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Advendo Sneek bij de Oldehove in
Leeuwarden in actie tijdens Grutsk.
Foto: FV Media Producties
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van deze dag deelt ze ‘s avonds tijdens de slotmanifestatie onder de Oldehove
in Leeuwarden met het publiek. Het ongevraagde advies van Nynke aan haar
dochter is te lezen op de website: www.cultuurparticipatie.nl. Foto: Masha Bakker.

Klezmermuziek op Selmerklarinetdag in Zwolle

Klezmermuziek staat zaterdag 13 oktober (19.30 uur) centraal tijdens de Selmer
Klarinetdag in De Zevensprong in Zwolle. Het repertoire voor deze dag is gevarieerd, ook voor klarinettisten die al eerder aan een klarinetdag hebben deelgenomen. Workshopleider Lute Hoekstra zal tevens met begeleiding van het uit de
deelnemers gevormde gelegenheidsensemble onder leiding van Karin Vrieling
een solowerk spelen. Verder verzorgt Martin van Zanten een presentatie over
de geschiedenis en ontwikkeling van de klarinet. Hij heeft een verzameling van
meer dan 120 verschillende klarinetten uit de periode 1795-2010. Informatie:
www.blaasinstrumentenimport.nl.

Columniste: ‘Ga bij de fanfare’

De uit Friesland afkomstige schrijfster, columniste, journaliste en presentatrice
Nynke de Jong trok deze zomer de aandacht van de amateurmuziekwereld met een
opmerkelijke columnachtige brief aan haar dochter Janne. Daarin gaf ze haar het
advies om bij de fanfare te gaan. Niet omdat de fanfare nu zo veel seks, drugs en
rock en roll te bieden heeft, maar omdat je er dingen leert die je in je verdere leven
hard nodig hebt. De oud-bugeliste van de christelijke Muziekvereniging Excelsior
uit Scharnegoutum droeg de brief voor tijdens de viering van het tienjarig jubileum
van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Nynke doet zaterdag 30 september mee met
het project Lûd fan de Middelsee in Leeuwarden. Zeven locatieconcerten vormen
samen een fietsroute die eindigt onder de Oldehove in Leeuwarden. Haar ervaringen

Geen deadlines meer
voor Klankwijzer

De volgende uitgave van Klankwijzer verschijnt op 20 november. Dat is de laatste geprinte uitgave in de huidige opzet. Rond die tijd gaat het nieuwe nieuwsen informatieplatform KNMO Klankwijzer in de lucht. U vindt hier elders in deze
uitgave meer informatie over. De agendarubriek zal vanaf dat moment digitaal
worden verspreid. Dat betekent 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 die plaatsvinden vanaf 20 november 2018 doorlopend inzenden. Wilt
u maximaal gebruikmaken van de mogelijkheid om uw activiteiten via het
nieuwe platform te promoten, dan dient u uw persbericht minimaal vier weken
voorafgaande aan het evenement in te zenden. Uw activiteit wordt namelijk
tevens vermeld in een digitale krant die in het muzikale hoogseizoen vrijwel
wekelijks verschijnt. De geprinte uitgave komt in 2019 terug, maar krijgt met
meer tijdloze achtergrondartikelen een 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. Aanlevering van redactionele berichten en tips
uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.
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Audities voor solistenproject
Gelders Fanfare Orkest

Solo spelen bij een van de topfanfares van Nederland? Dat kan. Het Gelders
Fanfare Orkest biedt jonge muzikanten tot 19 jaar de kans om tijdens het
nieuwjaarsconcert op zaterdag 12 januari met begeleiding van het orkest een
solowerk uit te voeren. De auditie is op zaterdag 6 oktober in Epe (Gelderland).
Aanmelden kan tot 1 oktober bij Roliena van ’t Hof-Top, tel.: 06 - 52 59 12 90 of
info@geldersfanfareorkest.nl.

Russische muziek op
nieuwe cd Marinierskapel

De nieuwe cd van de Marinierskapel der Koninklijke Marine is getiteld Rimsky &
Co Originals. Het album bevat originele werken voor harmonieorkest van uitsluitend Russische componisten: Rimsky-Korsakov, Glière,
Stravinsky, Prokofiev, Khachaturian, Shostakovich en Bortnyansky. Trombonist Bart
Claessens, hoboïst Alexei Ogrinchouk en klarinettist Olivier Patey, musici uit het
Koninklijk Concertgebouworkest, vertolken de solopartijen van de drie composities die Rimsky-Korsakov schreef voor militair orkest en solist. De presentatie is
op 7 september tijdens een concert in Zierikzee met Alexei Ogrinchouk als solist
in Hobo Variaties van Rimsky-Korsakov. Na de pauze treedt zanger en musicalster
René van Kooten op. De release is op 28 september. Het is de eerste cd van de
Marinierskapel op het label Channel Classics Records.

Ruben Cox kandidaat
penningmeester KNMO

Het bestuur van de KNMO stelt op de komende ledenvergadering de 34-jarige
Ruben Cox voor als nieuwe penningmeester. Hij is de beoogde opvolger van Henk
de Bruin die eind vorig jaar afscheid nam. Ruben Cox heeft een grote affiniteit
met de amateurmuziekwereld. Hij begon op achtjarige leeftijd als trompettist aan
muziekschool Kumulus in Maastricht. Hij speelde bij harmonie Sint Petrus en Paulus
Wolder-Maastricht en studentenharmonieorkest Majeur Rotterdam en is sinds 2012
muzikant bij de Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie. Voor deze verenigingen
was hij ook in diverse functies bestuurlijk actief. Ook speelde hij mee in enkele
producties van André Rieu. De kandidaat-penningmeester was werkzaam als senior

een onderdeel binnen Advendo kan vormen. Haalbaarheidsonderzoeken leverden een
positief resultaat op. De inbreng van Advendo bestaat uit het aanbieden van instructies
en locaties. Het initiatief past volledig binnen de missie en visie van Advendo.
Informatie: https://philala.nl/phila-slag-vlag-on-tour. Foto: FV Media Producties.

toezichthouder en projectleider bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam
en start per oktober bij de ING Bank in de risk management divisie. Hij promoveerde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide aan de Rotterdam School of
Management en Hogeschool Zuyd studies op financieel en technisch gebied.

Workshop over samenwerken
en fuseren in muzieksector

Verenigingen zoeken steeds meer naar samenwerkingen. Soms resulteert dit zelfs in
een fusie. Maar wat komt er bij zo’n proces allemaal kijken? En hoe pak je zoiets aan?
Op zaterdag 27 oktober (10.00 uur) geeft KNMO-vicevoorzitter Toon Peerboom in het
CKE in Eindhoven op uitnodiging van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen een
workshop over samenwerken en fuseren. Peerboom heeft bij diverse verenigingen dit
soort trajecten geleid en zal vertellen over zijn ervaringen. Deelname is gratis.

Nieuw artistiek management
voor Wereld Muziek Concours

Met Björn Bus en Henk Smit (foto, links) als artistiek managers gaat het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade de reeds bestaande speerpunten vernieuwing, talentontwikkeling
en internationalisering met een nieuw team verder vormgeven. Beiden zijn deze zomer
door het WMC-bestuur unaniem benoemd.Terwijl Bus verantwoordelijk wordt voor het
algemeen artistiek management, neemt Smit die functie voor de mars- en showwedstrijden en de concertwedstrijden voor slagwerkensembles
voor zijn rekening. Het tweetal volgt na ruim 30 jaar Harrie Reumkens op, die parttime beschikbaar blijft als adviseur en zich vooral
gaat bezighouden met de documentatie van het festival. “De functie
van artistiek manager van een festival als het WMC kan niet meer worden ingevuld door
één persoon. Daarvoor is het speelveld van de internationale blaasmuziek tegenwoordig
te divers en gespecialiseerd”, zegt het bestuur in een persverklaring. Zakelijk leider
Hans Bosch is inmiddels opgevolgd door Leonie Curvers van het Orlando Festival.
Foto: FV Media Producties.

