gebrek aan een voorstelling van de muziek. En daarmee ook aan betrokkenheid. Als je
iets snapt kun je er immers mee spelen. Dat geeft
plezier, zelfvertrouwen, autonomie. Dan kun je
de magie van muziek gaan ervaren en gaan die
ogen, hopelijk, weer glimmen. Met creatieve
werkvormen kun je de verbeeldingskracht en
betrokkenheid vergroten.”

Tips om minder vermoeid te
worden tijdens het blazen:
- Rustig inspelen met een paar basisoefeningen
en dan een kopje thee halen is wat ik zelf doe.
Daarna houd ik het veel langer vol dan dat ik
meteen drie kwartier achter elkaar speel.
- Speel met je klank: op deze manier houd je je
embouchure veel meer ontspannen en het klinkt
ook nog eens mooier.
- Een goede ontspannen ademsteun is belangrijk
want daarmee ontlast je je keel en embouchure.

Tips voor ademhaling/
ademsteun:
- Alles mag mee doen in de ademhaling dus
zowel rug, flanken, buik als borstkas.
- Als je focust op je onderrug bij de inademing
gebruik je meer je hele lichaam dan dat je je op
je buik focust. Dat is in het begin meestal lastig
maar het oefenen waard!
- Check dat je rug/buik etc. uitzetten bij de inademing en niet andersom.
- Ademsteun hoeft niet veel moeite te kosten. Denk
maar aan lachen of kuchen. Hierbij gebruik je
ook ademsteun maar dat heb je alleen niet door.
- Bij het lachen of kuchen adem je vanzelf weer in,
eigenlijk moeiteloos. Dat heb je meestal ook niet
door. Probeer dit te integreren in je spel.
- Let erop dat je bij zowel de in- als uitademing op
een ontspannen manier rechtop blijft staan en
dat je keel ontspannen en open is.

Dat geldt ook voor het ontwikkelen van een
mooie klank. Floor: “Als je weet hoe je klankkleuren maakt en effecten toepast, kun je je

Algemene studeertips:
- Probeer een vast patroon van studeren te
creëren, op jouw gezellige muziekplek. Vind je
dat je te weinig tijd hebt? Oefen dan maar tien
minuten per keer. Op deze manier creëer je een
gewoonte om te spelen en zorg je voor focus, je
hebt immers maar tien minuten!
- Vind je dat je moet oefenen maar ben je er te
moe voor? Ga dan alleen spelen, iets wat je
leuk vindt uiteraard. Wie weet kom je erin en ga
je alsnog oefenen. En anders heb je toch even
gespeeld en dat is heerlijk.
- Maak een plan van wat je gaat doen. Bijvoorbeeld vijf minuten een basisoefening, dan even
vrij improviseren of iets spelen wat je al kent. Dan
15 minuten schools klappen en langzaam oefenen. Pak dan een stuk wat al aardig in de vingers
zit en probeer er muzikaal mee te variëren en het
zo te verdiepen. Sluit af met een leuk stuk of met
een improvisatie, in elk geval iets wat je lekker
vindt om te spelen.
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‘Er is een
gebrek aan
voorstelling
van de muziek’
eigen kleur ontwikkelen in plaats van ‘zo goed
mogelijk’ te imiteren. Je kunt ermee spelen en
veel plezier hebben om die glijders te kunnen
maken, of een volle klank te kunnen produceren.
Blijkbaar is dit niet een standaard onderdeel van
ieders saxofoonles, daarom ben ik workshops
gaan geven over dit onderwerp.”
Ondanks het feit dat Floor op een creatieve
manier lesgeeft en ook workshops geeft over deze
manier van lesgeven, blijft het aanleren van de basale saxofoontechniek hoog in het vaandel staan.
“Ik vind het belangrijk dat spelers in hun lessen
een goede basistechniek leren, dus weten hoe je
precies aanzet, wat het effect is van verschillende
soorten van embouchure, hoe je je ademsteun
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toepast, wat je doet met je mondholte en keel.
Als je flexibiliteit kunt oefenen, dan kun je ermee
gaan spelen. Wat veel leuker is dan op één bepaalde ‘beste’ of ‘juiste’ manier te spelen. Ik denk dat
je daar meteen mee moet beginnen.”
Oké, maar hoe kun je als amateur je techniek
verbeteren, zonder alleen maar toonladders te
moeten oefenen? Floor: “Je kunt op heel veel
manieren je techniek oefenen. Ik zou altijd een
basisoefening doen zoals een toon omlaag trekken, lange tonen met diminuendo en crescendo
spelen etc. etc. Al doe je het maar vijf minuten,
maar dan wel geconcentreerd met je ogen dicht
en zo mooi mogelijk.
Daarnaast kun je op duizenden manieren je
techniek verbeteren. Probeer het naar aanleiding
van de muziek waar je mee bezig bent. Misschien
heb je moeite met een bepaald loopje in een
stuk? Oefen dan het ritme door te spelen, klappen of zingen. Oefen met alleen vingerbewegingen. Oefen het uit je hoofd. Oefen variaties
van het loopje. Op deze manier verbeter je niet
alleen je techniek, je snapt ook steeds beter wat
er eigenlijk staat; hoe het loopje klinkt, hoe het
voelt, wat er muzikaal mee gezegd wordt. Doe
dat ook bij toonladders spelen. Let de ene keer

op de egaliteit, de andere keer op regelmatigheid, de volgende keer imiteer je een klarinet.
Improviseer er eens mee, ritmisch op en neer
of maak motiefjes. Dat hoeft helemaal niet
ingewikkeld te zijn. Op deze manier integreer je
techniek in muziek. Dat is nuttig én leuk!”
Ook om als amateur je speelplezier, met name in
het thuis oefenen, te vergroten heeft Floor enkele nuttige tips. “Als je een nieuw stuk instudeert,
probeer dan helemaal uit te vogelen wat er staat
zodat je het vervolgens in je hoofd kan afspelen.
Het spelen met muziek in de andere zin van het
woord, is essentieel voor je musiceerplezier. Als
je eenmaal weet wat er staat, concentreer je dan
op het ‘hoe’ in plaats van het ‘wat’. En echt, iedereen kan het. Zodra je je beeld loslaat van hoe je
zou moeten klinken en wat wel en niet virtuoos
is, kun je beginnen met echt spelen!”

Meer informatie en (ademhalings-)oefeningen
zijn te vinden op www.desaxschool.nl en
www.spelenvanuitjehart.nl.
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‘Het zit ons dwars
dat het in de sport
beter geregeld is’
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en
KNMO gaan hun taken nauwer op elkaar afstemmen en meer samenwerken.
Een presentatie van de voorlopige cijfers van de verenigingsmonitor en de
aankondiging van een onderzoek naar kwaliteitsbeleving in de blaasmuzieksector tijdens het KNMO Congres op 1 december in Eemnes zijn de eerste
zichtbare resultaten van de intensivering van de contacten. Ook komt
voortaan in elke editie van KNMO Klankwijzer een speciale LKCA-pagina.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: LILIAN VAN ROOIJ / FV MEDIA PRODUCTIES

Directeur-bestuurder Sanne Scholten kan zich
wel voorstellen dat muzikanten uit de amateurmuziekwereld mogelijk geen duidelijk beeld
hebben van wat het LKCA voor hun sector doet.
“Het LKCA richt zich niet direct op de meer dan
zes miljoen individuele amateurkunstenaars in
Nederland, maar op gemeenten, scholen in het
primaire en voortgezet onderwijs, provinciale
en lokale culturele instellingen, koepels en
vrijwilligersorganisaties. Als LKCA streven wij
naar goede en voor alle Nederlanders bereikbare
cultuureducatie en participatie.”
Eerdere ondersteunende instellingen (zoals
Unisono en later Kunstfactor) namen op grond

van overheidsbeleid geleidelijk aan wat meer
afstand van het amateur(muziek)veld als het
om uitvoerende taken ging. Naar de mening van
de overheid (Ministerie en Raad voor Cultuur)
dienden koepel- en brancheorganisaties (als
KNMO) de uitvoerende praktische zaken zoveel
mogelijk zelf te realiseren. Met als gevolg dat de
taak en inbreng van het ondersteuningsinstituut
voor de muzikant achter de lessenaar in directe
zin minder waarneembaar is. “Daardoor leek het
alsof het LKCA een tijdje wat minder aandacht
had voor het verenigingsleven”, geeft Scholten
haast verontschuldigend toe. “Wat mij betreft
onterecht. Daar is natuurlijk ook wel kritiek op
geweest. Het werkveld van het LKCA is heel

‘Wij streven naar goede 			
en voor alle Nederlanders 		
bereikbare cultuureducatie 		
en participatie’
44

breed. We werken voor het onderwijs, culturele
instellingen, beleidsmakers en het amateurveld. Daarbij vullen we aan op wat er lokaal en
provinciaal gebeurt en wat bijvoorbeeld koepels,
bonden en brancheverenigingen doen. Directe
ondersteuning van verenigingen ligt dus niet bij
ons. Maar we kijken nu opener dan voorheen
naar wat er nodig is en proberen dat - zoveel
mogelijk samen met partners - in gang te zetten.”
Scholten streeft naar verdere intensivering
en afstemming. Ze legt uit dat het LKCA de
afgelopen twee jaar veel heeft geïnvesteerd in het
netwerken in het veld en de aanvullende rol die
het LKCA vanuit zijn opdracht daarin kan vervullen. “We hebben bekeken waar organisaties
zoals de KNMO mee bezig zijn en dat naast onze
opdracht gelegd. Vervolgens hebben we bekeken
waar er sprake is van overlap en hoe we daarin
vooral samen kunnen opereren. Want dat is wel
heel erg mijn lijn: samen met degenen in het
veld bekijken wat is er nodig zodat wij als LKCA
kunnen toevoegen wat de brancheorganisaties
zelf niet kunnen. Daar ligt wat mij betreft onze
opdracht: toevoegen wat lokaal en provinciaal
niet lukt. We zijn nu echt een impuls aan het

geven aan het verenigingsleven door daar meer
kennis op te ontwikkelen en dat ook meer te delen. Zo hopen we voor mensen helder te krijgen
waarvoor ze bij het LKCA terecht kunnen.”
KNMO-voorzitter Bart van Meijl: “Het is
belangrijk dat de samenwerking tussen LKCA
en KNMO, maar ook met andere partijen zoals
Koornetwerk Nederland goed op elkaar afgestemd is. Het LKCA doet weliswaar onderzoek,
constateert, produceert en beschrijft veel, maar
heeft niet meer de opdracht om zaken ook altijd
concreet op te lossen. Voor zowel LKCA als
KNMO is het relevant dat hetgeen geconstateerd wordt ook in beleid en actie wordt omgezet. Je kunt wel constateren dat de sector krimpt,
maar hoe gaan we zorgen dat die krimp wordt
omgezet in groei. We hebben elkaar nodig om te
zorgen dat we daar de goede acties in ondernemen. Die positieve insteek was bij de rechtsvoorganger van het LKCA wat minder aanwezig. Bij
de fusie van Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland tot LKCA heeft het nieuwe instituut een
tijd nodig gehad om die zaak bestendig te krijgen
en te structureren en te zorgen dat het apparaat
aan kan haken op organisaties zoals bijvoorbeeld
de KNMO. Zoeken naar het antwoord op de
vraag: tot waar loopt jullie opdracht en wanneer
loopt die over in datgene wat wij zouden moeten
doen? Ook de KNMO was aan het zoeken welke
rol ze daarin zou moeten pakken. Daar hebben
we nu een paar goede stappen in gezet. De rol
van het LKCA en die van de KNMO is nu helder.
Daar zit een stuk overlap in. Het is nu zaak om te
zorgen dat die haakjes goed in elkaar vallen.”
Meer inzet op het verenigingsleven betekent niet
dat het LKCA in elk dorp in Nederland aan de
slag gaat met verenigingen. Het kennisinstituut
is en blijft - zoals dat heet - opereren vanuit de
derde lijn. Scholten: “Maar we blijven wel met die
eerste en tweede lijn actief bekijken wat er van
ons nodig is. We zeggen heel actief tegen mensen
voor wie we werken om ons bij vragen vooral te
bellen of te mailen. Die afspraak hebben we nu
ook met de KNMO gemaakt. Over vragen van
jullie verenigingen die bij ons binnenkomen hebben we contact met elkaar. Samen bekijken we
wie daarin actie moet ondernemen. Ook kunnen
we zien met welke vragen mensen komen. Als
daarbij bepaalde onderwerpen vaak terugkomen,
kunnen we kijken of dit om actie vraagt van ons,
van de KNMO of van ons gezamenlijk. Maar
het kan ook heel goed zijn dat er vragen worden
gesteld over een thema waarvan wij weten dat
binnen de verenigingen mensen zijn die daar

Directeur-bestuurder Sanne Scholten: “We zijn nu echt een impuls aan het verenigingsleven
aan het geven.”

heel veel van afweten. In zo’n geval kunnen we de
vraagsteller daarmee in contact brengen.”
Van Meijl vult aan: “We moeten nu niet gaan
denken dat het LKCA of de KNMO een oplossing kan bieden voor alle vraagstukken. Er komt
geen telefonisch vragenuurtje. Maar verenigingen moeten het niet nalaten om te bellen als
ze ergens mee zitten. Ik kom wel eens bij clubs
die anderhalf jaar aan het stoeien zijn met een
bepaalde problematiek. Dan zeg ik: waarom heb
je ons daar niet voor gebeld? Als een vereniging
bijvoorbeeld een eigen opleiding wil starten,
kunnen ze het LKCA of de KNMO daar zeker
voor benaderen. Het is niet zo dat de specialisten
van het LCKA of de stafmedewerkers van de
KNMO die opleiding voor je komen opzetten,
maar we kunnen wel adviseren of doorverwijzen. Bellen mag altijd, wat niet wil zeggen dat
we voor ieder probleem een oplossing hebben.
Overigens is in sommige provincies de ondersteuningstaak al zo uitgebreid dat verenigingen
eerder daar om advies zullen vragen dan bij het
LKCA of de KNMO.”
Een voorbeeld dan. Wat kan het LKCA vanuit
zijn positie als zogeheten derdelijns organisatie
zoal betekenen voor de amateurmuziekwereld?