Dwarsfluitdag in Gorinchem

Slag & Vlag nieuwe loot
aan de Advendo-stam

Phila Slag & Vlag is als nieuwe afdeling toegetreden tot de Advendo Korpsen Sneek.
Samen met Philadelphia Zorg startte Color Guard Nederland (CGN) begin dit jaar een
colorguard- en slagwerkgroep bestaande uit 35 enthousiaste mensen met een (verstandelijke) beperking. Hun debuutoptreden tijdens de competitie van CGN was een
groot succes. Advendo Sneek is vervolgens benaderd om te bekijken of Slag & Vlag

Zaterdag 3 november (13.00 uur) is in de ULO aan de Boerenstraat te Gorinchem
een dwarsfluitdag voor fluitisten uit het hele land. De workshops staan in het teken
van samenspel, waarbij diverse specifieke dwarsfluitonderwerpen aan bod komen.
Docenten zijn de professionele fluitisten Marilou Krouwel en Rosie Tonnaer. Fluitisten
van alle niveaus en leeftijden zijn welkom. Het repertoire bestaat uit een inspirerende
en uitgebalanceerde mix van klassiek, wereldmuziek en pop. De dag wordt afgesloten
met een concert. Informatie: www.mariloukrouwel.nl.

Christiaan Janssen wint
compositiewedstrijd

De Nederlandse componist Christiaan Janssen heeft een door het Landesblasorchester Baden-Württemberg (LBO) uitgeschreven compositiewedstrijd gewonnen.
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Het LBO kreeg bij gelegenheid van zijn veertigjarig bestaan een geheel nieuwe
huisstijl. De opdracht aan de componist was om het nieuwe LBO-logo muzikaal te
verbeelden. De winnende compositie en het nieuwe beeldmerk worden zaterdag 10
november tijdens het jubileumconcert in Bietigheim-Bissingen gepresenteerd.

Eindhoven. De finale is op zondag 17 maart in Muziekgebouw Eindhoven. De jury
bestaat uit professionals uit de blaasmuzieksector, CKE, Fontys Academy of Music
en Performing Arts en philharmonie zuidnederland. Aanmelden kan tot uiterlijk
21 december. Informatie: www.archipelzorggroep.nl/muziekconcours.

Basisschoolklas uit Nijkerk
componeert beste ringtone

FASO speeldag in Zwolle

Groep 8 van basisschool De Ichthusschool uit Nijkerk heeft met de wedstrijd
Digitaal Componeren in de Klas de award Beste ringtone van Nederland
gewonnen. Tijdens de feestelijke finale, gepresenteerd door Buddy Vedder in het
Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, overhandigde juryvoorzitter Wibi Soerjadi de award aan de kinderen. De wedstrijd Digitaal Componeren in de Klas is
een initiatief van de stichting Méér Muziek in de Klas en Samsung Nederland.
Tijdens workshops leerden kinderen een ringtone componeren op een tablet.
Floor van Uittert van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Veghel won de
Pabowedstrijd Digitaal Componeren. Daarbij werden studenten uitgedaagd zelf
een les te ontwikkelen.

De FASO (amateur symfonie- en strijkorkesten) houdt 29 september (11.00 uur) in
Domusica in Zwolle een speeldag. Onder leiding van Tjalling Wijnstra wordt muziek
uit de rijke FASO-bibliotheek verkend. De dag wordt afgesloten met een concert
en een borrel. Ingestudeerd wordt Branding van Tjalling Wijnstra (met subsidie
van de FASO geschreven voor het Fries Kamerorkest) en Sadko: Song of India van
Rimski-Korsakov. Aanmelding: www.faso.eu.

Regionale voorronden voor
compositiewedstrijd NBE

Het Nederlands Blazers Ensemble houdt in oktober onder de noemer Op weg naar
het nieuwjaarsconcert voorrondeconcerten voor de jaarlijkse compositiewedstrijd.
Het NBE ontvangt voor deze wedstrijd ieder jaar meesterwerken van (piep)jonge
componisten. Solowerken, duo’s, popliedjes, muziek voor een band of een stuk
geschreven voor (leden van) het jongNBE! Tijdens de regionale voorronden op donderdag 11 oktober in Islemunda Rotterdam, vrijdag 12 oktober in Factorium Tilburg,
zaterdag 13 oktober in de Grote Kerk Enschede en zondag 14 oktober in VRIJDAG in
Groningen worden deze composities uitgevoerd. Uit alle inzendingen kiest een jury
zes winnaars die doorgaan naar de volgende ronde. Informatie: www.nbe.nl.

Nederlandse korpsen succesvol
tijdens Rastede Musiktage

Tijdens de 63ste Internationale Rastede Musiktage zijn diverse Nederlandse
verenigingen in de prijzen gevallen. In de topklasse bij de fanfares won de
christelijke muziekvereniging Oranje Grootegast met 98 punten de Europese titel.
Bovendien won Jaap Musschenga de dirigentenprijs. Ook drumband Concordia
Sibculo, brassband Advendo Burum, fanfare Irene Grootebroek, jachthoornkorps
Showband Urk (foto) en Jubal Dordrecht zegevierden in hun klasse.
Foto: FV Media Producties.

Inschrijving Archipel
Muziekconcours van start

In februari en maart 2019 organiseert zorggroep Archipel voor de zesde keer
haar muziekconcours voor jong (licht) klassiek talent in de leeftijd van 8 t/m 18
jaar. De voorrondes en halve finales vinden plaats op zorglocaties in en rondom

6

Audities voor JON

Jongeren uit het hele land kunnen op 29 september en 6 oktober auditie doen voor
een plekje in het JeugdOrkest Nederland (JON). Het JON is de kweekvijver voor
orkestspel in de leeftijdscategorie 14 tot 20 jaar. Het orkest vervult een belangrijke
rol voor de deelnemers bij de oriëntatie op een vervolgopleiding, al dan niet leidend
tot het beroep van professioneel musicus. Veel professionele musici hebben in het
JON de eerste ervaringen binnen een symfonieorkest opgedaan. Informatie: www.
jeugdorkest.nl.

Selmer Klarinetdag in Ittervoort

BIN/Selmer houdt zaterdag 22 september een klarinetdag bij Muziekcentrale Adams

in Ittervoort. Onder leiding van Lute Hoekstra (solo-klarinettist en concertmeester Orkest van de Koninklijke Luchtmacht) komen naast facetten zoals ademhaling, klank,
techniek en samenspel onderwerpen zoals het voorbereiden van een solo, podium-/
examenvrees, rieten, mondstukken en de keuze van een set-up aan bod. Deelname
staat open voor klarinettisten vanaf muziekschoolniveau B/C of met 4 jaar of meer
speelervaring, op alle klarinetten uit de klarinetfamilie. Aan het afsluitende concert
verleent Clarinet Choir Weert medewerking. Informatie: www.selmer.nl.

7e International Adolphe
Sax Competition

Association Internationale Adolphe Sax houdt van 26 oktober tot 10 november 2019 in Dinant (België) de 7e Internationale Adolphe Sax Competitie. De
hoogstaande wedstrijd staat open voor saxofonisten van alle nationaliteiten die
op 10 november 2019 niet ouder zijn dan 30 jaar. De selectie vindt plaats op
basis van een video-preselectie. Onder de zes laureaten wordt een prijzenpot
van 31.000 euro verdeeld. Ook ontvangt elke laureaat een altsaxofoon met een
gemiddelde waarde van 4.500 euro. Informatie: www.sax.dinant.be.