Sanne Scholten: “Wat we heel belangrijk vinden
is om te weten hoe de verenigingen ervoor staan.
Wij doen al jaren onderzoek naar de Nederlander en zijn kunstbeoefening, maar niet naar de
verbanden waarin hij dat doet. Dit jaar hebben
we voor het eerst de verenigingsmonitor uitgezet.
Daarbij hebben we samen met onder meer de
KNMO bekeken wat we willen weten over de
sector. Wat zijn je grootste problemen? Hoe sta je
er als vereniging voor? Als je namelijk goed kunt
laten zien hoe die verenigingen ervoor staan en
wat er aan de hand is, kun je vervolgens ook naar
overheden veel helderder zijn over wat zo’n branche nodig heeft. De verenigingsmonitor hebben
we geleend uit de sportwereld. Daar doen ze al jaren periodieke onderzoeken. Ik schaamde mij er
eigenlijk een beetje voor dat wij dat niet hadden.
De overheid ondersteunt sportverenigingen veel
meer om zich te kunnen ontwikkelen. Dat is ook
voor de culturele verenigingen nodig. Dat begint
nu te komen. Met meer inzicht hopen we daar nu
een boost aan te kunnen geven.”
Aan de eerste verenigingsmonitor in de cultuursector hebben in totaal 800 verenigingen
meegedaan. De data worden nu geanalyseerd.
Begin december zijn alle resultaten bekend. Tijdens het congres van de KNMO op 1 december
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LKCA en KNMO trekken samen op in het programma Méér muziek in de klas.

in Eemnes licht het LKCA alvast een tipje van
de sluier op. “We gaan de verenigingsmonitor
voortaan elke drie jaar herhalen”, zegt Scholten.
“Zo kunnen we ook echt volgen hoe het zich
ontwikkelt.” Verder heeft de KNMO het LKCA
verzocht een onafhankelijk onderzoek te houden naar de kwaliteitsbeleving bij harmonieën,
fanfares en brassbands. Hoe wordt kwaliteit
anno 2019 beleefd? Welke aspecten doen ertoe
voor de amateurmuzikanten en de verenigingen
en welke opbrengsten uit dat onderzoek kan
KNMO gebruiken voor haar eigen beleid. Daarbij gaat het ook om innovatie en out of the box
durven denken. Tijdens het KNMO-congres van
2019 zullen de resultaten gepresenteerd worden.
Een van de taken die het ministerie aan het
LKCA heeft opgedragen is deskundigheidsbevordering. Onder deze noemer vallen bijvoorbeeld de raamleerplannen met richtlijnen om
het muziekonderwijs voor blaasinstrumenten
en slagwerk naar een hoger peil te tillen. Een
taak dus van het LKCA die onder andere leidde
tot één landelijk diplomastelsel. Bijzonder is dat
partners als Cultuurconnectie, de Federatie van
Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO) en
de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en
Mondharmonica (NOVAM) hieraan meewerken of erin gaan participeren. In de Regiegroep
Opleidingen Amateurmuziek (ROA) wordt
de inhoudelijke inbreng van het LKCA gecontinueerd onder andere via de vernieuwde
raamleerplannen voor blazers en slagwerkers en
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daaraan gekoppelde didactische vernieuwingen.
Ook in het programma Méér muziek in de klas
(MMidK) trekken LKCA en KNMO met elkaar
op om te kijken hoe de verbinding gelegd kan
worden tussen binnenschools en buitenschools
(lees: de verenigingen). In het kader van MMidK
werden ook diverse educatieve tools vervaardigd
die scholen en verenigingen helpen om muziekeducatie beter samen aan te kunnen pakken. Samen met de KNMO, Rijnbrinkgroep/Musidesk
en het WMC wordt bekeken hoe stappen kunnen worden gemaakt in wat we noemen community building rond het repertoire. Dat gebeurt via
het nieuwe Expertisenetwerk Amateurmuziek.
“Wat ik belangrijk vind is dat we samen met de
partijen bekijken wat er nodig is en welke vorm
daarbij wenselijk is. Ik wil er vooral voor waken
dat het niet iets is van het LKCA is, maar van het
veld. Het moet een gezamenlijk initiatief zijn.”
Met een schuin oog kijkt Sanne Scholten naar de
sportwereld. Het stoort haar dat daar veel meer
mogelijk is dan in de cultuursector. Verenigingen die een procesbegeleider of adviseur krijgen
om zich te kunnen door ontwikkelen, gefinancierd door de overheid of de sportbond. “Het zit
me gewoon dwars dat dat in de sport wel goed
geregeld is en in de cultuur veel minder. Daar
proberen we invloed op uit te oefenen en het
op de agenda te zetten. De verenigingsmonitor
is daar een middel voor. Met de cijfers van de
verenigingsmonitor kun je zien hoe het ervoor
staat en kunnen we gezamenlijk bekijken hoe we

meer aandacht voor het verenigingsleven kunnen krijgen. Het eerste succes is net binnen. Het
ministerie heeft het werkveld van de zogeheten
brede regeling combinatiefuncties, waaruit de
meeste cultuurcoaches worden gefinancierd,
verbreed. Het gaat niet alleen meer om cultuur
en onderwijs maar ook om cultuur en andere
domeinen. Het verenigingsleven is daarin expliciet genoemd als werkveld. Dat biedt kansen om
daar iets mee te doen.”
Inmiddels is het LKCA samen met NOC*NSF
partner in het programma Verenigingsondersteuning van de Rabobank. Vanuit haar missie
maatschappij verantwoord ondernemen zet de
Rabobank in op het versterken van het verenigingsleven. Binnen dat programma worden ook
mensen opgeleid als verenigingsbegeleider.
Inmiddels zijn ongeveer 20 personen getraind
om culturele verenigingen te ondersteunen.
Scholten: “Ik heb net een rondje gemaakt langs
de gemeenten. Uit gesprekken met de wethouders blijkt dan dat ze voor de sportverenigingen
veel meer doen dan voor culturele verenigingen.
Vaak staan ze daar zelf niet eens bij stil. We komen dan weliswaar niet bij de verenigingen langs
om ze te helpen, maar op die manier hebben we
daar toch invloed op.”
Meer informatie: www.lkca.nl. Via www.lkca.
nl/nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden voor
de nieuwsbrief van de LKCA. Contactpersoon:
janvandeneijnden@lkca.nl.

BLAASMUZIEK EVENEMENT

Jeugd gaat Sky High met luchtmachtorkest
Onder de titel Sky High in Harmony treden 65 jonge muzikanten van vijf Brabantse muziekverenigingen zaterdag 24 november op met het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: PBB FOTOGRAFIE RIJEN

Jeugdmuzikanten de kans geven om hun talent
te ontwikkelen en hen een professioneel podium
bieden. Leerlingen die nog niet bij een orkest
spelen laten ervaren hoe leuk het is om samen
muziek te maken. Dat beogen Stichting TooN!
en vijf Brabantse muziekverenigingen te bereiken met het project Sky High in Harmony.
65 muzikanten (tot 25 jaar) van de muziekverenigingen Vlijt & Volharding Alphen, Sancta Cecilia Chaam, Sint Remi Baarle-Nassau, Sint Cecilia Gilze en Vlijt & Eendracht Rijen repeteren
al vanaf juni onder leiding van projectdirigent
Rob Ysebaert van Het KunstPodium uit Dongen
samen aan een repertoire van vier werken. Bij

de laatste repetitie was een afvaardiging van het
Orkest van de Luchtmacht aanwezig om alvast
de muzikale vorderingen te peilen. Zaterdag
24 november wordt het project Sky High in
Harmony afgesloten met een muzikale dag op de
vliegbasis Gilze-Rijen. In de ochtend krijgen de
muzikanten per sectie een workshop aangeboden door muzikanten van het Orkest van de
Luchtmacht. Na de lunch wordt er gerepeteerd
met het beroepsorkest, waarna de dag eindigt
met een slotconcert.
De betrokken gemeenten staan zeer positief
tegenover het initiatief en steunen Sky High in
Harmony met een financiële bijdrage. Ook het
VSBfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds gaven

Gezamenlijke repetitie
Sky High in Harmony.

een subsidie. Het project is een extra bijdrage van
de vliegbasis Gilze en Rijen aan de relatie en maatschappelijke betrokkenheid met de regio.

BLAASMUZIEK NIEUWS

JA! verbindt Altena met Elementa
De Brabantse gemeenten
Woudrichem, Werkendam en
Aalburg gaan op 1 januari
2019 op in de nieuwe gemeente Altena. JA! Jeugdfanfare Altena gaf componist
Leon Vliex opdracht de 21
kernen van de nieuwe gemeente in een muziekstuk
met elkaar te verbinden.
Zaterdag 5 januari 2019 gaat
Elementa in première.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: BERT STEEHOUWER

‘Altena’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘Holtenaay’ dat ‘waterig bosland’ betekent. In de loop
van de tijd is Altena uitgegroeid tot wat het nu is: een
veelzijdig gebied met enkele karakteristieke eigenschappen. Die verschillende kenmerken verbeelden
de vier natuurelementen vuur, water, lucht en aarde.
Leon Vliex verwerkte ze in een compositie voor
fanfareorkest, terwijl cornettiste Fleur Groenenberg
er de passende de titel Elementa bij bedacht.
Het natuurelement aarde verwijst naar het grondgebied van Altena, dat de basis is voor de totstandkoming van de nieuwe gemeente. Elementa begint
met een woelige, vurige strijd. Spannende oorlogsgeluiden zijn hoorbaar, maar ook de dapperheid
van burgers. Rustige warme klanken van een
koraalachtige melodie vertegenwoordigen het vele
water dat Altena rijk is. De draaiende wieken van
de graanmolens staan symbool voor het element
lucht waarbij ritmes en toonsoortwisselingen de
onberekenbaarheid van de wind symboliseren. Aan
het einde vloeien de thema’s weer samen.

Ja! Jeugdfanfare Altena JA! is een projectorkest
onder de paraplu van Stichting Jeugd en Muziek
Altena, een initiatief van dirigent Ron van Vuuren.
Doel van de stichting is het organiseren en faciliteren van muziekprojecten om jonge, talentvolle
muzikanten verder te enthousiasmeren voor
het spelen van hafabra-muziek. De première is
zaterdag 5 januari 2019 in het Uivernest in Hank.
Informatie: www.altena2019.nl/altenabruist.

Componist Leon Vliex (links) overhandigt
Elementa aan dirigent Ron van Vuuren.
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SHOW, MARS EN PERCUSSIE DE DIRIGENT

‘Slagwerk is booming!’
In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of
instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat dirigent Melvin Puijn
zijn licht schijnen over de hedendaagse slagwerkmuziek.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Wie is Melvin Puijn?
Vader van drie kinderen (Dave, Jennifer en
Nienke), getrouwd met Margo en wonende te
Huissen, net onder Arnhem. Overdag zorg ik
samen met mijn vrouw voor de kinderen en ’s
avonds en in het weekend beheerst muziek een
groot deel van mijn doen en laten. Trefwoorden
die volgens vrienden bij mij passen zijn: ambitieus, kan niet gek genoeg, zegt altijd ‘ja’ en niks is
teveel gevraagd.
Hobby’s buiten de muziek?
Tennissen en vakantie.
Hoe ben je in de muziekwereld terechtgekomen?
Door mijn vader met de paplepel erin geramd,
haha. Hij was drummer in een semiprofessionele
band. Op zeer jonge leeftijd sliep ik op een kussentje in de bassdrum van paps. Op mijn vijfde
kreeg ik mijn eerste drumstel.
Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Toen ik 15 jaar was speelde ik bij slagwerkgroep
Neerbosch-Oost Nijmegen. De toenmalig dirigent
Casper Traa stopte bij drumfanfare Michael Nijmegen en vroeg of ik die groep wilde overnemen. Zo
werd ik op jonge leeftijd voor de leeuwen gegooid.
Van het één kwam het ander. De eerste deelname
aan een podiumconcours - ik was toen 16 jaar - was
meteen goed voor promotie en plaatsing voor de
NK. Ik had meteen de smaak te pakken en begon
met de opleiding Dirigent Slagwerk.
Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Elke groep waar je voor staat is anders. Kopiëren
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van de ene avond naar de andere werkt niet. Dat
zou ik ook nooit kunnen volhouden. Ik moet getriggerd blijven. Ik probeer ook altijd wat anders
te doen met m’n clubs. Ik hou van meerdere
stijlen. Variatie is wel mijn ding.

Had of heb je een voorbeeld?
Wel meerdere. Van Peter van Halder, Ria Kornet
en Robbert Houtkamp heb ik veel geleerd. Ook
van collega’s zoals Wibrand van Norel. Er zijn in
Nederland een heleboel vakbroeders waar we
heel veel van kunnen leren. Slagwerkdirigenten
waarvan iedereen wel eens denkt: ‘Te gek, dat
doet-ie goed!’
Belangrijkste wijze les van je docent?
Alleen als je het echt wilt, moet je de muziek in
gaan. Maar rijk zul je er nooit van worden.
Hoe zou je je stijl willen omschreven?
Vernieuwend en energiek. Met veel groove en
ballen. Los daarvan kan het met mij alle kanten
op. Van popmuziek naar klassiek slagwerk met
de ene groep tot filmmuziek van Hans Zimmer
met de andere groep. Weer een andere dag
pas ik elektronica toe. Het kan mij niet gek en
afwisselend genoeg.
Hoe zie je je rol als dirigent?
Als dirigent ben je verantwoordelijk voor hoe
de band klinkt en hoe de uitstraling is. Tegelijkertijd moet je altijd rekening houden met de
mogelijkheden binnen een vereniging voor wat
betreft geld, instrumenten en spelers. Elke band
heeft zijn eigen uitdaging.
Waar heb jij in je werk als dirigent een
gruwelijke hekel aan?
Waar ik wel eens tegenaan loop en wat ook wel
inherent is aan de huidige tijd is de makkelijke
gedachtegang bij spelers en ouders. Voorbeeld: een ouder sprak me laatst aan: “Melvin,
mijn kind kan zondag niet meedoen met het
optreden. Er moet maar even iemand anders
op die twee trommels slaan”. Daar kan ik me
heel erg aan storen. Kom op mensen, bij een
voetbalclub haal je ook niet ineens een keeper
uit het doel!
Waar ik mij ook wel eens aan erger is dat het
vrije beroep van muzikant soms ook wordt
ingevuld door minder capabele dirigenten en
docenten. Dat is erg jammer. Dat gaat ten koste van het talent van de slagwerker. De groep
presteert daardoor onder zijn kunnen. Daar
zou meer controle op moeten komen. Een
keurmerk of iets dergelijks. Het is tenslotte

een serieus beroep, dat je niet zomaar kan
gaan uitoefenen.

verwisselen van plek. Spelers kunnen en doen
heel veel verschillende dingen.

Naar welke bezetting gaat je voorkeur uit:
gestemd, ongestemd of mix?
Altijd de mix. Volledig ongestemd is niet mijn
ding, volledig gestemd ook niet. Ik vind de mix
juist heel tof: veel ritme in combinatie met toegankelijke melodieën. Vaak geeft de oude garde
binnen een club de voorkeur aan ongestemd,
terwijl de jeugd graag liedjes wil spelen die ze
heel snel onder de knie willen krijgen. Dat is
voor mij een belangrijke reden om bij de mix
te blijven.

Bij het WMC telde tijdens de concertwedstrijd voor slagwerkensembles niet alleen
de muzikale uitvoering, maar ook aspecten zoals communicatie en beleving. Hoe
sta je hier tegenover?
Volledig mee eens! Slagwerk moet je absoluut
horen, maar hoe het eruit ziet en wat er gebeurt
op het podium is minstens zo belangrijk.