Verplichte werken ONFK bekend

Play-in met Jacob de Haan

De organisatie van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) heeft
in samenspraak met het Repertoire Informatie Centrum de verplichte werken voor de
ONFK 2019 vastgesteld. De eerste divisie speelt In Other Words waarin Marco Pütz het
geluid van kristallen glazen laat versmelten met het timbre van het fanfareorkest. De
tweede divisie buigt zich over het driedelige Shapes dat Harry Janssen in opdracht
van de gemeente Smallingerland en de Stichting Frysk Fanfare Festival schreef bij het
honderdjarig bestaan van de kunstbeweging De Stijl. Testpiece in de derde divisie is
Uxor maris (Vrouw van de zee) van Jan Bosveld. De compositie beschrijft een noodlottig verhaal over een zeemeermin die na een storm haar leven op het droge leidt.
Tempus Fugit - bestemd voor de vierde divisie - is een nieuw werk van Eric Swiggers, in
opdracht van Stichting Frysk Fanfare Festival geschreven voor het ONFK 2019. De titel
is ontleend aan een uitspraak van de Romeinse dichter Vergilius en betekent De tijd
vliegt. Verplichte werk in de vijfde divisie is Kaap Hoorn van Hans van der Heide, een
impressie van een zeereis rond het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. De ONFK zijn
op 5 en 6 april 2019 in De Lawei in Drachten. Inschrijven: www.onfk.nl.

Zaterdag 1 december houdt Servicepunt Amateurkunst in cultuurgebouw Zinder
in Tiel een play-in voor blazers en slagwerkers met minimaal speelniveau B.
De play-in staat in het teken van composities van Jacob de Haan die samen
met dirigent Arjan Gaasbeek deze dag leidt. Deelname is gratis. Aanmelden via
amateurkunst@cultuurbedrijftiel.nl.

FCO biedt instrumenten aan

Het zat harmonie Finis Coronat Opus (het einde bekroond) uit Bosschenhoofd
de laatste jaren niet mee. De jeugd trok weg uit het dorp om elders te studeren,
oudere leden stopten ermee en projecten op de basisschool leverden onvoldoende nieuwe leden op. Tot overmaat van ramp kreeg de vereniging ook te
maken met huisvestingsproblemen. Zondag 7 oktober geeft het in 1924 opgerichte orkest met ondersteuning van muzikanten uit de omgeving in café Stroop
zijn laatste concert. Wegens de opheffing biedt de muziekvereniging verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten en bladmuziek te koop aan. Informatie:
koevoets.bosschenhoofd@gmail.com.

Workshop saxofoon
in de lichte muziek

Dinsdag 20 november (19.00 uur) houdt Le Monde Saxophones bij muziekhandel Dal Segno in Sliedrecht een workshop over het gebruik van de saxofoon in
de lichte muziek. Ben Rodenburg (saxofonist bij Bakermat en sessiemuzikant
bij tal van artiesten) gaat in op facetten zoals toonladders, improvisatie, sound,
setup, apparatuur en special effects. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
het schrijven en spelen van eenvoudige, pakkende thema’s en de verschillende
opnametechnieken. Informatie: www.blaasinstrumentenimport.nl.

European X als leerschool

Indoorpercussie-ensemble European X haalt ter voorbereiding op het nieuwe winterseizoen van Color Guard Nederland weer Amerikaanse stafleden naar Nederland. Ook
de productie is geschreven door ontwerpers uit de wereldorganisaties DCI en WGI.
Behalve deelname aan de CGN-competitie wil European X ook een leerschool zijn
waar indoorpercussieslagwerkers in korte tijd veel kennis kunnen opdoen die ze bij
hun eigen vereniging kunnen delen. Kennismaken met European X kan op 6 oktober
tijdens de European Mallet Day in de buurt van Joure en op 13 en 14 oktober tijdens
The X Academy in het VBK-gebouw in Hilversum. Informatie: info@europeanx.org.
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Fryslân boppe bij
KNMO Award
Leeuwarden-FrysLân Culturele Hoofdstad 2018 heeft zijn stempel gedrukt op de
verkiezing van de KNMO Award. Het evenement inspireerde veel Friese verenigingen tot bijzondere projecten. De eerste editie van de door de KNMO ingestelde
stimuleringsprijs kreeg mede daardoor een volledig Fries podium.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

De christelijke muziekvereniging Excelsior uit
Schraard gaat de boeken in als winnaar van de
eerste KNMO Award. De muziektheatervoorstelling Skeltemania werd door de jury, bestaande uit dirigent Björn Bus, artistiek leider Henk
Guittart, KNMO-bestuurslid Johan Meesters,
zangeres Romy Montero en KNMO-vicevoorzitter Toon Peerboom, gekozen tot het meest in
het oog springende project. Skeltemania verhaalt
over kolonel Schelte van Aysma die vocht en

stierf in de Tachtigjarige Oorlog en in de kerk
van Schettens werd begraven. De voorstelling
speelt zich af op drie locaties die door het
publiek wandelend worden bezocht. Het project
zet in op beleving, zoekt op een bijzondere manier de verbinding met de lokale gemeenschap
en verhoogt het draagvlag voor de blaasmuziek.
(Elders in deze uitgave van Klankwijzer meer
achtergrondinformatie over deze voorstelling).
Op de tweede plaats eindigde het project Jouw

KNMO-voorzitter Bart van Meijl reikt de KNMO Award uit aan Gea Boessenkool en Jan Rein
Boersma van Excelsior Schraard.
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smoel voor een goed doel van muziekvereniging
Melodia Wijckel. Met een smoelenmuur met
foto’s van inwoners en een 24-uurs marathon
werd geld ingezameld voor tablets en koptelefoons voor demente bewoners van verzorgingstehuizen zodat ze voor hen herkenbare muziek
kunnen beluisteren. Ook kwam er geld binnen
voor een muziekproject voor mensen voor wie
het minder makkelijk is om muzieklessen te
volgen.
De Jouster Fanfare legde met het project De
Jouster Tour beslag op de derde plaats. De
geschiedenis van de toren van de Hobbe van
Baerdtkerk (De Jouster Tour) is uitgangspunt
van een compositieopdracht aan Paul Lovatt
Cooper, die de fanfare samen met lokale artiesten uitvoert. Rondom dit thema is in samenwerking met diverse organisaties een lessenreeks
ontwikkeld voor de basisscholen.
Voorzitter Bart van Meijl reikte tijdens de
Algemene Ledervergadering in Leeuwarden de
prijzen uit. Het instellen van de KNMO Award
voor bijzondere projecten, grensverleggende
ontwikkelingen of innovatieve concepten is
een groot succes geworden. Maar liefst 24
verenigingen en organisaties namen deel aan
de verkiezing. De KNMO wil met dit initiatief
innovatie en creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren. De hoofdprijs bestaat naast
een trofee en een oorkonde uit een geldprijs van
3.000 euro. De nummers twee en drie ontvingen
aanmoedigingsprijzen van respectievelijk 1.500
en 1.000 euro. Projecten voor 2019 kunnen
worden ingestuurd naar info@knmo.nl.
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Klankwijzer wordt (digitaal)
nieuws- en informatieplatform
KNMO Klankwijzer ondergaat dit najaar een metamorfose.
Met KW Nieuwsapp, KW Nieuwskrant, KW Nieuwswebsite, KW
Nieuwsbrief en KW Magazine ben je straks 24/7 verzekerd
van het laatste nieuws en alle achtergrondinformatie uit
de amateurmuziekwereld. Bovendien kunnen alle bij de
KNMO-bonden aangesloten verenigingen via de nieuwe
media hun activiteiten promoten.
TEKST: ONZE REDACTIE • ILLUSTRATIE: FV MEDIA PRODUCTIES