Mooiste compositie (voor concerterend
slagwerkensemble)?
Elements van Martijn Oostra. Maar dat is niet
helemaal eerlijk tegenover vele anderen die ook
prachtige stukken hebben gemaakt. Muziek van
Ruben Maathuis vind ik ook super, maar ook
enkele Amerikanen zijn waanzinnig. En niet te
vergeten Wibrand van Norel die voor jeugdgroepen fantastische muziek schrijft. De reden
dat de jeugd het zo snel leert heeft daar absoluut
mee te maken. De spanningsboog van kids is
flink verlaagd de laatste jaren. Hoe sneller een
liedje klinkt, hoe toffer ze het gaan vinden.
Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Het was super om drie keer de Sla je Slag Cup
te winnen. Ook met diverse groepen spelen op
NK’s mars/podium was een genot. En als er dan
een prijsje valt, is het helemaal top. Gelukkig is
dat geregeld gebeurd. Andere hoogtepunten zijn
het opbouwen van diverse slagwerkgroepen van
niks naar volwaardige clubs van 15-20 personen.
De verplichte repertoria zijn sinds 2016
afgeschaft. Wat vind je hiervan?
Helemaal super! Had 10 jaar eerder moeten
gebeuren. In feite mag je nu doen wat je wilt.
De eindverantwoording ligt bij de dirigent. Je
kunt nu een compleet programma samenstellen
zoals je dat zelf wilt. Muziekstukken op maat
schrijven of laten schrijven.
Waar moet een goed programma aan
voldoen?
Dat verschilt per groep, maar ik ben wel van mening dat er altijd een ‘kleiner’ muzikaal moment
in moet zitten. Even op adem komen. Er moet
ook voor iedereen van alles te doen zijn. Bij mij
zie je vaak per muziekstuk een complete podiumwisseling van spelers. Als een muziekstuk
wat langer duurt, laat ik ze zelfs al in het midden

Zouden wat jou betreft ook extra-muzikale elementen (tekst, beeld, dans, theater,
rekwisieten, theatertechnieken) meegewogen mogen worden?
Ja, absoluut! Sterker nog: ik vind dat het moet.
Als het maar niet de boventoon gaat krijgen. Ikzelf werk al vaak met zang, beeld, podiumlicht,
etc. Jammer is dat niet elk jurylid dit meeneemt
in z’n beoordeling. Vaak zijn het de vrijwilligers
van de club die zich helemaal het schompes
sjouwen om dat soort extra’s voor elkaar te
krijgen. Die denken de volgende keer: ‘laat maar
zitten’. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
Sinds enkele jaren vinden ieder jaar de
ONSK plaats. Bij deze wedstrijd wordt de
brassbandformule gehanteerd. Wat vind
je van deze wedstrijdvorm?
De ONSK zijn super. Ik heb al een paar keer
meegedaan met clubs en dat is erg goed bevallen. Wel blijf ik de ONSK combineren met
reguliere wedstrijden zoals Sla je Slag Cup en
podiumwedstrijden, omdat slagwerk iets is wat
je ook moet zien. Opvallend bij de ONSK zijn
de bomvolle zalen. Iedereen kijkt naar elkaar
en wil van elkaar leren. Dat is bij podiumwedstrijden helaas niet het geval. Ook valt op dat
slagwerkers prima met elkaar kunnen opschieten. Er is concurrentie, maar ook groot respect
voor elkaar.
Er wordt gesproken over de invoering van
een concertdivisie bij slagwerkensembles. Iets voor jou?
Daar zou ik zeer voorstander van zijn. Heel graag
zelfs. Sommige van mijn groepen spelen op dit
moment in de tweede divisie en zijn nog niet klaar
om zich te meten met de echte top. Een soort
tussendivisie zou voor de ontwikkeling van deze
ensembles heel prettig zijn. Dat voorkomt ook de
grote niveauverschillen in de eerste divisie.
Als jij iets zou moeten wijzigen aan de
reglementen, wat zou je dan wijzigen?
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Op het huidige reglement van de podiumwedstrijden heb ik geen op- of aanmerkingen. Je
mag in principe doen wat je wilt en daar ben ik
heel blij mee. Wel zou ik er groot voorstander
van zijn dat het NK door dezelfde jury wordt beoordeeld als de reguliere bondswedstrijden. Of
dat de NK-jury zich kan inlezen in de prestaties
tijdens de bondswedstrijd. In de beoordeling
van de beide wedstrijden zijn vaak te grote verschillen, waarbij de factor smaak een grote rol
speelt. Een andere mogelijkheid is één weekend
per jaar plannen voor de bondswedstrijden en
drie maanden later voor de NK’s. Dan ben je
ook direct van het probleem af dat de bondswedstrijden te weinig deelnemers trekken en
gecanceld moeten worden en is het makkelijker
om een juryteam in te plannen dat zowel het
bondsconcours als de NK doet.

De muziek van de podiumslagwerkensembles heeft de laatste decennia een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Komt
het einde van die ontwikkeling langzamerhand nog niet in zicht?
Nee hoor, er zal altijd weer vernieuwing mogelijk zijn.
In welke richting zal de slagwerkmuziek
zich de komende jaren verder ontwikkelen (zowel wat composities als instrumentarium betreft)?
Moeilijk te zeggen. Iedereen moet vooral doen
waar hij goed in is. Ik denk wel dat elektronica
een grotere rol gaat krijgen binnen de slagwerksector, al is het alleen maar om de jeugd te
blijven stimuleren. Ik ken heel veel leerlingen
die thuis op zolder aan het ‘hobby-produceren’
zijn. Dat spreekt hen aan. Coverbandjes worden
ook steeds vaker vervangen door dj’s en live-acts
waarbij samples meelopen. Dat is het geluid van
nu. Dat gaan we ook terugzien in composities
voor slagwerk.
Zie je nog andere manieren waarop de
slagwerksector de aantrekkingskracht op
de jeugd kan verhogen?
Er zijn al manieren genoeg. Daar ligt het
niet aan. Als een vereniging worstelt met de
jeugdwerving, doet ze zelf iets fout. Dat ligt
bijna altijd aan het beleid van de vereniging of
aan diegene die ervoor staat of de opleiding
verzorgt. Er zijn clubs waarbij ledenwerving
prima lukt. Die doen dus echt wel iets goed.
Kijk vooral naar jezelf als vereniging en leer van
de ander. Jeugd met interesse voor slagwerk
zit er overal meer dan genoeg. Maar je moet
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als vereniging wel afstappen van het principe:
‘we doen het al 30 jaar zo.’ Gelukkig gaat het bij
mijn eigen slagwerkgroepen geregeld erg goed.
Het is en blijft hard werken. Soms stort het wel
eens even in, maar dat is inherent aan werken
met jeugd. Als je ze 10 jaar binnen de vereniging
weet te houden, heb je het al erg goed gedaan.

PASPOORT
Naam: Melvin Puijn.
Geboortedatum: 01 juli 1982.
Geboorteplaats: Nijmegen.
Woonplaats: Huissen.
Instrument(en): Slagwerk ongestemd en gestemd
met als hoofdinstrument drums.

Hoe zie je de toekomst van de slagwerkmuziek?
Ik heb er alle vertrouwen in dat slagwerkmuziek
nog heel lang zal blijven voortbestaan. Slagwerk
is booming! Kijk naar de bomvolle ONSK en de
Sla je Slag Cups die continue volgeboekt zijn.
Beetje meer publiek en bekendheid naar buiten
toe zou geen kwaad kunnen. Het is nog een te
onbekende wereld die nog niet goed genoeg op
de kaart staat.

Muziekopleidingen: Muziekschool A t/m D;
Dirigent Gestemd Slagwerk.
Begonnen bij: Fanfare Wilhelmina Groesbeek.
Dirigent bij: Drumcombinatie Afferden/Puiflijk;
Slagwerkgroep Volharding Huissen, Slagwerkgroep
Neerbosch-Oost Nijmegen.
Overige functies/activiteiten: Componist/arrangeur
slagwerkmuziek; (inval)-drummer bij diverse
bands; coaching slagwerkgroepen; examinator.

BLAASMUZIEK EVENEMENT

Slotconcerten
HRFSTWND 2018
Ook het tweede deel van de concertserie HRFSTWND brengt weer interessante
combinaties met uitdagende en bijzondere werken op Oost-Nederlandse podia.
TEKST: ONZE REDACTIE

De HRFSTWIND-reeks wordt komend weekeinde vervolgd met concerten in Hengelo en
Heino met medewerking van het Orkest van het
Oosten. In een interview met initiatiefnemer en
dirigent Joost Smeets besteden we hier elders in
deze uitgave ruim aandacht aan.
Zaterdag 1 december ontmoeten orkestvereniging
Hoogeveense Harmonie en muziekvereniging
Soli Deo Gloria uit Ommen elkaar in Theater de
Tamboer in Hoogeveen. Soli speelt onder meer
Tanti Anni Prima van Ástor Piazolla. Dit werk uit
de Italiaanse dramafilm film Enrico IV van Marco
Bellocchio is ook bekend onder de titel Ave Maria.
Soliste is de sopraan Elske ter Lindert. De Hoogeveense Harmonie gaat Down Under met muziek
uit Australië van onder andere Percy Grainger. In
Outback uit 2010 liet componist Thomas Doss zich
inspireren door de vele geheimen van de Aboriginals, een van de oudste nog levende menselijke
beschavingen. Het geluid van een didgereedoo
draagt bij aan de sfeer van het werk.
Zondag 2 december (14.30 uur) delen muziekvereniging Eendracht Winterswijk en het Gelders Fanfare Orkest het podium van Amphion
in Doetinchem. Eendracht zet de tanden in
The Queen Symfony. Tolga Kashif verwerkte
fragmenten van hits van de Britse popgroep
Queen op subtiele wijze in een imposante
symfonie voor orkest en koor. De bewerking
voor harmonieorkest is van de hand van Erik
Somers. Speciaal voor de uitvoering van
deze 55 minuten durende compositie is een
projectkoor samengesteld. Eendracht voert de
The Queen Symfony een dag eerder (buiten de
HRFSTWND-serie) uit in Theater De Storm in

Winterswijk. Het programma van het Gelders
Fanfare Orkest is nog niet bekend.

(Jan Van der Roost) met sopraan Irma ten Brinke
en Rounded with a Sleep (Harrie Janssen).

Zaterdag 8 december (20.00 uur) concerteren
QHarmony Nijmegen en fanfareorkest Psalm 150
Dinxperlo in De Hanzehof in Zutphen. Het Nijmeegs studentenorkest speelt Festmusik der Stadt
Wien (Richard Strauss, arr. Eric Banks), Trompet
Concerto (Alexander Arutunian, arr. Guy M.
Duker) met Jeroen Botma als solist, Lux Arumque
(Eric Whitacre), Golden Land (Saül Gomez Soler) en Conga del Fuego Nuevo (Arturo Marquez).
Psalm 150 komt met Wonders of Nature en The
Big Bang (Bert Appermont), I shall love but thee

Het laatste HRFSTWIND-concert 2018 is
zondag 16 december (14.30 uur) in Akoesticum
in Ede in de kantlijn van het Fanfare Repertoire
Festival, waarover u elders in deze uitgave meer
informatie vindt. Uitvoerenden zijn fanfare Sint
Caecilia 1845 Schimmert en het Nationaal Jeugd
Fanfare Orkest (NJFO). Schimmert zet … in
other words … (Marco Pütz), I shall love but
thee (Jan Van der Roost) en Libertadores (Oscar
Navarro) op de lessenaars. Het NJFO heeft nog
geen programma bekend gemaakt.

Studentenorkest QHarmony Nijmegen.
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‘Repertoire is de achilles
hiel van de blaasmuziek’
Wie in Thorn met de naam Adams geboren wordt, raakt automatisch besmet
met het muzikale virus. Thije Adams speelde ooit bij Harmonie Sint Michäel van
Thorn en was topambtenaar op het Ministerie van WVC en OCW. In zijn verkenning Blaasmuziek: verleden, heden, toekomst maakt de publicist en adviseur op
het gebied van kunst en cultuur zich zorgen over de wereld van de blaasmuziek.
Een interessante en diepgaande bespiegeling vanuit een andere invalshoek dan
de blaasmuziek gewend is. Tijdens het KNMO-congres op 1 december in Eemnes
vertelt hij erover. Alvast een voorproefje.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: AANLEVERING / FV MEDIA PRODUCTIES

Of iedereen binnen de blaasmuziek zo blij zal
zijn met de analyse van Thije Adams valt te
betwijfelen. Hij zal er zeker niet in alle geledingen van de amateursector applaus voor krijgen.
Maar daar zit hij wellicht ook niet op te wachten.
Zijn verkenning Blaasmuziek: verleden, heden,
toekomst is bedoeld om de kussens eens flink op
te schudden. Op tal van conferenties laten des52

kundigen hun licht schijnen over de toekomst
van de blaasmuziek. Meestal zijn de sprekers zelf
nauw bij de sector betrokken. Bedrijfsblindheid
ligt dan op de loer. Blaasmuziek: verleden, heden,
toekomst vertolkt de visie van iemand die op enige afstand het reilen en zeilen van deze wereld
volgt. Met als resultaat een wake-up call voor
iedereen die met de sector begaan is.

Om zijn licht te laten schijnen over de huidige
situatie beschrijft Adams in zijn essay de ontwikkeling van de blaasmuziek. Hoe de technische en sociale veranderingen in de negentiende eeuw van invloed waren op het muziekleven.
Hoe er overal concertzalen verschenen met vaste orkesten en betalend publiek. Maar ook hoe
tijdens de Franse Revolutie ter opluistering van

BLAASMUZIEK ACHTERGROND

Thije Adams: “Voor een harmonieorkest is een volledige
professionele status in de regel niet weggelegd.”

‘Ook regionale orkesten 			
zullen altijd afhankelijk blijven
van een sociale basis’
feestelijke openluchtmanifestaties muzikale
bezettingen ontstonden met instrumenten die
ook in de buitenlucht hoorbaar waren. Grote
componisten haakte in op die ontwikkelingen.
Hector Berlioz gaf in zijn Grand Traité d’Instrumentation et d’Orchestration Modernes ook
de instrumenten van Adolphe Sax een plaatsje.
De harmonie en het orchestre symphonique
opereerden in die tijd naast elkaar. Muzikanten wisselden met groot gemak van de ene
bezetting naar de andere. “We zouden daar nu
van opkijken”, stelt Adams. “Mensen in die tijd
waarschijnlijk nauwelijks. Die werelden lagen
toen dichter bij elkaar dan nu. De voorganger
van het Noordhollands Philharmonisch Orkest
trad in die tijd in twee bezettingen op: één voor
binnen en één voor buiten.”

Vanuit die ontwikkeling beschrijft Adams ook de
plaats van de blaasmuziek in de lokale gemeenschap. Het lidmaatschap van de fanfare of de
harmonie was voor Jan met de pet een mooi middel
om in een door de burgemeester, pastoor en
notaris geregeerde dorpsgemeenschap boven het

maaiveld uit te komen. Wie heel goed was kon er
zelfs een soort heldenstatus door verwerven. Waar
publiek naar kwam kijken en waar jonge muzikanten zich aan optrokken. Bij gebrek aan andere vrijetijdsbestedingen kon de blaasmuziek zich in volle
glorie ontwikkelen. Er kwamen muziekscholen en
overheden droegen bij aan het muziekonderwijs.
Steeds meer jongeren volgden een conservatoriumopleiding. Daardoor steeg ook binnen de
verenigingen de inbreng van professionals.
Tot aan het eind van de vorige eeuw reikten de
bomen in de amateurmuziekwereld tot in de
hemel. Dan zet het verval in. Vooral het sociale

Presentatie essay over blaasmuziek
op KNMO-congres in Eemnes
De KNMO geeft de volledige tekst van de verkenning Blaasmuziek: verleden, heden, toekomst van de
hand van Thije Adams uit in een brochure. Deze uitgave wordt zaterdag 1 december uitgereikt tijdens het
KNMO-congres in Eemnes. Voorafgaande aan de presentatie houdt Adams een inleiding over het belang
van het repertoire voor de ontwikkeling van de blaasmuziek. Het artikel van Thije Adams is het eerste in een
reeks van publicaties die de KNMO gaat uitgeven.
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draagvlak komt onder druk te staan. De blaasmuziek krijgt concurrentie van andere vrijetijdsbestedingen. Jongeren verlaten hun dorp om elders
te gaan studeren. De 24-uurs-economie bepaalt
het levensritme. Mensen willen hun eigen agenda
voeren over hun schaarse vrije tijd. Ook factoren
zoals krimp, vergrijzing en ontgroening zetten het
verenigingsleven onder druk. Adams: “Muzikaal
excelleren en wat tegenwoordig social inclusion
heet, gaan niet zonder meer samen. Integendeel,
die staan eerder op gespannen voet met elkaar.
Een hoog muzikaal niveau is vooral haalbaar voor
en met leden die nu juist tot het meest mobiele
deel van de bevolking behoren. Die na hun middelbare school gaan studeren en daarna verdwijnen in de wereld van druk, druk, druk. De beste
muzikanten zijn daarmee vaak diegenen die zich
het minst kunnen of willen binden.”

Het derde hoekpunt is voor verenigingen die vol
inzetten op musiceren op een zo hoog mogelijk
niveau. Dat die insteek mogelijk ten koste gaat
van de sociale basis hoeft volgens Adams geen
probleem te zijn. Bij een professioneel symfonieorkest kan immers ook niet iedereen meespelen.
Maar daar zit nu net de knoop. Een blaasorkest
zal nooit kunnen aanhaken bij een professioneel
symfonieorkest. Op de eerste plaats omdat
het potentieel aan muzikale mogelijkheden
beperkter is. Maar ook omdat volgens hem grote
werken voor blaasorkest op de vingers van één
hand zijn te tellen. Adams: “Voor het streven
naar excellentie binnen de blaasmuziek betekent
dit dat een volledige professionele status in de
regel niet is weggelegd. Blaasorkesten zullen
daardoor bestuurlijk en financieel te allen tijde
afhankelijk zijn vrijwilligers, vrienden en dona-

‘Muzikaal excelleren en		
wat tegenwoordig social
inclusion heet, gaan niet
zonder meer samen’
Deze ontwikkelingen brengen muziekverenigingen in een lastig parket. In een spagaat tussen
wat Adams artistieke hoogte en sociale breedte
noemt. Daarin onderscheidt hij muziekverenigingen in drie categorieën die hij voorstelt aan de
hand van een driehoek die op zijn punt staat. Iedere punt geeft een ambitieniveau aan. De onderste
punt staat voor een laag ambitieniveau. Voor
verenigingen die zich erbij hebben neergelegd
dat de meeste leden alleen tijdens de wekelijkse
repetitie spelen. Voor wie het lidmaatschap vooral
een kwestie van gezelligheid is. Voor verenigingen
in deze categorie heeft Adams slecht nieuws: hij
betwijfelt of ze het op termijn zullen redden. Zelfs
fuseren is wellicht slechts uitstel van executie.
Het tweede hoekpunt verwijst naar verenigingen
die inzetten op de sociale facetten van hun bestaan.
Bij deze verenigingen gaat bij de keuze van het
repertoire de voorkeur uit naar arrangementen van
popsongs, musicals en filmmuziek en crossovers
met dans en zang, liefst met programmatisch
karakter. Over deze categorie zegt Adams: “De tijd
zal leren of dit een duurzaam model is. Het risico
is dat op den duur alleen nog jongeren zich tot een
dergelijke vereniging aangetrokken voelen, die als
ze gaan studeren of werken stoppen.”

teurs. Ze zullen altijd - ook de regionale orkesten
- afhankelijk blijven van een sociale basis.”
Is het blaasorkest daarmee ten dode opgeschreven? Nee, stelt Adams. Wat hem verbaast is dat
de blaasmuziek - enkele uitzonderingen zoals
Florent Schmitt, Ida Gotkovsky, Jean Absil en
Henk Badings daar gelaten - er nooit in is geslaagd
de belangstelling te wekken van componisten
die ook in andere sectoren van het muziekleven
naam hebben gemaakt. “Dit is nu de achilleshiel, het zwakke punt van de blaasmuziek”, zegt
Adams. “Het eigen repertoire is geen parallelweg
geworden langs de symfonische muziek. De blaasmuziek is qua repertoire nooit tot volle wasdom
gekomen. Terwijl dat toch de eerste voorwaarde is
om muzikaal serieus genomen te worden.”
Adams stelt dat binnen de wereld van de blaasmuziek het artistieke roer radicaal om moet.
“Als de blaasmuziek de ambitie heeft om mee te
spelen in het muziekleven in plaats van er zo’n
beetje bij te lopen, dan zal heel anders dan tot nu
toe moeten worden ingezet op repertoireontwikkeling”, zegt hij. De voormalige topambtenaar merkt op dat kwantitatief er met name voor
de harmoniebezetting aan originele werken geen

Wie is Thije Adams?
Thije Adams is voormalig topambtenaar op het
Ministerie van WVC en OCW. Hij was er onder meer
Directeur Algemeen Cultuurbeleid en Directeur Internationale Betrekkingen. Momenteel is hij werkzaam
als zelfstandig adviseur en publicist op het snijvlak
van kunst, cultuur en beleid. Essays van zijn hand zijn
verschenen bij Uitgeverij Van Gennep in Amsterdam

Thije Adams presenteert zijn verkenning op
het KNMO-congres.

gebrek is. Maar de markt hiervoor is veelal in
handen van commerciële uitgeverijen. “Componeren voor blaasmuziek is verworden tot een
specialistische aangelegenheid voor componisten die de blaasmuziek hebben ontdekt als een
min of meer gerieflijke niche. Van een oorspronkelijke kijk op de specifieke mogelijkheden van
deze bezetting is doorgaans te weinig sprake.”
Adams ziet absoluut kansen om het tij te keren.
Voorwaarde is wel dat alle partijen zowel binnen als
de buiten de amateurmuzieksector investeren in
goed georganiseerde compositieopdrachten zodat
componisten van naam en faam worden aangespoord om zich te gaan verdiepen in de specifieke
mogelijkheden van het blaasorkest. Juist in deze
tijd waarin het gaat om burgerschap en het bouwen
aan de samenleving zouden muziekverenigingen
- zowel publiek als privaat - daarbij met alle inzet
geholpen moeten worden. Hij doet daarbij een
appel op koepelorganisaties zoals de KNMO en het
WMC om daar initiatieven in te nemen. “Zonder
solide brug naar het hedendaagse componeren
blijft de blaasmuziek te zeer een sociaal muzikale
curiositeit. Met wat er tot nu toe vooral op het gebied van repertoire is blijven liggen, heeft de sector
- en in het bijzonder het harmonieorkest - muzikaal
gesproken alle reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien”, aldus Thije Adams.
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SHOW, MARS EN PERCUSSIE BEST PRACTICE
Al meteen in de studioshows
maakte DrumSpirit indruk.

DrumSpirit zorgt voor
shockeffect met tv-shows
De instrumentale amateurmuziekwereld is zelden van de partij tijdens grote talentenshows op de televisie. Wellicht uit angst om afgeserveerd te worden door een
jury die weinig kaas gegeten heeft van de materie. Percussiegroep DrumSpirit
uit het Vlaamse Dadizele durfde de uitdaging aan. Met enkele spectaculaire
drumshows werd de groep de grote verrassing tijdens Belgium’s got Talent.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING DRUMSPIRIT

Al tijdens de auditieronde met een krachtige show
op het nummer Shape of You van Ed Sheeran
blaast DrumSpirit jury en publiek omver. “Dit is
het meest favoriete optreden dat ik tot nu toe gezien
heb”, zegt jurylid Dan Karaty met open mond.
“Dit had ik niet verwacht. Jullie optreden heeft alle
elementen in zich om uit te groeien tot een grote
act.” De Amerikaanse danser en choreograaf is zo
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onder de indruk van het optreden dat hij spontaan
op de Golden Buzzer drukt. Daarmee verwijst
hij DrumSpirit rechtstreeks door naar de finale.
Daarin zet de Vlaamse vriendengroep er met een
medley van allerlei popnummers nog een tandje
bij. Aan elkaar gekoppelde marimba’s - normaal
gesproken deel uitmakend van het statische front
ensemble - worden al spelend in beweging gezet

en maken prominent deel uit van de flitsende
choreografie. Publiek en jury gaan uit hun dak. “Ik
heb hier geen woorden voor”, zegt het Vlaamse
jurylid An Lemmens vol bewondering. “België is te
klein voor jullie.” De zege gaat uiteindelijk naar het
dansduo Tasha en Ian. Maar DrumSpirit zet in één
klap de drumcorps- en indoor percussiewereld bij
1,2 miljoen Belgen op de kaart.

Hoe kwamen jullie op het idee om aan
Belgium’s got Talent mee te doen?
Bart Tienpont van het managementteam: “We
hebben de laatste jaren ingezet op alternatieve en
attractieve optredens. Daarmee wilden we vanuit
onze ervaring uit de drumcorps- en indoor percussionwereld werken aan een portfolio met verschillende type optredens, zoals DrumLine XL/
parade, indoor show, small theatre, theatershow,
stand-stills, waardoor we op ieder evenement
terecht kunnen. Onze derde theaterproductie
Hexahedron trok een heel weekend volle zalen.
We werden voor deze productie genomineerd
voor de Vlamo Award als waardering voor onze
creativiteit om met een percussie-ensemble een
volledig theaterconcept uit te werken. Dit jaar
wilden we onze exposure nog wat verhogen.
Belgium’s got Talent is met 1,2 miljoen kijkers
een ideaal platform hiervoor.”
De ervaring bij dit soort programma’s is dat
deelnemers uit de amateurmuzieksector
nog wel eens afgekraakt worden, vaak ook
door onkunde bij de jury. Waren jullie daar
niet bang voor?
“Dat risico bestaat inderdaad. We hebben vooraf
ook heel sterk afgewogen wat de pro’s en contra’s
waren. Aan de andere kant hadden we bij de eerste audities, die niet live uitgezonden worden, al
een goede impressie gekregen van het effect van
ons product en onze groep op de jury. Dat gaf
ons een boost om bij de live-shows vol vertrouwen het podium op te stappen. En het bleek een
schot in de roos!”
Zomaar het podium oplopen om in een
entourage met allerlei toeters en bellen je
ding te doen in de wetenschap dat meer
dan een miljoen mensen zitten te kijken.
Dat lijkt best wel eng.
“Dat valt wel mee. Bij dergelijke programma’s
worden door het productiehuis workshops
gehouden om de groep klaar te stomen voor
de televisieoptredens. In ons geval moesten we
daarbij wel enkele concessies doen. Tijdens een
indoor percussionshow gebeuren veel visuele
en muzikale dingen tegelijkertijd. Voor een
televisieoptreden moet dat vaak vereenvoudigd
worden. Maar aan de andere kant leer je door
deze workshops beter in te spelen op de aanwezigheid van camera’s en visuele effecten.”
DrumSpirit is ontstaan uit een samenvoeging van twee drumbands. De Nederlandse
drumcorpswereld vormde voor de groep een
leerzame inspiratiebron. In 2005, 2006 en 2007
werd DrumSpirit kampioen in de percussion

Tijdens de finale zette DrumSpirit er nog een tandje bij.

class van Drum Corps Europe (DCE). Eenmaal
actief in het indoor percussioncircuit kwamen
de kwaliteiten nog meer tot bloei. De groep
behaalde diverse nationale en internationale
titels bij wedstrijden van de Vlamo en Indoor
Percussion Europe (IPE). Succes was er ook in
de Verenigde Staten. In 2014 bereikte DrumSpirit met de productie In Flanders Fields als
eerste Europese groep de finale van de WGI
World Championships.

Wat heeft de deelname aan Belgium’s
got Talent jullie uiteindelijk gebracht, wat
betreft publiciteit, reacties, imago, aanbiedingen voor optredens, etc.?
“Belgium’s got Talent heeft een schokgolf teweeggebracht. Niet alleen binnen de groep, maar
vooral binnen en buiten de marchingwereld. Al
na de eerste liveshow ontvingen we een stroom
van aanvragen voor optredens in binnen- en buitenland, tot in Indië toe. Veelal van organisaties
die het concept van marching percussion willen
integreren in allerlei evenementen, variërend
van ‘klassieke’ optochten en taptoes tot indoorevents, commerciële productvoorstellingen, feesten, festivals, enz. We hebben hiermee onbewust
een mentaliteitswijziging bij het brede publiek
teweeggebracht en van marching percussion een
hippe act gemaakt, die gemakkelijk kan worden
ingepast bij de ideeën van organisatoren.”
En op de groep zelf?
“Belgium’s got Talent heeft onherroepelijk ook
een impact gehad op de groep en de organisatie
eromheen. Ons doel om te kunnen putten uit
een portfolio van verschillende acts vereist een
sterke mentaliteit en een flexibele opstelling.
Mede door Belgium’s got Talent is de groep

hier enorm in gegroeid. Een bijkomend positief
effect is dat onze leden voor een groot deel meedenken en bijdragen aan ideeën voor specifieke
acts en events.

Heeft het avontuur ook nieuwe leden
opgeleverd?
“Jazeker. We organiseerden een open dag in de
periode van Belgium’s got Talent. Daar kwamen
meer dan 200 mensen op af. 35 potentiële leden
schreven zich in voor DrumSpirit en ons opleidingsplatform Podjum.
Welk advies hebben jullie voor Nederlandse groepen die - wellicht geïnspireerd door
jullie succes - interesse hebben om aan
Holland’s got Talent mee te doen?
“Wees vooral creatief! Dat is een eerste vereiste
om in de picture te komen. Blijf ook jezelf. Je hoeft
geen copycat te zijn van een bestaand concept.
Probeer vooral vanuit je eigen perspectief naar
je eigen product te kijken. Durf externe mensen
erbij te betrekken, die een nuchtere kijk kunnen
geven op effect, imago en uitstraling van je groep.
Durf als arrangeur, choreograaf en als organisatie
met die kritiek om te gaan en bouw daarop verder.
Durf ook een stap terug te zetten, je idee of concept aan te passen, om er vervolgens weer volle
bak tegenaan te gaan. Durf ook je leden volledig te
betrekken in je project, want uiteindelijk komt alles bij hen terecht. Maar vooral perform, perform,
perform. Go for it! We staan met DrumSpirit als
één blok achter jullie!
Kijk voor meer inspiratie op www.drumspirit.be of
volg DrumSpirit op Facebook of Instagram.
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De ambassadeur
blaast uit

Singer-songwriter
Gé Reinders staat
de komende
maanden met dertig blaasorkesten
op het podium.

Het bloed kroop waar het niet gaan kan. Acht jaar na zijn laatste tournee deelt
singer-songwriter Gé Reinders weer in alle uithoeken van het land het podium
met plaatselijke blaasorkesten. Met het programma Oetblaoze (Uitblazen)
kondigt de inmiddels 65-jarige Roermondenaar zijn pensioen aan. Althans…
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Als de dirigenten van de orkesten die de komende maanden met Gé Reinders optreden maar
niet naast hun schoenen gaan lopen. Zelden zullen ze in hun carrière zo op een voetstuk worden
geplaatst als tijdens het programma Oetblaoze.
Jan Cober was eind september de eerste die
eraan moest geloven. Hij leidde de Koninklijke
Harmonie van Thorn bij de première van de
nieuwe theatervoorstelling van Gé Reinders.
Aanleiding voor Reinders’ lofzang voor de
dirigent was een spottende opmerking van
een vriend. “Zo’n dirigent, ach die doet maar
wat”, sprak hij Gé aan. Die minachting voor
het vak van dirigent inspireerde de Limburgse
entertainer tot het liedje Directeur, zoals de
dirigent in vroegere tijden geacht werd te worden aangesproken. In het inleidende verhaaltje
op het nummer steekt de zanger/conferencier de loftrompet over de dirigent. Aan een
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klarinettist in de derde rij vraagt hij of die de
eerste saxofonist aan de andere kant van het
orkest kan horen. ‘Nee’ is het antwoord. Vervolgens informeert hij bij de saxofonist of zij de
klarinettist kan horen. Weer is het antwoord:
‘nee’. “Kijk”, legt Reinders uit. “Die muzikanten
horen van elkaar niet wat ze spelen. De enige,
énige persoon in deze zaal die precies kan horen wat iedere muzikant speelt, is de dirigent.”
Om met veel gevoel voor timing eraan toe te
voegen: “Daarom rijdt hij ook in zo’n grote
auto.” En terwijl de zaal buldert van het lachen:
“Maar dat verdient hij ook echt.” Zo komen nog
enkele knappe staaltjes vakmanschap van de
dirigent voorbij. Met ieder aangedikt voorbeeld groeit de verering van de orkestleider,
die telkens als hij weer een stukje hoger op de
sokkel komt te staan zich meer en meer ongemakkelijk voelt.