Het nieuwe integrale nieuws- en informatieplatform voor de amateurmuziek in Nederland
bestaat uit een nieuwsapp, website, digitale
nieuwsbrief, digitale nieuwskrant en een magazine in geprinte vorm. Behalve de uitgebreide
agendarubriek, waarvan in de huidige papieren
uitgave ook al massaal gebruik wordt gemaakt,
voorziet het platform in rubrieken zoals nieuws,
vacaturebank, muzikantenpool en muziekmarkt.
Extra aandacht wordt besteed aan activiteiten
en ontwikkelingen op het gebied van educatie.
Verenigingen kunnen via opgaveformulieren
activiteiten en nieuwsberichten insturen voor
plaatsing in een van de rubrieken. In de meeste
gevallen is deze service gratis. De diverse
onderdelen worden doorlopend bijgewerkt
zodat de informatie altijd actueel is. Ook is het
platform ingericht om vlogs en video’s te delen
en voor interactieve activiteiten zoals polls. De
app, website en daarin geïntegreerde digitale
nieuwskrant zijn voor iedereen toegankelijk
en kunnen gratis gedownload of bekeken
worden. De nieuwsbrief, met daarin tevens
een link naar de digitale nieuwskrant, wordt
gratis toegezonden aan alle lidverenigingen
en iedereen die zich hiervoor aanmeldt. Deze
digitale krant verschijnt in een hoge frequentie
(in het hoogseizoen wekelijks) en bevat naast
diverse vaste rubrieken zoals nieuws, agenda
en vacaturebank eigen redactionele artikelen
met voor- en nabeschouwingen op wedstrijden,
aankondigingen van activiteiten en andere

tijdgebonden onderwerpen. Het magazine in
geprinte vorm verschijnt vier keer per jaar en
wordt in tweevoud toegezonden aan de lidverenigingen van de bij de KNMO aangesloten
bonden, alsmede aan de leden van de FASO en
NOVAM. Het blad bevat informatieve artikelen,
achtergrondverhalen, interviews, good practices
en productinformatie.
Een beknopte omschrijving van de diverse
onderdelen:
1. KW App: Gratis voor iedereen. Even snel de
actuele headlines checken op je mobiel of je tablet. Met alertberichten bij breaking news vanuit
de KNMO, de bonden en andere nieuwsbronnen. Je kunt de app straks downloaden via App
Store en Google Play.
2. KW Website: Al het actuele nieuws kun je
ook via je pc op de vernieuwde website www.
klankwijzer.nl bekijken. Een overzichtelijk
scherm met alle rubrieken op een rij. Niet alleen
nieuwsflitsen, maar ook de concertagenda, de
vacaturebank, activiteiten op het gebied van
educatie, nieuw verschenen bladmuziek/cd’s en
productinformatie. Eveneens gratis toegankelijk
voor iedereen.
3. KW Nieuwskrant: Reportages en uitslagen
van evenementen van de afgelopen week. Voorbeschouwingen en aankondigingen van activitei-

ten die komen gaan. Met een uitgebreide, actuele
en op provincie en doelgroep ingedeelde activiteitenkalender. Maar ook informatie vanuit de
KNMO en de bonden, oproepen voor deelname
aan workshops, cursussen, projecten, festivals
etc. De digitale KW Nieuwskrant verschijnt afhankelijk van het nieuwsaanbod - wekelijks en
is voor iedereen gratis te downloaden.
4. KW Nieuwsbrief: De belangrijkste nieuwtjes in je mailbox met de redactionele KW
Nieuwsbrief. Verschijnt zodra de nieuwe uitgave
van KW Nieuwskrant klaar staat om te downloaden. Aanmelden voor deze gratis service kan nu
al via redactie@klankwijzer.nl.
5. KW Magazine: 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. Verschijnt vier
keer per jaar en is bestemd voor de aangesloten
verenigingen, externe partners en abonnees.
We houden u de komende maanden via allerlei
kanalen op de hoogte van deze ontwikkeling.
Informatie: redactie@klankwijzer.nl.
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GRIND effent pad voor
verenigingsmodel 3.0
Het besturen van een muziekvereniging is met alle maatschappelijke verschijnselen tegenwoordig een stuk complexer dan pakweg een jaar of twintig geleden. De
stichting i.o. GRIND (Goede Raad Is Niet Duur) wil met professionele deskundigheid
verenigingen helpen obstakels op het bestuurlijke pad uit de weg te ruimen en de
koers naar een gezonde toekomst uit te stippelen. Vier culturele koepelorganisaties in
Limburg, waaronder de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen, gaan er alvast mee aan de slag. Op termijn wordt het
programma via de KNMO en Koornetwerk Nederland ook landelijk uitgezet.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES / JOS VERVUURT

“Bestuurders van verenigingen zijn absolute
helden”, zegt Peter Derks. “Dat geldt zeker voor
bestuurders van cultuurverenigingen. In een
typische cultuurvereniging zoals een muziekvereniging zijn al vlug zeven generaties actief.
Mensen die allemaal heel anders in het leven
staan, op een heel andere manier naar de wereld
kijken, heel andere ambities en verwachtingen
hebben, op een heel andere manier communiceren en heel andere prioriteiten stellen. Er is niets
zo complex dan die verschillende generaties met
elkaar te verbinden. Ook door hun oorspronkelijke functie en tradities is het DNA van een
muziekvereniging veel ingewikkelder dan dat
van bijvoorbeeld sportverenigingen.”

In muziekverenigingen zijn al vlug zeven generaties actief.
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Derks kent het klappen van de zweep. Het
nieuwe bestuurslid van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen heeft in diverse managementfuncties bij tal van grote bedrijven over
de hele wereld veranderprocessen geleid. Zijn
kennis op dit gebied zet hij sinds 2007 ook in
voor de amateurmuziekwereld. Hij schetst hoe
de maatschappij in sneltreinvaart verandert.
Van zekerheid naar onzekerheid, van eenvoud
naar complexiteit, van lokaal naar internationaal, van gezamenlijk naar individueel en van
groei naar krimp. Bestuurders komen tal van

hobbels tegen op hun pad: nieuwe interesses,
individualisering, minder publiek, ontgroening
en vergrijzing, oude tradities en gewoonten,
geldgebrek, imagoprobleem, onzekerheid, eroderende verenigingsgeest, hoog ledenverloop,
minder muzikanten, weinig betrokkenheid,
geen tijd, minder vrijwilligers, andere normen,
nieuwe waarden en steeds meer wetten en regels.
Bovendien verwacht de gemeente meer zelfredzaamheid van verenigingen en worden subsidies
beperkt. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Ga daar als bestuurder maar eens aan staan.
GRIND gaat daarbij helpen. GRIND is een nieuw
initiatief dat verenigingen een omvangrijk en
intensief programma aanbiedt om hun zelforganiserend vermogen te vergroten. Om de oorzaak
achter problemen te onderkennen en de capaciteit
en competenties te ontwikkelen om daar proactief
op in te spelen. Dat gebeurt met ondersteuning
en begeleiding van professionals en deskundigen.
“Bestuurders van verenigingen weten zich vaak
geen raad om daar de juiste weg in te vinden”, zegt
Derks. “Om die weg te kunnen bepalen, kun je
gebruikmaken van bewezen methodes. Dat is wat
GRIND aanbiedt.”
Derks is samen met Toon Peerboom (vicevoorzitter van de KNMO) en Ubbo van Piggelen
(bestuurslid Koornetwerk Nederland) een van de

De GRIND-commissie met v.l.n.r. Peter Derks (Limburge Bond van Muziekgezelschappen (LBM),
Jos Gerits (federatie Oud Limburgs Schuttersfeest), Wim Leunissen (LBM), Ubbo van Piggelen
(Verbindend Netwerk Koorzang Limburg) en Toon Peerboom (KNMO).

op basis waarvan de vereniging kan gaan bouwen
aan een gezonde en evenwichtige toekomst. Het
bijzondere van GRIND is dat de vereniging gedurende dat hele veranderingstraject gecoacht wordt
door speciaal hiervoor opgeleide (professionele)
procesbegeleiders. Voor ingewikkelde specifieke