Gé Reinders en de blaasmuziek. Sinds 1999
zijn het twee handen op één buik. Met het door
Hardy Mertens gearrangeerde en door fanfare
Eendracht uit Nieuwenhagerheide begeleide
nummer Blaosmuziek krijgt de Roermondse
zanger landelijke bekendheid. Hij is te zien
in televisieshows van Paul de Leeuw, Mart
Smeets en Jack Spijkerman. Het levert hem uit
het hele land uitnodigingen op om samen met
blaasorkesten op te treden. Reinders ziet brood
in deze formule. Om met eigen liedjes een
avondvullend programma te kunnen verzorgen
met begeleiding van blaasorkesten, gaat hij op
zoek naar goede arrangeurs. Een gouden greep.
Met zijn programma’s Blaos mich nao hoes en
Blaos mich ’t landj door geeft hij tussen 2005 en
2011 door heel Nederland zo’n 250 concerten
met plaatselijke harmonieën, fanfares en brassbands. Hij zet er de amateurblaasmuziek mee

op de kaart bij een nieuw publiek. Landelijke
dagbladen zoals De Telegraaf en de Volkskrant
schrijven lovende recensies. Zijn gouden cd
Blaos mich ’t landj door (15.000 verkochte
exemplaren) wordt bekroond met een Edison.
De toenmalige landelijke muziekorganisatie

aan sjaele wazel (ongein). Zijn teksten zijn veelal
geïnspireerd op de mijlpalen uit het leven.
Geboorte, liefde en dood zijn geliefde thema’s.
Zoals in Breakbaar waarin hij verhaalt over de
fragiliteit van het leven. Jeugdherinneringen
komen bovendrijven. Met familie uit Amerika in

‘Binnen de cultuurwereld is het
beleid steeds vaker gericht op
consumptief gedrag’
KNFM benoemt hem tot Ambassadeur van de
Blaasmuziek. In 2011 besluit hij om andere artistieke wegen in te slaan. Maar de blaasmuziek
laat hem niet los. Ieder jaar ontvangt hij weer
uitnodigingen om samen met blaasorkesten op
te treden. Met de pensioengerechtigde leeftijd
in zicht besluit hij om het succesvolle concept
nog een keer van stal te halen.
In Oetbloaze neemt Reinders het beproefde
recept van zijn vorige shows weer op. Nieuw
repertoire en oude succesnummers zoals Bloasmeziek worden gelardeerd met een stortvloed

de Daf 33 naar The Little White City (het witte
stadje Thorn). Met een doldwaas hoedje op het
hoofd op de foto voor Buckingham Palace bij
een bezoek aan het Jazz and Blues Festival in
Plumpton. Maar ook actuele maatschappelijke
thema’s komen voorbij. Zoals de angst voor die
ene gek tussen tienduizend mensen op het Centraal Station van Amsterdam die uit is op wraak.
Ook zijn fascinatie voor de fanfare en harmonie
zijn voor Reinders dankbare inspiratiebronnen.
Zowel voor als na de pauze zet hij een stapje
opzij om het blaasorkest de ruimte te geven met
een eigen werk te stralen.

De start van zijn afscheidstournee ging vergezeld
van een nieuw album dat hij opnam met de Douane Harmonie Nederland. Voor de orkestratie
van zijn songs trok hij arrangeurs zoals Sandor
Hendriks, Jel Jongen, Albert John Vervorst, Fer
Koolen, Johan de Meij, Peter Kleine Schaars en
Hardy Mertens aan. De teksten zijn uiteraard
allemaal in het Limburgs dialect, ook tijdens de
theatervoorstellingen elders in het land. Alleen
de grappen tussendoor zijn buiten de Limburgse
provinciegrenzen in het Nederlands. Voor zijn
verdiensten voor de Limburgse dialectmuziek in
en buiten de provincie ontving hij de oeuvreprijs
van Dialectvereniging Veldeke.
De première in De Oranjerie in Roermond is
praktisch uitverkocht. En dat komt niet omdat
de zaal vol zit met genodigden en allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Het publiek houdt van
Gé en Gé houdt van het publiek. Zijn puurheid
en enthousiasme werken aanstekelijk. Een
blaasmuziekconcert met een topprogramma
zou met de helft van deze zaalbezetting al prima
scoren. Dat met een fractie van de inspanningen
een veel groter publiek wordt bereikt, is volgens
Jan Cober inherent aan de ontwikkelingen in
de kunst- en cultuursector van de laatste jaren.
“Binnen de cultuurwereld is het beleid steeds
vaker gericht op consumptief gedrag. In de
blaasmuzieksector openbaart zich dat door een

Gé Reinders zoals de blaasmuziek hem
al jaren kent: puur en enthousiast.

Gé Reinders tijdens
zijn lofzang over de
dirigent.
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Première van Oetbloaze met de
Koninklijke Harmonie van Thorn.

verschuiving in het programmeren van kunstzinnig naar publieksvriendelijk. Natuurlijk
speelt het zakelijke aspect daar ook een grote
rol in.” Dat verschijnsel heeft volgens Cober de
blaasmuziek in een spagaat gebracht: enerzijds
het behouden van identiteit door het vasthouden van de elementen educatief, sociaal en artistiek. Anderzijds het verkennen en ontdekken
van nieuwe wegen. Toch hoeft het een het ander
niet te bijten. Cober: “Allebei de doelstellingen
zijn, mits in balans, goed te verenigen. Dat vereist visie, moed en inzet, waarbij kwaliteit en beleving voorop moeten blijven staan.” Inmiddels
tekende Cober ook met zijn andere orkest, de
koninklijke harmonie Sainte Cécile uit Eijsden,
voor de muzikale begeleiding van Gé Reinders.
Beide orkesten zijn het gewend om toprepertoire te spelen. Toch heeft de dirigent niet de
indruk dat zijn muzikanten in een avondje met
Gé weinig uitdaging zien. “Ze vinden het een
prettige en aangename afwisseling op het gangbare repertoire en de reguliere concerten. De
onderschatting in het begin maakt snel plaats
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‘De onderschatting in het
begin maakt snel plaats voor
een serieuze aanpak’
voor een serieuze aanpak. De waardering en
voldoening zijn groot. Bovendien hebben de
concerten met Gé al geleid tot nieuw publiek
voor de reguliere concerten.”
De komende maanden toert Gé Reinders met
Oetbloaze van stad tot stad. Van Franeker tot
De Meern en van Groningen tot Haarlem, overal zullen ze het verhaal horen van schoolvriend
Jan van Wolters vanne bèkker achter de breer
oppe Kapellerlaan (Jan Wolters van de bakker
achter de overweg op de Kapellerlaan in Roermond) en de Olympische musculus orbicularis
oris van de muzikante van de L’Orchestre
philharmonique royal de Liège. Dertig voor-

stellingen van zijn afscheidsprogramma staan al
geboekt. Maar wie ziet met welk enthousiasme
de Roermondse zanger en liedjesschrijver op
het podium staat, kan zich niet voorstellen dat
in juni 2019 het doek definitief valt. Oetblaoze
staat voor Gé Reinders niet synoniem aan uitpuffen. De afscheidstournee zou wel eens heel
lang kunnen duren.

Zie voor de volledige tourlijst de agendarubriek in
de nieuwe Klankwijzer Nieuwsapp en Klankwijzer
Website : www.klankwijzer.nl.

ALGEMEEN JUBILEUM

Jubilarissen in de
bloemen gezet
Tal van leden van KNMO-muziekverenigingen zijn de afgelopen maanden gehuldigd voor hun jubileum als muzikant.
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
huldigde Jean Grispen van harmonie Amicita
Vilt voor zijn vijfenzeventigjarig muzikantenjubileum. Jean Hornesch (Sint Augustinus Geleen),
Jan Jochijms (Moed en IJver Blitterswijck),
Wenzel Slapak (Aloysiana Landgraaf), Frans
Kooiker (Sainte Marie Kerkrade-Gracht) en Hub
Smeets (Sint Cornelius Schin op Geul) kregen
een insigne voor hun zeventigjarig jubileum.
De overige jubilarissen:
Vijfenzestig jaar: Jeu Cremers, Herman Greten en Loek Lemmens (Juliana Geleen); Nick
Quaden (Sint Michaël Maastricht-Heugem).
Zestig jaar: Hay Drissen, Lei Steegh en Jan
Verkoelen (Nooit Gedacht Wellerlooi); Nico
Huntjens (Amicita Vilt); Luc Habets (Sint Gabriel Hoensbroek); Jac Feron (Juliana Geleen);
Wiel Theunissen en Jo Daemen (Sint Lambertus
Schinveld); Pierre Cremer, Jef Cremer en Hub
Kockelkoren (Kunst en Vriendschap Wittem).
Vijftig jaar: Jen Blom en Martin Martens (Amicita Vilt); Herman Vermazeren, Leon Wijnhoven
en Wim Swinkels (Moed en IJver Blitterswijck);
Theo Ambrosius (Sint Caecilia Middelaar); Marjo Meessen, Hub Quodbach en Ger Oligschläger

(Kunst en Vriendschap Wittem).
Veertig jaar: Guido Braeken, Vivianne
Braeken (Amicita Vilt); André Pouwels (Nooit
Gedacht Wellerlooi); Ricardo Klabbers en
José Klabbers (De Vriendenrking Well); Joep
Ambrosius (Sint Caecilia Middelaar); Anita
Frins (Sint Joseph Merkelbeek); Ron Van
Empel (Kunst en Vriendschap Wittem); Th.
Arnoldussen (Sint Joseph Merkelbeek); Ben
Kuppen, J. Kuppen, Yvonne Kuppen-Erens,
Huub Hustinx en Ger Donners (Juliana Geleen); S. Jongschaap, Marcel Mauer en Marcel
Kaesler (Laura Landgraaf ); Gerard Spreeuwenberg (De Peelklank Ysselsteyn); Theo van
der Woude en Ward Willemyns (Philharmonie
Maasniel); Paul Kerres (Sint Marie Kerkrade-Gracht); Hans Basten (Sint Cornelius
Schin op Geul).
Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht
zette J. Ooijervaar van DSV Warmenhuizen in
de bloemen vanwege zijn zestigjarig jubileum.
Vijftig jaar: Marijke Brugmans (BuBo Amsterdam), Henk Pitio (Ons Genoegen Amerongen;
A.C. van Workum (TAVENU/KAPH Amster-

dam). Veertig jaar: Hermien van der Mije (Sint
Michaël Heemstede) en T. Nanninga (Tavenu
De Kwakel.
		
Bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen
kregen Piet Bastiaanse en Louis Bastiaanse van
De Hoop Ossendrecht een insigne omdat ze
vijfenzestig jaar actief zijn in de amateurmuziek.
De overige Brabantse jubilarissen:
Zestig jaar: Harrie Bax en Cor van der Heijden
(Emos Borkel en Schaft); Harrie van den Berg,
Piet van Deursen en Antoon van Dijk (Sint Caecilia Volkel); Marcel Snijders (Muziekvereniging
Ulicoten).
Vijftig jaar: Peter van der Poel, John van der
Poel, Fred van den Bergh en Marion van der
Bergh- van der Poel (De Hoop Ossendrecht);
Jeanne Dolstra en Mien Thomassen (Sint Lambertus Gemonde).
Veertig jaar: Marlein van Dijck en Marion
Sanders (Sint Caecilia Volkel); Niek Aarts en
Clemens de Meijer (Sint Bavo Raamsdonk);
Paul van Raaij (Slagwerkgroep Linden); Frank
van Mierlo (Sint Cecilia Oerle); Theo Linders
(Peelland Deurne).

(advertentie)
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ALGEMEEN BEST PRACTICE

Eendracht neemt
voorschot op
de toekomst
Je kunt stil blijven zitten en afwachten waar het schip strandt. Je kunt ook tijdig op
toekomstige ontwikkelingen inspringen door alvast te investeren in de toekomst.
Voor die laatste optie kiest fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerheide. Bij gebrek
aan een vast verenigingslokaal hopte de vereniging de afgelopen decennia van
het ene tijdelijke onderkomen naar het andere. Met een ingrijpende verbouwing
van de Heilige Familiekerk in de buurtschap Lichtenberg maakt de fanfare niet
alleen een einde aan haar nomadenbestaan, maar investeert ze tevens in de
toekomst van de amateurmuziek in en rond Landgraaf.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES / BURO DE MUNCK EN DREESSEN WILLEMSE ARCHITECTEN

Bovenaanzicht
Zo komt het Cultuurhuis
Landgraaf eruit te zien.
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Fanfare Eendracht had de kerk van Lichtenberg
al langer op de korrel als mogelijke toekomstige
huisvesting. Het gebouw, dat al een tijdje op de
nominatie stond om aan de eredienst te worden
onttrokken, is qua architectuur geen traditionele
kerk. Het godshuis is in 1964 ontworpen in de
stijl van het zogeheten Nieuwe Bouwen. Een
functioneel gebouw, vrijwel zonder ornamenten,
maar met abstracte en strakke vormen en een
bijzondere dakconstructie. In de zomer van 2017
nam de fanfare in de provisorisch tot concertzaal
ingerichte kerk na 26 jaar afscheid van dirigent
Hardy Mertens. Vanaf dat moment begonnen
bij de leden pas echt de handen te jeuken om
de locatie te verbouwen tot verenigingslokaal.
“Tijdens dit concert bleek hoe fenomenaal de
akoestiek in dit gebouw is”, zegt voorzitter Serge
Vreuls. “Er zullen straks in de verre omtrek weinig accommodaties zijn die zo goed klinken.”
In de inmiddels als bestuurskamer ingerichte sacristie schetsen voorzitter Serge Vreuls, secretaris
Pierre Claessens en muzikant Harrie Reumkens
hoe de fanfare al dertig jaar min of meer zonder
vaste woon- of verblijfplaats door Landgraaf

zwerft. Sinds het eigen clublokaal in 1998 vanwege geluidsoverlast moest sluiten, heeft de fanfare
een keer of vier moeten verhuizen. “Dit werkt
niet meer”, zegt Vreuls. “Leden gaan meteen na
de repetitie naar huis. De huisvestingsproblematiek belemmert de ontwikkeling van de fanfare.
We moeten een permanent verblijf hebben.”
Overleg met de gemeente leidde niet tot de
gewenste oplossing. En dus nam de fanfare zelf
het voortouw om een einde te maken aan het
onzekere bestaan. Het kerkbestuur wilde meteen
medewerking verlenen aan de verkoop van de
kerk aan het muziekgezelschap. Daarmee zou
het gebouw niet alleen van de sloophamer gered
worden, maar tevens een sociale functie binnen
de gemeenschap Lichtenberg kunnen houden.
Toch deed het nieuws dat Eendracht het kerkgebouw wilde aankopen het nodige stof opwaaien.
Vooral met het plan om het pand een bredere
bestemming te geven, was niet iedereen even
blij. De fanfare wil de kerk niet alleen gebruiken
als eigen repetitielokaal, maar omvormen tot
Cultuurhuis Landgraaf. Ook andere verenigingen kunnen er terecht. Hoewel het niet de
bedoeling is om allerlei commerciële activiteiten
binnen te halen, zat de lokale horeca er niet op te
wachten dat een fanfare een zaalaccommodatie
gaat runnen. Ook de plaatselijke politiek moest
even wennen aan de gedachte dat een vereniging
voor horecaondernemer ging spelen. Inmiddels
zijn alle stofwolken opgetrokken en is de fanfare
op volle kracht bezig om de kerk drastisch te
vertimmeren. Het altaar, de heiligenbeelden, de
kruiswegstaties en de kerkbanken zijn inmiddels
weggehaald. Het interieur van de Heilige Familiekerk is volledig gestript. Sinds de zomervakantie zijn leden van fanfare Eendracht twee avonden per week en iedere zaterdag druk in de weer
om het voormalige kerkgebouw om te toveren
tot een cultuurhuis voor de gemeente Landgraaf.
In het weekend van 11 en 12 januari staat de
opening gepland. “Sinds we met de verbouwing
bezig zijn, heb ik bijna iedere zaterdag meegeholpen”, zegt tenorsaxofoniste Carina Sonntag
die samen met een aantal leden bezig is om de
boeiboordplaten een grondige onderhoudsbeurt te geven. “Klussen vind ik sowieso leuk,
maar dit is extra leuk. Hiermee laat ik iets na ook
voor generaties na mij.” Ook slagwerker Martijn
Schmitz (13) is ijverig met de schuurmachine in
de weer. Hij levert graag enkele uurtjes vrije tijd
in om mee te werken aan de verbouwing. “Het is
goed voor de toekomst van de vereniging”, zegt
hij. “Eindelijk krijgen we een vast clublokaal.”
De fanfare had aanvankelijk gedacht met
125.000 euro klaar te zijn. Maar architecten

‘Als je muzikale ambities hebt,
wil je die ook uitstralen’
wisten het bestuur ervan te overtuigen dat het
gebouw veel meer potentie heeft. Het uiteindelijke plan voorziet in een aparte repetitieruimte
van 150 vierkante meter, een podium van ruim
honderd vierkante meter, een zaalcapaciteit van
400 personen, opslagruimtes, leslokalen, etc.
Zonnepanelen leveren de energie voor stroom
en verwarming. Zes ton gaat het ambitieuze project uiteindelijk kosten. De gemeente Landgraaf,
de provincie Limburg en IBA, een organisatie
die zich inzet voor de ontwikkeling van de regio
Parkstad, subsidiëren het initiatief. Ook de fanfare zelf draagt financieel bij aan de grootscheepse
verbouwing. Inmiddels hebben al verschillende
verenigingen aangegeven zich te willen vestigen
in het Cultuurhuis Landgraaf. Ze zijn vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en praten mee
over de inrichting van het gebouw. Een ontwikkeling waar het bestuur van Eendracht dolblij
mee is. Want achter het grootse project zit een
langetermijnvisie die verder reikt dan alleen het
oplossen de huisvestingsproblematiek. Terwijl
veel muziekverenigingen in deze tijd huiverig
zijn om grootse plannen te maken, durft fanfare
Eendracht met de verbouwing van het kerkgebouw juist fors te investeren in de toekomst.
Eendracht is opgericht in 1890 en met circa
honderd spelende leden een gezonde en stabiele
vereniging. Het orkest draait al vele jaren mee

in de top van de Limburgse blaasmuziekwereld.
Die status wil Eendracht ook op de langere
termijn vasthouden. Vreuls: “Als je muzikale
ambities hebt, moet je die ook uitstralen. Met
deze nieuwe huisvesting hopen we de aantrekkingskracht op onze vereniging regionaal te
vergroten. Bij die ambities hoort een accommodatie waarin ook ruimte is voor een derde helft.
Dat is absoluut noodzakelijk om de verbondenheid met de vereniging te bevorderen.” Met de
exploitatie van het Cultuurhuis Landgraaf wil
Eendracht echter ook het voortbestaan van de
amateurmuziek in en rond Landgraaf een impuls
geven. De gemeente telt elf muziekverenigingen.
Vrijwel ieder kerkdorp heeft zijn eigen harmonie
of fanfare. Een weelde die niet eeuwig in stand
kan blijven. Zeker niet in een gebied waarin de
demografische veranderingen nu al gaten in de
samenleving slaan. Ook daar wil Eendracht met
de verbouwing van de kerk op inspelen. “Verenigingen in deze regio zullen in de toekomst hun
krachten moeten gaan bundelen. Die tijd willen
we vooruit zijn. We hopen met het Cultuurhuis
Landgraaf een regiofunctie te kunnen vervullen,
waarin niet alleen plaats is voor repetities of
uitvoeringen, maar die ook als lesaccommodatie
kan dienen. We denken hiermee een goede basis
te leggen voor de muziekbeoefening in Landgraaf in de komende vijftig jaar.”

Leden van fanfare Eendracht klussen sinds de zomer aan hun nieuwe huisvesting.
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ALGEMEEN VOORBESCHOUWING

Concoursseizoen 2018
nadert apotheose
Het concoursseizoen 2018 krijgt een ontknoping om van te smullen. Met drie
kandidaten in de concertdivisie kan de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen in het weekend van 8 en 9 december de blits maken met een topprogramma. Fanfare De Hoop Stellendam, muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug en
harmonie Sophia’s Vereeniging Loon op Zand maken in Muziekcentrum Enschede hun opwachting in de Champions League van de amateurmuziek. Ook de
slagwerkensembles bereiden zich voor op een klinkend slotakkoord.
TEKST: ONZE REDACTIE • AANLEVERING DE HOOP/HENK LOMULDER/ FV MEDIA PRODUCTIES

Bij de vaste volgers van het Wereld Muziek Concours gaan de haartjes op de armen weer overeind
staan. Zondag 22 juli 2001. Het harmonieorkest
van de Associazione Musicale Stanislao Silesu
uit Samassi (Sardinië) steelt met de uitvoering
van Variazioni sinfoniche su Non potho reposare
- canto della nostalgia van Hardy Mertens de
harten van het publiek. Non potho reposare (Ik
kan niet rusten) is gebaseerd op de tekst van een
traditioneel Sardijns lied. Het verklankt de sterke
verbondenheid van Sardinese arbeidsemigranten
met hun geboortestreek. Een klarinettiste zingt
als inleiding een couplet van het lied. De passionele ode aan de schoonheid van Sardinië brengt
de volgepakte Rodahal in vervoering. Datzelfde
melancholische lied vormt zondag 9 december in
het Muziekcentrum Enschede het sluitstuk van
het concoursseizoen 2018. Harmonie Sophia’s
Vereeniging uit Loon op Zand haalt het werk uit
de kast als afsluiting van het themaprogramma
L’amore Italiano: una storia di dramma, passione
e malinconia. Voorafgaand aan dit werk zingt
Josephina Louise Hoogstad het originele lied met
begeleiding door Felix Leenders op gitaar.
Voor Sophia’s Vereeniging vormt de concoursdeelname de finale van een avontuurlijk muzi64

Fried Dobbelstein
leidt Wilhelmina
Glanerbrug in
Enschede.

kaal traject waar een jaar lang naar toe is geleefd.
Om de muzikanten in de juiste stemming te
brengen, maakte het orkest in de herfstvakantie
een tournee naar het noordoosten van Italië.
Behalve repetities en concerten, werden de
muzikanten ook ondergedompeld in de rijke

cultuur van het land. Een kennismaking met
het temperament van de lokale bevolking, hun
liefde voor mooie dingen en het heerlijke eten.
Sophia’s Vereeniging giet sinds enkele jaren concertoptredens in een concept met een duidelijke
rode draad. Die lijn zet het orkest in Enschede

Fanfare De Hoop Stellendam gaat op in de concertdivisie.

voort. Daarbij wordt samenwerking met andere
kunstdisciplines gezien als een waardevolle
toevoeging. “Onze ervaring is dat het publiek
dan veel meer begrijpt waar de muziek voor
staat of wat er in de muziek gebeurt”, verklaart
dirigent Jos Schroevers de keuze voor een
themaprogramma. “Dat is niet alleen leuk voor
de toehoorders, maar ook voor de muzikanten
zelf. Het brengt een extra lading met zich mee,
waarmee we concerten aantrekkelijker proberen
te maken. Belangrijk blijft wel dat alles wat we
toevoegen in dienst staat van de muziek.”
Sophia’s Vereeniging opent met de Symfonische
Suite uit de opera La Bohème, het onroerende
filmische liefdesverhaal van Giacomo Puccini
in een transcriptie van Christiaan Janssen.
Vervolgd wordt met het symfonische gedicht
Ballata delle Gnomidi van Ottorini Respighi in
een bewerking van José Schyns. Dansers van de
Fontys Hogeschool voor de Kunsten beelden
het verhaal uit van de vrouwen die een ongelukkige man meeslepen naar hun verblijf voor
een dodelijke ménage à trois om het lichaam
de volgende dag na een rituele dans in de zee te
werpen. Met de ode aan Sardinië sluit Sophia’s
het concoursoptreden af. Schroevers: “We verwachten een mooi en boeiend concert te geven
waarbij we het publiek willen meenemen in
verschillende Italiaanse sferen. Uiteraard hopen
we ook dat de jury dit waardeert. Belangrijk is
dat de muzikanten het concours ervaren als iets
leuks en dat alle voorbereidingen de moeite
waard zijn geweest. Zelf heb ik het altijd erg leuk

gevonden om op concours te gaan. Maar dat is
tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Ik
hoop dat dit project/traject hier een positieve
bijdrage aan kan leveren.”
Een concours met drie deelnemers in de hoogste
klasse is de laatste jaren een zeldzaamheid. Dirigent Fried Dobbelstein verwacht dat het publiek
in Enschede de grote winnaar zal zijn. “Als je naar
de geschiedenis van de blaasmuziek kijkt zijn dit
drie orkesten die daarop hun stempel hebben
gedrukt”, zegt hij. “Dat spreekt tot de verbeelding. Het is die orkesten er ongetwijfeld alles aan
gelegen om het beste van zichzelf te laten horen.”
Dobbelstein treedt zaterdag 8 december met
muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug aan
in de concertdivisie. Veertig jaar nadat het orkest
voor het eerst het topconcours van de toenmalige KNF won. Het Overijsselse gezelschap speelt
tijdens de thuiswedstrijd Fantasmagorie, een
origineel voor harmoniebezetting geschreven
werk van de Franse componist Alexandre Kosmicki. Aan de uitvoering van deze compositie
wordt een theatrale uitbeelding toegevoegd. Met
Profanation from Jeremiah (deel 2 uit Symphony
No 1 Jeremia) in een arrangement van Frank
Bencriscutto wordt het honderdste geboortejaar
van Leonard Bernstein herdacht. De Profanation
verklankt de woeste spot van de priesters van
de Tempel van Salomo, wanneer Jeremia hen
waarschuwt dat hun corruptie de verwoesting
van Jerusalem zal inluiden. Wilhelmina speelt
verder het liefdeslied I shall love but thee dat

Jan Van der Roost schreef bij het huwelijk van
zijn jongste zoon. De bijbehorende teksten van
William Shakespeare worden gezongen door
de Belgische sopraan Anneke Luyten. Tenslotte
klinkt het vierdelig symfonische gedicht Tierra
Mitica waarin Bernardo Adam Ferrero de vier
elementen lucht, vuur, water en aarde schetst.
Geen vastomlijnd themaprogramma dus, maar
volgens Dobbelstein vier werken die vanuit hun
inhoud zeker een verbinding met elkaar hebben.
“Een programma ophangen aan een thema kan
je ook belemmeren om je muzikale kwaliteiten
te etaleren. Maar als je dieper in deze werken
duikt, zul je ontdekken dat er wel degelijk sprake
is van een verbindende factor. De keuze van de
werken is er echter op de eerste plaats op gericht
om de kwaliteiten van het orkest optimaal te
benutten. Als het lukt om dieper te gaan dan wat
het notenbeeld en de partituur verlangt, zitten
we op goede weg.” Wilhelmina kan bogen op
een fabelachtige historie. Een kweekvijver die
vele beroepsmusici heeft voortgebracht. Die
komen voor dit concours vrijwel allemaal terug
naar hun roots. Dobbelstein: “Het is een orkest
met een professionele instelling. Dat trots is op
zichzelf en dat ook altijd wil uitstralen. Een echt
werkorkest dat continue wil presteren. Ook op
de repetities. De ondergrens bij dit orkest ligt
heel hoog. Met dertig muzikanten zou het nog
goed klinken.”
De derde kandidaat in de superklasse is fanfare
De Hoop uit Stellendam. De meervoudig nationaal kampioen heeft de reputatie om bij de keuze van het repertoire doorgaans verder te kijken
dan de neus lang is. Zo heeft het orkest al vaker
componisten uit andere genres enthousiast
weten te maken voor het medium fanfare. Ook
tijdens het concours in Enschede wil De Hoop
minder bekende werken en componisten in de
etalage zetten. “Grote en uitdagende composities
voor fanfare zijn en blijven schaars”, legt dirigent
Arie Stolk uit. “Daarom heeft het orkest gekozen
voor minder voor de hand liggende componisten. We hopen ze daarmee te betrekken bij het
fenomeen fanfare. Het orkest is blij om werken
van deze mensen te mogen spelen. Ze worden in
de voorbereiding ook uitgenodigd om met het
orkest te werken.”
Een van die componisten is Maarten Spruijt.
Geboren op het eiland Goeree Overflakkee. Al
jaren succesvol werkzaam in de wereld van filmmuziek. Kreeg een nominatie voor het Gouden
Kalf. Bijna tien jaar geleden zette De Hoop zijn
werk To Vega and Back op cd. Daarin schetst
de componist zijn fascinatie voor de ster Vega,
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op 25 lichtjaren verwijderd van de aarde. Stolk:
“Het orkest vond het leuk om dit werk weer eens
op te pakken. Door het afwijken van het traditionele verdient het ook aandacht.”
Nieuwkomer in de fanfarewereld is de Luxemburger Tim Kleren, leerling van Marco Pütz.
Zijn werken voor harmonieorkest worden in
diverse landen regelmatig op de lessenaars
gelegd. Kleren is ook erg geïnteresseerd in de
fanfarebezetting. In nauw overleg met Arie Stolk
instrumenteerde hij zijn werk Continuation voor
fanfareorkest. “We proberen hem zo te verleiden
om ook origineel repertoire voor deze bezetting
te gaan schrijven.”
Met Earthrise van Nigel Clarke blijft De Hoop
nog even in kosmische sferen. Een foto die de
bemanning van de Apollo 8 maakte vanaf de
achterkant van de maan vormde de aanleiding
voor dit werk. De sferen in deze compositie
worden beschreven in het gelijknamige gedicht
van Martin Westlake.
De muziek van Maurice Hamers is bekend
vanwege zijn rijk gevulde partituren en kleurenpaletten. Van zijn hand speelt De Hoop een
aangepast versie van het werk Apparition. “We
hebben al zijn composities met veel plezier
gespeeld. Alleen Apparition ontbrak nog op de
lijst. Het werk was lange tijd wat ontoegankelijk
vanwege het kriebelige manuscript. Nu is er een
mooie digitale partituur, waarin de componist
enkele aanpassingen heeft gemaakt.”

Met deze vier werken presenteert De Hoop een
concert zonder rode draad. “Een themaprogramma heeft voor mij niet per se meerwaarde
bij het beluisteren van muziek”, stelt Stolk. “Een
zo divers programma met twee grote werken die,
voor zover mij bekend, nog nooit door een fanfare in Nederland zijn uitgevoerd en waarbij het
fanfareorkest in als zijn facetten, mogelijkheden
en kleuren getoond wordt, lijkt me zowel voor
het publiek, maar vooral ook voor het orkest
zeker zo interessant.”
Een overzicht van de overige concoursen
die de komende weken op het programma
staan.

Concertconcours BBM
Ter verhoging van de belevingswaarde en versterking van de educatieve meerwaarde van het
concertconcours heeft de Brabantse Bond van
Muziekverenigingen vorig jaar enkele vernieuwingen doorgevoerd. Deze nieuwe elementen
keren dit jaar deels in een verbeterde versie terug. Voor het praatje met de jury na afloop van
het optreden is een vierde jurylid aangetrokken
zodat hier niet telkens de juryvoorzitter mee
belast wordt. Ook worden de gesprekken niet
meer direct na ieder optreden gehouden, maar
gebundeld per drie of vier optredens. Zo komt
er meer tijd vrij voor gedegen en uitvoerige

evaluatiegesprekken. Ook het aparte formulier
met tips en tops dat aan het juryrapport wordt
toegevoegd, is verder verbeterd. Het initiatief
om voor iedere prijsuitreiking de bevindingen
van het juryteam in muzikale jip-en-janneketaal aan het publiek toe te lichten keert
eveneens terug. Doel hiervan is om een grotere
betrokkenheid bij de toehoorders te creëren.
Ook worden de handgeschreven juryrapporten
weer digitaal uitgewerkt. Om het educatieve
karakter van het concours te onderstrepen
worden onder de deelnemers ook weer directieworkshops verloot. Verder geeft de BBM
een nieuw kandidaat-jurylid de kans om mee te
lopen en ervaring op te doen.
DATUM: Zaterdag 24 november.
LOCATIE: Veldhoven, De Schalm, 10.00 uur
JURY: Durk Lautenbach, Maurice Hamers,
Hennie Ramaekers, Arnold Span.
INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: De
Bazuin Oud-Beijerland.
VIERDE DIVISIE: brassband: OKK Westkapelle; fanfare: Wilhelmina Dussen; harmonie:
Sint Caecilia Best.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: KZHM
Zeist; Sint Cecilia Oerle; fanfare: Wilhelmina
Eindhoven.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Wilhelmina Numansdorp; Oefening Baart Kunst Well (Gelderland); De Vooruitgang Helmond-Stiphout.

Slagwerkgroep Excelsior Oostendorp speelt in Etten Leur.
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DATUM: Zaterdag 8 december.
LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum.
JURY: Alex Schillings (voorzitter), Arnold Span,
Jan de Haan, Hennie Ramaekers.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Harskamp.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Ons Genoegen
Amerongen; Juliana Aduard; harmonie: Sursum Corda Aalsmeer.
DERDE DIVISIE: brassband: Alkmaar
Brass Alkmaar; Harp en Luit Vuren; harmonie:
Juliana Den Ham.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Advendo
Franeker.
CONCERTDIVISIE: fanfare: De Hoop Stellendam; harmonie: Wilhelmina Glanerbrug.