‘Bestuurders van verenigingen
zijn absolute helden’
kartrekkers van het programma. Hij schetst het
verloop van het proces in vogelvlucht. GRIND
kijkt eerst naar de huidige toestand van de vereniging; hoe staat de club ervoor? Dat gebeurt aan de
hand van een digitaal onderzoek, de verenigingsscan, waarvan verwacht wordt dat ieder bestuurslid of iedereen die bestuurlijk betrokken is bij
de vereniging hieraan meedoet. De vereniging
analyseert haar problemen en de hieruit resulterende trendanalyse definieert haar hulpvraag. De
GRIND-commissie plaatst deze gegevens in perspectief: samen met het bestuur wordt ingezoomd
op wat er in en rondom de vereniging speelt en
wat de potentie is van de vereniging. Vervolgens
wordt samen met de vereniging de hulpvraag
verder uitgediept. Als dat eenmaal op papier staat,
wordt aan de slag gegaan met inspiratieworkshops waarbij alle leden betrokken worden. De
verwachting is dat hier een dynamiek uit ontstaat

thema’s worden zo nodig specialisten ingehuurd.
De grote uitdaging voor GRIND is om boven
water te halen wat er binnen de vereniging aan de
hand is. Daarom is het belangrijk dat onder de
leden commitment is om dit ingrijpende proces
aan te gaan. Derks: “Het is onze taak om bestuur
en leden bewust te maken van de fundamentele
problemen, maar ook van de vele kansen en de
methode om hun vereniging toekomstbestendig
te maken. Bestuurders hebben zich ongetwijfeld
wel eens afgevraagd waarom mensen lid zijn van
hun vereniging en niet in de auto stappen om
een dorp verder te gaan spelen. Maar ik waag te
betwijfelen of ze die vraag ook ooit echt samen
met de leden hebben uitgediept. Door onder
andere steeds samen de waarde van de vereniging
te ontdekken en te benoemen wordt de identiteit
en de gezamenlijkheid versterkt. ”
Aanleiding voor GRIND is onder meer het

recente onderzoek Passend Besturen. Daarin
schetsen vooraanstaande onderzoeksorganisaties
een beeld van de bestuursstructuren, -methodes
en -stijlen bij onder andere sport-, cultuur- en
scoutingverenigingen in Nederland (zie Klankwijzer nummer 1 van 2018). Het rapport biedt
echter geen concrete antwoorden op vragen van
bestuurders hoe ze deze problemen in de dagelijkse praktijk te lijf kunnen gaan. Derks: “Dát er
wat moet veranderen, is inmiddels evident. Waar
veel bestuurders echter mee worstelen is hóe ze
de huidige tijdsgeest in hun vereniging moeten
managen. Wat moeten we veranderen, hoe moet
dat, wanneer en door wie?” Die problematiek
speelt niet alleen in de cultuursector. Ook de
sportsector heeft zich een tijd geleden in deze
materie verdiept. De KNVB heeft daarvoor
Back2Basics ontwikkeld, een landelijk platform

GRIND gaat op zoek
naar professionals
GRIND wil in 2019 snel opschalen naar 50 procesbegeleiders in Limburg en Noord Brabant. Dit zijn
professionals en ervaringsdeskundigen die het
proces voor het ontwikkelen van een beleidsplan
met het daaruit volgend veranderproces volgens
de GRIND-methode kunnen regisseren als
adviseur van de besturen van cultuurverenigingen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
peter.derks@grindnet.nl.
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van gekwalificeerde procesbegeleiders die amateursportverenigingen helpen bij het bepalen en
invullen van een nieuwe koers. Derks: “GRIND
heeft verbinding gezocht met Back2Basics en
we onderzoeken hoe die systematiek ook in de
cultuursector toepasbaar is.”

Oude tradities en gewoonten spelen in de muziekwereld een belangrijke rol.

De uitdaging voor verenigingen om hun toekomst te borgen, is behoorlijk omvangrijk en complex.
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GRIND gaat van start in Limburg omdat de
muzieksector daar sterk verenigd is. Iets meer dan
de helft van de 200.000 Limburgse muzikanten
is aangesloten bij een vereniging. De uitdagingen
van verenigingen in plattelandsgebieden met een
hoge ‘verenigingsdichtheid’ zijn anders dan in
stedelijke gebieden. Limburg, Noord-Brabant en
Friesland hebben naast verenigingen in steden en
verstedelijkte gebieden een hoge dichtheid van
cultuurverenigingen die verspreid zijn over een
groot gebied. Derks: “Op het platteland heerst
een andere dynamiek dan in stedelijke gebieden.
De uitdaging voor verenigingen om hun toekomst
te borgen, is er behoorlijk omvangrijk en complex
door demografische ontwikkelingen. In deze
gebieden zijn tradities enorm belangrijk en door
krimp als gevolg van ontgroening en vergrijzing is
de noodzaak tot samenwerking evident.”
GRIND is dus een initiatief dat zich vanuit
Limburg ontwikkelt maar straks via de KNMO
en Koornetwerk Nederland landelijk wordt
uitgerold. De overkoepelende Limburgse muziekorganisaties hebben GRIND inmiddels omarmd.
En wat niet onbelangrijk is: ook de provincie
Limburg is overtuigd van het nut en belang van
het programma. Het provinciaal bestuur is bereid
geld te steken in GRIND. Want zonder financiële
middelen kan GRIND niet draaien. “Het proces
dat een vereniging met GRIND ingaat duurt al
gemiddeld twee jaar”, legt Derks uit. “Dat kun je
niet halverwege afbreken. Van de procesbegeleiders wordt gevraagd om zich gemiddeld 50 uur
per traject bezig te houden met een vereniging.
Dat is nogal wat. Om het commitment en het
niveau van de ondersteuning te borgen, moet je
gebruik maken van een geolied systeem met professionals of ervaringsdeskundigen die dat werk
continu doen. Dat zijn mensen die we als GRIND
selecteren, opleiden, voortdurend bijscholen en
begeleiden om te worden uitgezonden naar de
verenigingen. Omdat je hoge eisen stelt aan deze
mensen moet daar een vergoeding tegenover
staan. Ook de sportorganisaties werken op deze
basis. Daar moet dus financiering voor gevonden
worden.” Derks verwacht dat de komende twee
jaar ongeveer 250 van de 1700 Limburgse cultuurverenigingen met GRIND aan de slag willen
gaan. Er hebben zich nu al tientallen verenigingen

gemeld. Wellicht kan niet iedereen geholpen
worden. “Verenigingen zullen in ieder geval
potentie moeten hebben en wilskracht moeten
tonen om ondersteuning te krijgen. GRIND heeft
de methodiek en ontwikkelt heel gestructureerd
samen met de vereniging de opties en de aanpak.
De keuze en de implementatie worden door de
vereniging zelf gedaan met ondersteuning of
onder regie van GRIND-experts.”
De provinciale geldstroom van GRIND in
Limburg loopt via het Huis voor de Kunsten
in Limburg. Ook kan GRIND gebruikmaken
van de faciliteiten en infrastructuur van deze
provinciale steunfunctie. Dit jaar worden de

1.0 (rond de Tweede Wereldoorlog) en verenigingsmodel 2.0 (vanaf eind jaren 90) ontwikkelen
zich naar verenigingsmodel 3.0. Hoe dat nieuwe
model ingevuld wordt, bepaalt de vereniging zelf.
Bestuursleden managen veelal reactief, lopen
nogal eens achter de feiten aan en moeten vaak
corrigeren. Dit reactief managen van problemen
kost héél véél energie en is niet aantrekkelijk. Waar
we naar toe moeten is proactief besturen. Dat wil
zeggen dat je de zaak vooruit bent. Met minder capaciteit en minder energie sneller vooruit komen
zodat er meer tijd besteed kan worden aan het
(ver)binden van leden. Want dat is de essentie van
verenigen. Dit vergt in de huidige tijd een ander
type bestuur met specifieke leiderschapskwali-

‘Het is onze taak om bestuur
en leden bewust te maken
van de fundamentele
problemen, maar ook van
de vele kansen’
voorbereidingen getroffen voor de introductie
van GRIND bij de Limburgse verenigingen in
januari 2019. Tegelijkertijd wil GRIND ook de
aard en omvang van de hulpvragen en -behoefte
in kaart brengen. Dat gebeurt via een gefaseerd
online onderzoek onder alle 8.000 Limburgse
bestuursleden en commissievoorzitters. “We
willen niet de mening horen van alleen de
voorzitter of secretaris die namens de vereniging
spreekt. Om te voorkomen dat een eenzijdig
beeld ontstaat, willen we van zoveel mogelijk
bestuursleden individueel en onafhankelijk van
elkaar horen wat zij vinden van hun vereniging.
Dat kan op naam, maar ook anoniem. Het gaat
erom dat we een zo goed mogelijke voorstelling
kunnen maken van wat er zich op bestuurlijk
vlak afspeelt en waar wij een rol in kunnen
spelen. Daarvoor willen we doordringen tot de
haarvaten van de vereniging.”
De essentie van een vereniging is gelijkgezinden
met elkaar verbinden en boeien. GRIND wil tot
die kern doordringen. “De manier waarop het
verbinden van mensen in een vereniging in de toekomst gebeurt, zal heel anders zijn dan het ooit is
geweest”, voorspelt Derks. “We maken de evolutie
van het verenigingsmodel mee. Verenigingsmodel

teiten. De ontwikkeling van deze kwaliteiten gaat
GRIND als gecertificeerde training aanbieden aan
iedereen die in de vereniging een leidinggevende
positie heeft of ambieert. Het is een vorm van
persoonlijke ontwikkeling die ook onder andere
gebruikt kan worden in iemands loopbaan.”
Derks benadrukt dat de huidige bestuurders zich
niet schuldig hoeven te voelen als ze niet weten
hoe ze complexe problemen moeten aanpakken
en oplossen. Bestuursleden zijn immers vrijwilligers die vrijwilligers met totaal verschillende achtergronden en ambities sturen. Van alles wat er in
een vereniging gebeurt, gaat 80 procent hartstikke
goed. Juist die ontbrekende 20 procent maken het
zo ingewikkeld en kosten veel energie en frustratie.
Het inschakelen van GRIND moet dan ook niet
gezien worden al een brevet van onvermogen aan
het adres van de bestuurders. Het vragen om hulp
getuigt van moed, verantwoordelijkheidsbesef en
de bereidheid om te willen leren en ervaren. “Het
veranderen van een vereniging is net als bij professionele organisaties een zeer complex proces, dat
uitermate boeiend, fascinerend en bevredigend is
als dit op de juiste manier wordt georganiseerd.”
GRIND is niet alleen bestemd voor verenigingen
die vrezen voor hun voortbestaan. Ook vitale en

bloeiende verenigingen kunnen een beroep doen
op GRIND. “Het gaat erom dat je de pretentie,
overtuiging en engagement hebt om als vereniging
dat te worden wat je wilt zijn”, verduidelijkt Derks.
GRIND denkt in eerste instantie 20 procesbegeleiders nodig te hebben. Daarmee kunnen in
de eerste twee jaar ongeveer 80 verenigingen
geholpen worden. Ondertussen gaat GRIND
procesbegeleiders opleiden in samenwerking met
onder andere Back2Basics van de KNVB. Naast de
procesbegeleiders kan er gedurende de verschillende fasen van het proces een beroep gedaan
worden op specialisten zoals juristen, fiscalisten,
p&o-adviseurs of mediators. Die expertise vindt
GRIND bij bedrijven en serviceclubs zoals Rotary.
“Rotary stelt zich ten dienste van de gemeenschap
en doet dit niet alleen door geld te geven. Binnen
Rotary zijn honderden specialisten te vinden die
verenigingen op een bepaald moment kunnen
helpen bij een complex vraagstuk. Ik heb als Rotarian GRIND al bij Rotaryclubs gepresenteerd met
enorm enthousiasme als resultaat. Zo creëer je ook
maatschappelijk draagvlak.”
GRIND gaat in oktober van start in Limburg met
het online-onderzoek onder bestuurders. Voor
het einde van het jaar moet de aard en omvang van
de hulpvragen in kaart zijn gebracht. Vanaf januari
2019 volgen inspiratieworkshops met bestuursleden en wordt de campagne gefaseerd uitgerold.
Inmiddels worden al trajecten ingezet bij een
aantal verenigingen. Na het artikel in Klankwijzer
van januari hebben zich uit diverse delen van het
land verenigingen gemeld die interesse hebben in
het programma. Zij zullen voorlopig echter nog
even geduld moeten hebben. “We kunnen GRIND
pas uitrollen in de rest van Nederland als de organisatie, de capaciteit en financiering geregeld zijn”,
besluit Derks.

Klankwijzer volgt
ontwikkelingen
rond GRIND
Naar verwachting zal GRIND de komende jaren
een belangrijke rol gaan spelen in de organisatie
van verenigingen in de muziekwereld. Gelet op het
algemeen belang hiervan wil Klankwijzer de ontwikkelingen rond het programma op de voet gaan
volgen. De redactie overweegt om in een telkens
terugkerende rubriek hier aandacht aan te besteden. Ter inspiratie van andere verenigingen zullen
we op bezoek gaan bij muziekgezelschappen die
inmiddels aan de slag zijn gegaan met GRIND.
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Eersel toost op 125 jaar
De Goede Hoop
Muziekvereniging De Goede Hoop uit Eersel bestaat 125 jaar. Alle reden om naar goed Brabants
gebruik het glas te heffen. Speciaal hiervoor is het bier De Goede Hop op de markt gebracht.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING DE GOEDE HOOP

Enkele inwoners van Eersel hadden er in 1893
schoon genoeg van om voor de muzikale
omlijsting van lokale festiviteiten steeds maar
weer leentjebuur te moeten spelen. Twintig
jaar eerder was er al eens een fanfare opgericht,
maar die ging na een jaar of tien ter ziele. Spijt als
haren op hun hoofd hadden ze in Eersel dat ze de
instrumenten toen aan Aarle-Rixtel hadden afgestaan. Daarbij werd en passant ook nog even de

deze plechtige tocht gaat terug naar 1661. De
inwoners beloofden toen jaarlijks een processie te houden als dank voor het bedwingen van
de pest. Hoewel deze ziekte toch al zo’n drie
eeuwen uit Europa verdwenen is, loopt harmonie De Goede Hoop al sinds de oprichting
ieder jaar weer mee. Ook het dauwtrappen op
de eerste zondag van mei is een lokaal gebruik
waaraan De Goede Hoop telkens meewerkt. De

naam De Goede Hoop mee overgenomen. Op 7
november 1893 waagde een vriendengroep een
nieuwe poging om in Eersel een muziekkorps
van de grond te tillen. Weer onder de naam De
Goede Hoop. Dit keer met meer succes.
Ieder dorp heeft wel zijn eigen traditie. In
Eersel is dat de processie naar Werbeek op de
laatste zaterdag van juni. De oorsprong van