Fanfare AMDG Beilen komt in Hoogeveen uit in de eerste divisie.

DATUM: Zondag 25 november, 11.30 uur.
LOCATIE: Veldhoven, De Schalm.
JURY: Durk Lautenbach, Maurice Hamers,
Hennie Ramaekers.
VIERDE DIVISIE: brassband: Brassband
Ulicoten; fanfare: Sint Cornelius Vortum-Mullem; Kunst Na Arbeid Schijf.
DERDE DIVISIE: fanfare: Sint Caecilia
Ammerzoden; harmonie: L’Union Fraternelle
Veldhoven.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Oefening &
Uitspanning Beek en Donk; Sint Joseph Sittard.
WEBSITE: www.brabantse-muziekbond.nl.

Concertconcours MGD
DATUM: Zaterdag 24 november.
LOCATIE: Hoogeveen, De Tamboer.
JURY: Jacob de Haan, Dick Bolt en Luuk
Tuinstra.
VIERDE DIVISIE: brassband: Elad Muntendam; harmonie: De Harmonie Leek; fanfare:
Soli Deo Gloria Ane.
EERSTE DIVISIE: fanfare: AMDG Beilen.
WEBSITE: http://mgdonline.nl.

Concertwedstrijd LBT
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen biedt
verenigingen de mogelijkheid om tijdens het
concertconcours deel te nemen in een festivaldivisie. De pilot is bedoeld voor korpsen die op
dit moment nog niet toe zijn aan een officiële
concoursdeelname, maar toch graag willen
weten waar ze staan. De uitvoering van het
programma en de jurering gebeurt op dezelfde
wijze als tijdens een ‘echte’ concoursdeelname.

Het enige verschil is dat er geen punten worden
toegekend en promoveren of degraderen niet
mogelijk is. Het korps ontvangt alleen een
kritisch juryverslag. Voor de wedstrijd hebben
zes slagwerkensembles ingeschreven. Slagwerkensemble Concordia Obbicht presenteert in
de hoogste divisie het programma Soundtrack
of Destiny met onze lotsbestemming (Destiny)
als rode draad. In het speciaal voor dit concours
geschreven Metropolis Overture (Dream Theater,
arr. Rick Alberts), een samensmelting van twee
nummers van de symfonische rockband Dream
Theater, staat de lotsverbondenheid centraal.
DATUM: Zondag 25 november.
LOCATIE: Heel, Don Bosco, 14.00 uur
JURY: Anno Appelo, Roel-Jan Jongsma, Jos
Schroevers.
VIERDE DIVISIE: festivaldivisie: Sint Paulus Roggel; Ons Genoegen Terwolde.
TWEEDE DIVISIE: Sint Cecilia Grevenbicht-Papenhoven.
EERSTE DIVISIE: Excelsior Winterswijk;
Concordia Obbicht.
WEBSITE: www.l-b-t.nl.

Concertconcours OBM
De Overijsselse Bond van Muziekverenigingen
(OBM) biedt de verenigingen (dirigent met één
of twee leden) dit jaar de gelegenheid om hun
optreden direct na afloop met een jurylid te evalueren en van waardevolle adviezen te voorzien.
Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van een
vlot verloop van het programma is er een vierde
jurylid vastgelegd.

DATUM: Zondag 9 december.
LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum.
JURY: Alex Schillings (voorzitter), Arnold Span,
Jan de Haan, Hennie Ramaekers.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Concordia Netterden; harmonie: Concordia Joure.
DERDE DIVISIE: fanfare: Voorne en Putten
Hellevoetsluis.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Sint Caecilia
Schinnen; harmonie: Apollo Goor; Crescendo
Neede; Sint Jan Wierden.
CONCERTDIVISIE: harmonie: Sophia’s
Vereeniging Loon op Zand.
WEBSITE: www.obmov.nl.

Concertwedstrijd BBM
DATUM: Zaterdag 8 december.
LOCATIE: Etten-Leur, Nieuwe Nobelaer.
JURY: Henk Mennens, Roel Jan Jongsma, Rob
Janssen.
JEUGDDIVISIE: Slagwerkgroep Afferden-Puiflijk.
VIERDE DIVISIE: Excelsior Oostendorp B.
DERDE DIVISIE: Caecilia Scherpenzeel;
Harmonie OBK Erp.
TWEEDE DIVISIE: Sint Caecilia Lieshout;
Sint Caecilia Gendt.
EERSTE DIVISIE: Juliana Waalre; De Vriezenveense Harmonie Vriezenveen; Excelsior
Oostendorp A; Kunst Na Arbeid Lunteren;
Cadenza Twello.
WEBSITE: http://brabantse-muziekbond.nl.

Alle programma’s zijn onder voorbehoud van de
laatste wijzigingen. Zie voor de actuele gegevens
de websites van de diverse bonden.
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Het vrolijkste feestje
van de KNMO
’s Morgens al om elf uur meedeinen, meeklappen en meezingen. Het Fest der
Blasmusik is met afstand het gezelligste feestje van de KNMO. Ook tijdens de
vierde editie genoten bezoekers en muzikanten met volle teugen van Böhmische
en Mährische klanken.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Zuidema Kapel.

Blaaskapel De Koetsebloazers uit Leek heeft
een bijzonder duo gestrikt voor een speciaal
gastoptreden. De advocatentweeling Hans en
Wim Anker staat achter de microfoons om met
begeleiding van de kapel de vocale partij van
enkele Egerländer super hits te vertolken. Dat de
markante strafpleiters de blaasmuziek een warm
hart toe dragen, wisten we al. Beiden zijn actief
betrokken bij Fanfare Akkrum. Maar dat ze
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ook vocale talenten hadden, was minder breed
bekend. “Onze zus speelt bij De Koetsebloazers”,
legt Hans uit. “Ze heeft ons gevraagd om enkele
liedjes mee te zingen.” Hoewel ze niet tot de vaste
bezetting van De Koetsebloazers behoren, heeft
het duo geen gebrek aan podiumervaring. Hans
Anker: “We staan ’s zomers al zestig jaar op de
camping in Slenaken. Daar treden we ook ieder
jaar op met de Bergkapel. Fantastisch om te

doen. We hebben er ieder keer veel plezier in.”
Het Fest der Blasmusik is toe aan zijn vierde
aflevering. In Rabo Theater De Meenthe in
Steenwijk presenteren achttien kapellen op vier
podia een doorlopend programma met Böhmische, Egerländer, Mährische en Oberkräiner
blaasmuziek. Een genre dat enkele jaren geleden
ten dode leek opgeschreven, maar mede dankzij
de populariteit van de Oktoberfesten en evenementen zoals Woodstock der Blasmusik bezig
is aan zijn tweede jeugd. De trendy haarkleur
bij zowel muzikanten als publiek is weliswaar
zilvergrijs, maar links en rechts worden allerlei
nieuwe initiatieven genomen om de gemiddelde
leeftijd in deze muziekstijlen naar beneden te
brengen. En dat is broodnodig. Als zich niet
snel vers bloed aandient, is het over enkele jaren
Sendeschluss met de volkstümliche blaasmuziek
in Nederland. Het Fest der Blasmusik is niet
alleen een muzikaal treffen voor blaaskapellen
uit alle delen van het land, maar inmiddels ook
uitgegroeid tot een podium voor vernieuwing
en verjonging van de vergrijzende sector. Op
initiatief van de commissie Blaaskapellen van de
KNMO beleefde de Jeugdblaaskapel Noord-Nederland er vorig jaar haar debuut. Dat experiment krijgt tijdens het 4. Fest der Blasmusik
een vervolg. Opnieuw verzorgt een jeugdig
gezelschap onder leiding van Jan Dijsselhof
enkele optredens. Maar als het aan de jeugd zelf
ligt, blijft het niet bij een jaarlijks optreden in
Steenwijk. Stip op de horizon is een optreden
tijdens het festival Woodstock der Blasmusik in
het Oostenrijkse Ort im Innkreis. Om de jeugd

Kapelmeester Simon Meurs.

Stroomdalkapel.

bij de realisatie van die hoge ambitie bij te staan,
heeft de KNMO Johan Zaagman, muzikant van
de Postjagers uit Groningen, benoemd tot coördinator. Samen met enkele drijvende krachten
uit de huidige kapel wil hij zich gaan inzetten om
een Nationale Jeugdblaaskapel van de grond te
tillen. Dat is nogal wat! Toch denkt Zaagman dat
het plan haalbaar is. “In de hafabrawereld zijn
best wel jongeren te vinden die hier interesse
in hebben”, stelt hij. “Maar ze komen zich niet
vanzelf aanmelden. Je moet naar ze toe gaan.
Vandaar dat we nu er vooral aan gaan werken om
meer naamsbekendheid te krijgen.” Dat betekent
dus de boer op. Optreden op evenementen waar
meer jongeren komen, modernere muziek op de
lessenaars en een outfit die past bij een jeugdige
uitstraling. Zaagman: “De ambitie is er. We moeten alleen zorgen dat we wat meer aansluiting
vinden bij evenementen waar jongeren komen.”
Egerländerbezetting Korps Nationale Reserve.

Jeugdblaaskapel Noord-Nederland.

Over ambities gesproken. Het publiek in Steenwijk maakt kennis met een nieuwe kapel. Leden
van de fanfare van het Korps Nationale Reserve
(één van de vier orkesten van de Koninklijke
Landmacht) klopten begin dit jaar bij orkestleider Simon Meurs aan met de wens om tijdens de
Nacht van de Militaire Muziek in een Egerländerbezetting op te treden. Ze wilden wel eens
iets anders. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De reguliere fanfarebezetting kent immers
geen fluiten of klarinetten. Drie saxofonisten
gingen de uitdaging aan om zich deze instrumenten eigen te maken. Via Marktplaats werd
voor 65 euro een originele flügelhorn op de kop
getikt. Andere ontbrekende instrumenten werden geleend. Het debuut tijdens de Nacht van
de Militaire Muziek was een succes. Dat smaakte
naar meer. Na een muzikale bijdrage aan het
jaarlijks Kika-concert van Blaskapelle Fresia
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Jeugdblaaskapel Noord-Nederland.

De Langenberger Muzikanten.

De Postjagers.

‘In de hafabrawereld zijn best
wel jongeren te vinden die 		
hier interesse in hebben’
in april, treedt de kapel in Steenwijk voor de
derde keer op. In Lederhose en Tiroler hesje met
camouflage print. De overwegend uit vrij jonge
muzikanten bestaande kapel heeft al aangegeven
verder te willen in de Böhmische blaasmuziek.
“Daarbij hopen we vooral aanvragen te krijgen
om op te treden voor goede doelen”, zegt Meurs.
Ook op het gebied van repertoirevernieuwing
denkt de militaire kapel een rol van betekenis te
kunnen spelen. Nieuwe werken zijn er volgens
Meurs in overvloed. Het gekke is alleen dat het
een tijdje duurt voordat die ook in Nederland op
de lessenaars worden gelegd. Meurs: “Hier worden nu pas composities van eind vorige eeuw,
begin deze eeuw gespeeld. De vernieuwingen in
repertoire ijlen hier een beetje na.” De Egerländerkapel van het Korps Nationale Reserve ziet
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voor zichzelf wel een rol weggelegd om door het
spelen van nieuwe stukken de volkstümliche
muziek nieuwe impulsen te geven. Meurs: “Door
zoveel mogelijk moderne composities te spelen,
willen we de Böhmische muziek promoten. De
rol die de militaire beroepsorkesten voorheen
voor de amateurblaasmuziek vervulden, willen
we ook wel voor de kapellenwereld bekleden.”
Intussen bouwen de gebroeders Anker in de
Vestzakzaal een feestje. De hele zaal deint mee
als de advocatentweeling enthousiast zwaaiend
met hun Tirolerhoedjes schlagers zoals Das
Kufsteinlied en Rosamunde door de speakers
laat schallen. “Ja”, grapt Hans, “want muzikaal,
daar hebben we wel iets mee. “Mijn broer helaas
alleen voor wat betreft de derde lettergreep.” De
Vestzaakzaal ligt in een deuk.

De Koetsebloazers.

Wim (links) en Hans Anker.

ALGEMEEN NIEUWS

Uitslagen concoursen
De uitslagen van het Nederlandse kampioenschap voor solisten blazers, de Nederlandse Brassband Kampioenschappen en bondswedstrijden tot en met 28 oktober.

Nederlands kampioenschap
blazers solisten en ensembles
DATUM: zaterdag 6 oktober.
LOCATIE: Ede, Akoesticum.
EERSTE DIVISIE: solisten: 1. Sjors Uitjens (altsaxofoon) Echo der Kempen Bergeijk, 92 pnt, tevens winnaar clinic Metropole Orkest; 2. Tom Linssen (sopraansaxofoon) Eensgezindheid Maasbracht, 91 pnt, tevens winnaar Codarts Homerecording
prijs; 3. Gerbrich Greidanus (euphonium) Prijs den Heer Tzum, 89 pnt; 4. Luuk Janssen (trombone) Heide Echo Knegsel, 87 pnt, tevens winnaar KNMO Codarts-prijs;
5. Marieke Renkema (dwarsfluit) De Woudklank Grootegast, 85 pnt; 6. Elsa Tijhof
(dwarsfluit) Muziekvereniging Enter, 82 pnt; ensembles: 1. kwartet Mieke Ronckers, Petri Mommers, Leanne Vermazeren en Thijs Linssen (saxofoon) Eendracht
Dieteren/Sint Cecilia Helden, 88 pnt, tevens winnaar KNMO Sweelinckprijs.
TWEEDE DIVISIE: solisten: 1. Kasper Punt (dwarsfluit) Sint Petrus en Paulus
Wolder-Maastricht, 92 pnt, tevens winnaar solo-optreden met het Nationaal Jeugd
Fanfare Orkest; 2. Milou Lemmens (altsaxofoon) Sint Cecilia Grevenbicht, 86 pnt;
3. Annemarie Maan (altsaxofoon) Nil Sine Boerakker, 85 pnt; 4. Chantal Hage (altsaxofoon), 83 pnt; 5. Gerjanne Bergsma (sopraansaxofoon) Excelsior Oudebildtzijl,
82 pnt; 6. Noortje Daams (dwarsfluit) Echo der Kempen Bergeijk) 81 pnt; ensembles: 1. kwartet Jarred Vossen, Ellen Schmeits, Joep Leenders en Milou Lemmens
(altsaxofoon) De Maasoever Roosteren/Sint Cecilia Grevenbicht, 85 pnt; 2. Gerwout
Koppelman en Evita Kroeze (dwarsfluit) Harmonie Wierden, 82 pnt.
DERDE DIVISIE: solisten: 1. Annely Visser (bugel) Immanuel Uithuizermeeden,
87 pnt; 2. Marit Knauf (klarinet) Philharmonie Bocholtz, 86 pnt, tevens winnaar
KNMO Sweelinckprijs; 3. Alexandra Grispen (altsaxofoon) Sint Stephanus Stevensweert/Sint Joseph Pey en Marieke Coenen (bugel) Sint Caecilia Guttecoven, beiden
85 pnt; 5. Lynn van der Molen (altsaxofoon) De Harmonie Wolvega, 84 pnt; 6. Melle
Wassink (trombone) Sint Jan Wierden en Jessy van Lieshout (trompet) Vriendenkring Overloon, 83 pnt; 8. Jasper Brilman (trombone) Amicitia Delden, 82 pnt;
ensembles: 1. duo Elke Dautzenberg (sopraansaxofoon) en Janne Marcelissen
(altsaxofoon) Sint Cecilia Helden, 84 pnt.
VIERDE DIVISIE: solisten: 1. Ward Vissenberg (klarinet) Koninklijke Harmonie Roermond, 87 pnt; tevens winnaarKNMO Sweelinckprijs; 2. Lieke Sodermans
(dwarsfluit) Philharmonie Bocholtz, 86 pnt; 3. Merel Ubeda (altsaxofoon) Gaudet in
Domino Cuijk en Jesse Eikerhout (altsaxofoon) Avendo Franeker, 84 pnt; 5. Frank
van der Pol (cornet) en Jetze Klaas Dijkstra (cornet) Looft den Heer Beetgumermolen, beiden 83 pnt; 7. Freke Elzinga (bugel) Cresceno Opende en Lisanne Leus
(dwarsfluit) Almelosche Harmonie, beiden 82 pnt.
VIJFDE DIVISIE: solisten: 1.Sterre van Gelder (hoorn) Sint Caecilia Schinnen,
85 pnt; 2. Jelle Elsman (trompet) Wilhelmina Rijssen en Eline van der Meer (cornet)
Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk, beiden 84 pnt; 4. Livia van den Berg
(trompet) EMM Heijen, Jiska Zuidhof (buge) Concordia Middelstum en Bas Jenniskens (trompet) Sint Caecilia Hunsel.