vereniging is bij zowat alle festiviteiten in het
dorp van de partij en organiseert ook zelf ieder
jaar verschillende activiteiten. “De harmonie is
op de twee gilden na de oudste vereniging van
Eersel. Een vereniging die 125 jaar kan blijven
bestaan, heeft duidelijk een plek weten te
vinden binnen de lokale gemeenschap”, merkt
voorzitter Wil van der Linden op.
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De jubilerende vereniging telt honderd leden
verdeeld over een harmonieorkest (56 leden)
en opleidingsorkest (32 leden), een percussiegroep (8 leden), enkele beginners en
niet-spelende leden. Het op peil houden van
het ledenbestand is voor de Eerselse harmonie een uitdaging. Elk jaar bezoekt De Goede
Hoop de groepen 4 van de drie basisscholen in
Eersel. Sinds twee jaar is er in samenwerking
met muziekschool Art4U voor de groepen 5
en 6 een acht lessen durende blazersklas. “Het
resultaat van deze acties is wisselend”, zegt Van
der Linden. “Dit jaar zijn er zeven jeugdleden
overgebleven. In eerdere jaren waren er dit wel
eens 15 tot 20.”
De voorzitter vertelt dat het sociale aspect bij
de vereniging de boventoon voert. “Kwalitatief
in een zo’n hoog mogelijke klasse spelen, is
duidelijk niet ons doel. Samen muziek maken
in een gezellige en prettige sfeer zijn voor onze
vereniging belangrijke waarden. We willen
daarbij een plek geven aan zowel jong als oud.”
Het 125-jarig bestaan wordt het hele jaar door
gevierd met tal van activiteiten. Zaterdag 3
november is er een dinerconcert met medewerking van toneelvereniging Het Abele Spel. De
bourgondische inslag van de Brabanders staat
ook zondag 4 november centraal tijdens een
barbecueconcert. Zondag 16 december volgt
dan nog het kerstconcert. Al die activiteiten
worden onder meer betaald uit de verkoop
van het jubileumbier De Goede Hop (met één
o). De Kempische brouwer Guy Pirlot heeft
speciaal hiervoor zijn bekroonde hopkwintet
afgevuld. Ook verschijnt er een jubileumboek.
Informatie: www.degoedehoop.info.

BLAASMUZIEK NIEUWS

Topscorer Concordia brengt
KNMO-opdracht in première
De christelijke muziekvereniging Concordia uit Drachten brengt
zondag 4 november het werk Secrets of the Infinite Voice van
componist Arend Gerds in première. Het stuk is geschreven in
opdracht van de KNMO en het Repertoire Informatie Centrum
(RIC) als bijdrage aan de vernieuwing van het repertorium
voor fanfares in de lagere divisies.
TEKST: ONZE REDACTIE

Muziekvereniging Concordia veroverde op 4
maart 2017 tijdens het concertconcours van de
Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân
in Drachten met 87,50 punten een eerste prijs
met promotie. Omdat de Friezen daarmee in het
KNMO-concoursseizoen 2017 de hoogste score
van alle fanfares in de vijfde divisie behaalden,
mogen ze de première Secrets of the Infinite

Voice voor hun rekening nemen. Componist
Arend Gerds liet zich bij dit werk inspireren
door vocale muziek uit het renaissance tijdperk.
“Renaissancemuziek heeft iets ongrijpbaars en
over de eeuwen heen nog steeds veel muzikale
zeggingskracht”, legt hij zijn keuze uit. “De modale schrijfwijze, het maken van lange lyrische
lijnen en hoe in samenklanken de kleine en grote

terts zich tot elkaar verhouden, spreken me aan.”
Muziek van John Dowland (1563-1623) en
Tomás Luis de Victoria (1548-1611) vormen
het uitgangspunt van de compositie. Gerds:
“Fragmenten van verschillende thema’s uit werk
van deze componisten zijn terug te horen in mijn
compositie. Daarnaast heb ik variaties gemaakt
van deze thema’s en ze op allerlei manieren
gecombineerd, binnen mijn eigen klankidioom.”
De Groninger Arend Gerds (1987) is een van de
jonge componisten uit de Nederlandse blaasmuziek. Hij studeerde aan het ArtEZ Conservatorium bij Alex Manassen en aan de Montclair State
University in de Verenigde Staten bij V.J. Manzo
en Ting Ho, waar hij een bachelor- en mastergraad in compositie behaalde. Zijn oeuvre
omvat inmiddels composities voor verschillende
bezettingen. Concordia brengt het werk zondag
4 november om 15.30 uur MFA De Bouwen in
Drachten in première.

(advertentie)

Distributed by www.jtmusic.nl
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Afgelopen voorjaar is Schelte van Aysma door het Regiment Infanterie Johan Willem Friso met militaire eer opnieuw bijgezet in de familiegrafkelder.

Vergeten helm als
droomscenario
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 winnaar van
de KNMO Award: de muziektheaterproductie Skeltemania die muziekvereniging
Excelsior uit Schraard van 20 tot en met 23 september opvoert in het piepkleine
terpdorp Schettens.
TEKST: ONZE REDACTIE • AANLEVERING EXCELSIOR / MEDIACENTRUM DEFENSIE

Ach ja, die helm. Die hangt er al zo lang. Al zeker
sinds het einde van de 19e eeuw. Hangt daar
maar wat te hangen. Niemand die er acht op
slaat. Totdat museumconservator Jeroen Punt
van het Nationaal Militair Museum al surfend op
het internet een foto van het hoofddeksel voorbij ziet komen. Onderzoek brengt al snel aan het
16

licht dat de helm aan de muur in het voorportaal
van de Protestantse Kerk in Schettens van Schelte van Aysma (1578-1637) moet zijn. Even later
wordt bij restauratiewerkzaamheden aan de kerk
een ingestorte grafkelder ontdekt met skeletten.
DNA-vergelijking met het enige nog levende
mannelijk familielid bevestigt wat de archeo-

logen reeds vermoedden: een van de stoffelijke
overschotten is Schelte van Aysma. Het kleine
dorp Schettens is plotseling landelijk nieuws.
De helm promoveert tot topstuk in de Canon
van de Nederlandse geschiedenis en is te zien in
het Nationaal Militair Museum te Soest. Schelte
wordt door het regiment-infanterie Johan

Willem Friso met militaire eer opnieuw bijgezet
in de herstelde grafkelder. Schettens is in rep en
roer. Een heuse Skeltemania barst los.
Schelte van Aysma was een Friese oorlogsheld.
Hij is omstreeks 1578 geboren in Beetgum.
Diende als militair in het Staatse leger. Had
als luitenant-kolonel van het Friese Nassau
Regiment een belangrijke rol in de Tachtigjarige
Oorlog. Overleed tijdens het beleg van Breda
op 23 augustus 1637. Woonde in het Friese
dorp Schettens. Door de opmerkelijke vondsten
kon zijn Wikipediapagina bijna vier eeuwen na
zijn dood nog ververst worden met een aantal
interessante wapenfeiten.
Voor de christelijke muziekvereniging Excelsior
uit Schraard hadden de historische ontdekkingen op geen beter moment kunnen komen.
Terwijl tal van organisaties in Friesland zich
het hoofd breken om een originele en creatieve bijdrage te kunnen leveren aan Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 kreeg
Excelsior het gedroomde scenario als het ware in
de schoot geworpen.

‘Een mooie manier van bewustwording en verhalen vertellen’
Maar Skeltemania gaat dieper dan alleen het uitbeelden van het leven van de Friese oorlogsheld.
Ook actuele maatschappelijke thema’s zoals
verlies van dierbaren, privé versus algemeen
belang, burgerbestaan versus idealisme komen
aan bod. Venema: “Wat ik fascinerend vind is
onze verbintenis met de geschiedenis en hoe die
verloren kan gaan. Skelte was ooit een bekend
en befaamd figuur in de contreien van Schettens.
Zodanig dat hij een prachtig versierde grafsteen
kreeg in de kerk. Zijn helm en wapenuitrusting
prijkten trots op de muur. En zo bleef dat vier
eeuwen lang. Maar gaandeweg wisten steeds
minder mensen wie die figuur op die grafsteen
was. Tijdens de zondagspreek vroegen mensen
zich af: ‘van wie is die helm eigenlijk?’ Door de
recente gebeurtenissen in Schettens worden die
lijnen met het verleden, die er eigenlijk altijd al
waren, weer zichtbaar. Een mooie manier van

‘De meerwaarde van dit
project zit in de samenwerking
met dorpsgenoten’