Concertconcours LBM

DATUM: zondag 14 oktober.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Sint Joseph Grubbenvorst, 85,75 pnt, 1e prijs met

promotie.
DERDE DIVISIE: harmonie: L’Union Born, 81,75 pnt, 1e prijs; Sint Gertrudis
Beesel, 83,92 pnt, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Walram’s Genootschap Valkenburg, 90,25 pnt,
1e prijs met promotie en lof der jury.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Wilhelmina Posterholt, 89 pnt, 1e prijs; Sint Caecilia Geulle, 92,17 pnt.

Concertconcours LBM
DATUM: zondag 21 oktober.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Sint Blasius Cadier en Keer, 87,33 pnt, 1e prijs met
promotie; Concordia Leveroy, 82,33 pnt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Eendracht Baarlo, 91,50 pnt, 1e prijs met lof der jury;
Aurora Baexem, 84,08 pnt, 1e prijs.

Nederlandse Brassband
Kampioenschappen
DATUM: Vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober.
LOCATIE: Utrecht, TivoliVredenburg.
KAMPIOENSDIVISIE: 1. Provinciale Brassband Groningen, 94 pnt; 2. Soli Brass
Leeuwarden, 93 pnt; 3. Brassband Schoonhoven A, 92 pnt; 4. De Bazuin Oenkerk, 91
pnt; 5. Brassband Rijnmond, 90 pnt; 6. De Spijkerpakkenband Gorredijk, 89 pnt; 7. De
Wâldsang Buitenpost, 88 pnt; 8. Amsterdam Brass, 87 pnt.
EERSTE DIVISIE: 1. Pro Rege Heerenveen, 92 pnt; 2. Oefening en Uitspanning
Wijk en Aalburg, 90 pnt; 3. Gloria Dei Gerkesklooster/Stroobos, 89 pnt; 4. Excelsior
Zalk, 87 pnt; 5. Brassband Breukelen, 86 pnt; 6. Brassband Amersfoort, 85 pnt; 7.
Kunst naar Kracht De Goorn, 83 pnt.
TWEEDE DIVISIE: 1. Excelsior Ferwert, 92 pnt; 2. Martini Brassband Groningen,
91 pnt; 3. Constantijn Huygens Appingedam, 89 pnt; 4. De Bazuin B Oenkerk, 88 pnt;
5. Brassband Schoonhoven B, 87 pnt; 6. De Lofklank Ureterp, 85 pnt; 7. Gereformeerde Brassband Groningen, 84 pnt; 8. Euphonia Wolvega, 83 pnt.
DERDE DIVISIE: 1. Looft den Heer Beetgeumermolen, 94 pnt; 2. Immanuel
Eemsmond, 91 pnt; 3. Backum Brass Castricum, 89 pnt; 4. Kunst en Vriendschap
Meeuwen, 88 pnt; 5. De Nije Bazún, 87 pnt; 6. Apollo Grou, 86 pnt; 7. Blaast de
Bazuin Surhuisterveen, 85 pnt; 8. Greidebrass Greidhoeke, 84 pnt.
VIERDE DIVISIE: 1. Halleluja Menaam, 93 pnt; 2. Soli Deo Gloria De Tike, 92 pnt; 3.
Pro Rege B Heerenveen, 90 pnt; 4. Euphonia Ternaard, 88 pnt; 5. Concordia Wânswert,
87 pnt; 6. UDI Oosternijkerk, 86 pnt; 7. De Bazuin Triemen-Westergeest, 84 pnt; 8.
Blaast de Bazuin Oude-Nieuwe Bildtdijk, 83 pnt; 9. Felison Brass Velsen-Noord, 82 pnt.
Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en
tamboerkorpsen.
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De kampioenen
van de KNMO
De een vindt Katy Perry of de Franse hiphopgroep Manau supertof. De ander is
helemaal gek van de computer game World of Tanks Blitz. Dromen doen ze van
een plek bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso of van solospelen in
een groot orkest. Hun inspiratiebronnen zijn Tolkien, opa Gerrit of de alledaagse
dingen in het leven. Een ding hebben ze gemeen: tijdens het Nederlands kampioenschap voor solisten en ensembles blazers speelden ze allemaal de sterren
van de hemel. De kampioenen van de KNMO.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Sterre van Gelder

Kampioen in: Vijfde divisie.
Leeftijd: 11 jaar.
Woonplaats: Schinnen.
School: Basisschool Sint Dionysius Schinnen.
Vereniging: Fanfare Sint Caecilia Schinnen.
Instrument: Hoorn. Achter de keuze voor dit
instrument zit een leuk verhaal. Toen ik nog
bugel speelde begon ik me tijdens het oefenen
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voor een solistenconcours te vervelen en ging ik
met de linkerhand spelen. Mijn opa zei toen dat
ik hoorn moest gaan spelen, dan kon ik met links
spelen. Zo is het begonnen.
Grootste succes: Winnen van het NK in de
vijfde divisie.
Mooiste muzikale beleving: Deelname aan
het NK.
Andere hobby’s: Knutselen, klimmen, buiten
spelen.
Verdere activiteiten/interesses: Lezen, tekenen.
De kick van spelen op solistenconcoursen:
Leuk om mijn talenten ook aan andere mensen
te laten horen.
Favoriete muziekgenre: Popmuziek.
Favoriete artiest/musicus: Katy Perry.
Grootste inspiratiebron: Papa en mama. Zij
spelen ook in de fanfare.
Met wie zou je een dag willen ruilen? Met
niemand. Ik ben het liefst mezelf.
Wat betekent muziek voor jou? Het maakt
me vrolijk.
Wat wil je bereiken in de muziek? Topmuzikant worden.
Waar droom je wel eens van? Om een topmuzikant te worden.

Ward Vissenberg
Kampioen in: Vierde divisie.
Leeftijd: 12 jaar.

Woonplaats: Roermond.
School: Lyceum Schöndeln Roermond, brugklas havo/vwo.
Vereniging: Koninklijke Harmonie van
Roermond.
Instrument: Klarinet: mooi om naar te luisteren en leuk om te bespelen.
Grootste succes: Winnen van het NK in de
vierde divisie.

Mooiste muzikale beleving: Deelname aan de
taptoe in Roermond.
Andere hobby’s: Zeilen bij waterscouting en
tennis.
Verdere activiteiten/interesses: Lezen en
gamen, vooral World of Tanks Blitz.
De kick van spelen op solistenconcoursen:
Leuk om een mooi stuk in te studeren en dat
voor te dragen. Als mensen dan blij reageren is
het helemaal tof.
Favoriete muziekgenre: Franse hiphopband
Manau en Roermondse carnavalsmuziek.
Favoriete artiest/musicus: De Roerdassen
(lokale carnavalsvereniging).
Grootste inspiratiebron: Tolkien.
Met wie zou je een dag willen ruilen? Met
mijn kat Noortje: spelen, eten, slapen en de hele
dag geknuffeld worden.
Wat betekent muziek voor jou? Ik word er blij
van en krijg er energie van.
Wat wil je bereiken in de muziek? Ik heb
geen doelen. Zolang ik er maar plezier aan heb.
Waar droom je wel eens van? Om naar
Normandië te gaan om de stranden van D-Day
te bekijken.

Grootste succes: Winnen van het NK in de
derde divisie.
Mooiste muzikale beleving: Het winnen van
het NK en de NBK met Immanuel in 2017 in de
vierde divisie.
Hobby’s buiten de muziek: Geen.
Verdere activiteiten/interesses: Voetbal.
De kick van spelen op solistenconcoursen:
Het instuderen en uitvoeren van het stuk met
een pianist is heel leuk om te doen.
Favoriete muziekgenre: Brassmuziek en
symfonische muziek.
Favoriete artiest/musicus: Black Dyke Band.
Grootste inspiratiebron: Heb ik niet echt.
Met wie zou je een dag willen ruilen? Met
iemand die de hele dag een bugel bespeelt.
Wat betekent muziek voor jou? Alles. Je kunt
je beleving erin kwijt en je kunt iets waar je veel
tijd in hebt gestoken voordragen.
Wat wil je bereiken in de muziek? Ik wil later
een beroep in de muziek. Bijvoorbeeld docent
muziek of spelen bij de Koninklijke Militaire
Kapel Johan Willem Friso.
Waar droom je wel eens van? Solo spelen in
een groot orkest. Dat lijkt me heel gaaf!

Kasper Punt

Annely Visser

Kampioen in: Derde divisie.
Leeftijd: 14 jaar.
Woonplaats: Uithuizermeeden.
School: Gomarus College, vmb-tl.
Vereniging: Brassband Immanuel Eemsmond.
Instrument: Bugel, een instrument met een
mooie klank.

Kampioen in: Tweede divisie.
Leeftijd: 17 jaar.
Woonplaats: Maastricht.
School: Porta Mosana College Maastricht, NTNG vwo/atheneum.
Vereniging: Harmonie Sint Petrus en Paulus
Wolder
Instrument: Dwarsfluit en een klein beetje piano. Je kunt op de dwarsfluit alle mogelijke emoties
uitdrukken. Sprankelen maar ook een donkere
klank geven. Zingen en klagen. Wat je ook met
muziek wil zeggen, een fluit kan het overbrengen.
Grootste succes: Winnen van het NK in de
tweede divisie.
Mooiste muzikale beleving: Optreden met
harmonie Sint Petrus en Paulus tijdens het
WMC. We hebben daar niet gewoon een muziekstuk gespeeld, maar het publiek een stukje
magie meegegeven.
Verdere hobby’s: Judo en andere sporten.
Verdere activiteiten/interesses: Film en
literatuur. Ik vind het leuk om een boek te
analyseren of de verschillende lagen van een film
te belichten. Om te weten wat de kunstenaar wil
communiceren en hoe de gevoelens in een stuk
kunst tot stand komen.
De kick van spelen op solistenconcoursen:
Het is een heel rare combinatie van adrenaline
en pure nervositeit. Ook al is het gewoon super

vet om te mogen optreden, soms hoef ik geen
extra vibrato te leveren omdat ik zelf al zo erg tril.
Favoriete muziekgenre: Hoewel ik erg houd
van de muziek die ik speel, beluister ik deze toch
minder vaak dan wat modernere muziek. De muziek uit de Romantiek spreekt mij het meest aan.
Favoriete artiest/musicus: Geen.
Grootste inspiratiebron: De alledaagse
dingen om me heen. Dat is wat ik probeer uit
te drukken in de muziek die ik speel. Tijdens
het spelen heb ik vaak een bepaalde situatie,
persoon of gebeurtenis in mijn hoofd.
Met wie zou ik een dag willen ruilen? Honderd procent zeker met Emily Beynon, een van
de beste fluitisten van de wereld.
Wat betekent muziek voor jou? Een uitlaatklep
of soms zelfs een vluchtweg. Niet om te vergeten
wat er in mijn alledaagse leven gebeurt, maar juist
om er boven te staan en het te kunnen uitdrukken.
Wat wil je bereiken in de muziek? Een baan
in de muziek.
Waar droom je wel eens van? Een plaats in
een symfonieorkest.

Sjors Uitjens

Kampioen in: Eerste divisie.
Leeftijd: 22 jaar.
Woonplaats: Budel.
School: Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch,
Marketingmanagement.
Verenigingen: Harmonie Sint Michaël van
Thorn en Koninklijke Harmonie Echo der Kempen uit Bergeijk.
Instrumenten: Alt-, bariton-, sopraan- en
tenorsaxofoon. De sax is een veelzijdig instrument. In de klassieke muziek raakt vooral de
volle sound me erg. Helaas maakt de saxofoon
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geen vast deel uit van een symfonieorkest.
Grootste succes: Naast het winnen van het NK,
was het behalen van het Europees kampioenschap met harmonie Sint Michaël van Thorn erg
bijzonder. Mooiste muzikale beleving: Soleren tijdens de HaFa-concerten van philharmonie
zuidnederland in 2016 en 2018. Het zit hem dan
vooral in de kleine dingen: het intensieve contact
met de dirigent, een eigen ‘solisten kleedkamer’,
het dragen van een rokkostuum en mee mogen
reizen met de orkestbus richting de concertlocatie. Ook op podia van (theater)zalen staan met
zo’n orkest achter je is heel indrukwekkend.
Verdere hobby’s: Carnaval vieren zit diep
geworteld in onze familie. Bijkletsen met familie,
vrienden of kennissen vind ik heel erg belangrijk.
Verdere activiteiten/interesses: Ik volg het
Nederlands voetbal. Bezoek regelmaat De Kuip
voor een wedstrijd van Feyenoord. Concertbezoek en leuke activiteiten met familie of vrienden.
De kick van spelen op solistenconcoursen:
Samen met de pianist in een paar weken tijd een
werk dat vele jaren geleden is geschreven op de juiste manier vertolken. Iedereen zegt: ‘Sjors Uitjens is
Nederlands kampioen geworden’. Maar dat resultaat heb ik samen met mijn pianobegeleider Matty
Huyts behaald. Ook het verdiepen in de achter-

grond van de componist en in welke omstandigheden hij het werk geschreven heeft is een belangrijk
onderdeel van een goede voorbereiding.
Favoriete muziekgenre: Mijn favoriete
muziekgenre is klassiek, met name het oudere
repertoire. Geen Mahler-fan, maar wel van
Bruckner. Ik luister ook naar andere genres en
de dagelijkse top 40 muziek.
Favoriete artiest/musicus: De voormalige
chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest: Yannick Nézet-Séguin. Prachtig
om te zien wat hij teweegbrengt op de bok en
hoe ontzettend veel interactie hij heeft met de
musici. Alles op pure beleving.
Grootste inspiratiebron: Mijn opa Gerrit
Damen. Hij heeft me vanaf mijn vierde noten leren
lezen en de saxofoon leren ontdekken. Verdere inspiratiebronnen zijn de dirigenten Yannick en Ivan
Meylemans en mijn oud-docent Rogier Monsieur.
Met wie zou je een dag willen ruilen? Met
premier Mark Rutte. Om Nederland van bovenaf
van de strategische kant te zien.
Wat betekent muziek voor jou? Heel veel. Het
is geen hobby, maar meer een passie. Een echte
uitlaatklep, waar ik mijn energie in kwijt kan.
Wat wil je bereiken in de muziek? Ik heb
geen professionele ambities. Vooral omdat de

saxofoon niet vast deel uitmaakt van een symfonieorkestbezetting. Waar droom je wel eens
van? Gelukkig te worden met wat ik heb en later
uiteindelijk wil hebben: een mooi afwisselende
commerciële baan en een mooie woning in (de
buurt van) de plaats waar ik een speciale klik
mee heb gekregen: ’s-Hertogenbosch.
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Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
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Aangesloten bonden:
• Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM)
• Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF)
• Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD)
• Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF)
• Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)
• Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)
• Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (MNHU)
• Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM)
• Zeeuwse Muziek Bond (ZMB)
• Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHBM)
• Federatie Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO)
• Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica (NOVAM)
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Klankwijzer na 20 november 2018:
Het magazine Klankwijzer maakt met ingang van
20 november 2018 samen met KW Nieuwsapp, KW
Nieuwswebsite, KW Nieuwskrant en KW Nieuwsbrief deel
uit van het nieuwe nieuws- en informatieplatform KNMO
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