Woude speelt Tjemck van Osinga. De christelijke
muziekvereniging Excelsior Schraard heeft hierbij
een prominente rol. Dirigent Thom Zigterman
schreef speciaal voor deze voorstelling de ouverture, een bruiloftsmars en een muzikale ode aan
Tjemck, de vrouw van Schelte. Daarnaast klinken
er arrangementen van nummers zoals Nothing
Else Matters van Metallica en Song to the Moon
van Antonín Dvořák. Maar ook vele vrijwilligers
en acteurs uit de lokale gemeenschap, de mienskip,
werken mee. Vooral dat laatste gaf voor de jury
de doorslag om de eerste KNMO Award toe te
kennen aan Skeltemania. “De meerwaarde van
dit project zit in de samenwerking met dorpsgenoten”, zegt de trotse voorzitter Gea Boessenkool
van Excelsior. “Daarnaast willen we graag het
bijzondere verhaal van Schelte van Aysma en de
bijzondere historie van een heel klein dorpje in
Friesland vertellen. Daarmee zijn we vorig jaar
al gestart met de compositie Galea et Bellum
waarvoor we een compositieopdracht hadden
verleend aan Jan de Haan. Dit werk is inmiddels
al door vele orkesten gespeeld, onder meer als
verplicht werk in de eerste divisie tijdens de Open
Nederlandse Fanfare Kampioenschappen.”
Skeltemania vindt van 20 tot en met 23 september, telkens om 19.30 uur, plaats in Schettens. De

De muziektheaterproductie Skeltemania vertelt
het verhaal van Schelte. De voorstelling speelt op
drie locaties. Het publiek is te gast op het bruiloftsfeest op Osinga State, net buiten het dorp.
Schelte trouwt met Tjemck van Osinga, de erfdochter van de voorname familie van Osinga. Bij
zijn woonhuis passeert zijn verdere leven de revue tot aan zijn begrafenis. In een rouwstoet met
fakkels trekken uitvoerenden en publiek naar de
kerk van Schettens. “De voorstelling speelt om
meerdere redenen op meerdere locaties”, legt
regisseur en tekstschrijver Eelco Venema uit.
“Ten eerste wilde ik de tocht naar de kerk met
de rouwstoet van Skelte van Aysma in het script
verwerken. Skelte wordt als het ware opnieuw
vanaf zijn huis (locatie Osinga State, red.) naar
zijn laatste rustplaats gebracht (grafkelder in de
kerk van Schettens, red.). Verder is de kerk qua
capaciteit vrij beperkt. Het grootste deel van de
productie plaats laten vinden in de loods waar
vroeger de Osinga State stond is dus vooral een
praktische oplossing. De afwisseling van locaties
zorgt tevens voor een dynamisch geheel.”

bewustwording en verhalen vertellen.”
De muziektheaterproductie Skeltemania is
Friestalig. De rol van Schelte wordt vertolkt door
de Friese acteur Raymond Muller. Fardau van der

wandeling van 1,3 kilometer tussen de locaties
maakt deel uit van de voorstelling. Informatie:
https://skeltemania.nl.

Christelijke muziekvereniging Excelsior uit Schraard won met de muziektheaterproductie Skeltemania de KNMO Award.
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Het Brabants Jeugd
Project Orkest
(BJPO) bij het
debuut.

Vonk slaat over in
Brabants project
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) heeft zijn eigen orkest. Het
Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO) wil in de rol van ambassadeur van de
blaasmuziek jonge muzikanten van Brabantse muziekverenigingen met bijzondere concerten een extra uitdaging bieden. Vlak voor het zomerreces beleefde het
gezelschap in het Theater aan de Parade in ’s Hertogenbosch zijn vuurdoop. “Kei
vet dat we dit in vijf repetities hebben spits gekregen.”
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Om nu te zeggen dat hij kort voor het optreden er lekker chill bijstaat? Nou nee. Colors for
Trombone van Bert Appermont spelen met een
orkest van zeventig talentvolle muzikanten in je
rug is ook voor beroepsmuzikant Lode Smeets
geen appeltje eitje. “Best wel spannend”, zegt de
solotrombonist van philharmonie zuidnederland. “Dit is mijn eerste seizoen bij het orkest.
Het voelt als een eer om hier vanavond dit soloptreden te mogen doen. Uiteraard ben ik erop
gebrand om mijn orkest op een goede manier te
vertegenwoordigen.” De Belgische trombonist
groeide op als muzikant bij de fanfare van Achel
en de harmonie van Peer. Het initiatief van ‘phil18

zuid’ om met gezamenlijke concerten de amateursector en de professionele wereld dichter bij
elkaar te brengen spreekt hem aan. “Dat zal de
afstand tussen beide werelden zeker verkleinen.
Profs en amateurs raken over en weer meer
geïnteresseerd in elkaar. Ik heb in het kader van
dit project ook workshops gegeven. Wat opviel
was dat de muzikanten van het projectorkest niet
alleen goed spelen, maar ook zeer leergierig zijn.
Erg leuk om te doen.”
De BBM had voor het debuut van het Brabants
Jeugd Project Orkest (BJPO) geen betere
gelegenheid kunnen uitkiezen dan één van de
hafaconcerten van philharmonie zuidnederland.

Om nieuw publiek aan te boren en de amateurwereld een boost te geven nodigt het professionele symfonieorkest ieder jaar Brabantse en
Limburgse amateurorkesten uit om samen een
concertavond te verzorgen. In de aanloop naar
de gezamenlijke uitvoering geven de professionals workshops bij de amateurverenigingen.
De samenwerking met het BJPO ging nog een
stapje verder. Prominente blazers van ‘philzuid’
assisteerden dirigent Johan Smeulders bij het instuderen van het concertprogramma. De jonge
amateurmuzikanten zijn onder de indruk van
wat ze in die korte periode allemaal opgestoken
hebben. “Het was keileuk”, zegt trompettist Ar-

‘Die bagage nemen
ze mee terug naar de
moederverenigingen’
ron van de Weijer (13) van harmonie Pro Honore et Virtute uit Son en Breugel. “Ik heb heel
veel geleerd van de workshops door de professionals. Dat ons programma na vijf repetities zo
goed klinkt, is echt heel vet. En ook Lode Smeets
speelt vreselijk goed. De volgende keer ben ik er
zeker weer bij.” Ook klarinettiste Sabrina Specht
Gryp van harmonie Sint Cecilia uit Oerle is
dolenthousiast. “Fantastisch dat we dit programma in vijf repetities hebben ingestudeerd. Dit is
zo’n goede groep met zoveel goede muzikanten.
Allemaal jonge mensen met passie voor muziek.
Daar krijg je enorm veel energie van.”
En dat is nu precies wat de BBM met het BJPO
beoogt te bereiken. Het talent binnen de Brabantse muziekverenigingen stimuleren, koesteren en verzorgen. Talentvolle muzikanten in de
leeftijd van 13 tot en met 26 jaar de kans geven
om zich verder te ontwikkelen. De sportwereld
heeft zijn helden. Hoeveel kinderen lopen er niet
in een shirtje van Messi of Ronaldo, hebben de
kamer volhangen met posters van Max Verstappen of Tom Dumoulin of dromen van een carrière zoals hockeyster Maartje Paumen of voetbalster Lieke Martens. Het gebrek aan sprekende
voorbeeldfiguren wordt wel eens gezien als het
manco van de amateurmuziekwereld. Filoso-

fie van de koude grond, wellicht. Toch laat de
samenwerking tussen de profs van ‘philzuid’ en
de amateurs van het Brabants jeugdorkest zien
dat die visie niet volledig uit de lucht gegrepen is.
“Je hoort van de ouders dat de muzikanten veel
meer gemotiveerd zijn en thuis meer zijn gaan
oefenen”, zegt dirigent Johan Smeulders. “Het
BJPO is bedoeld om jongeren de kans te geven
om zich te ontwikkelen, ervaring op te doen,
maar ook om een netwerk op te bouwen. Die
bagage nemen ze mee terug naar de moederverenigingen. Op deze manier worden ook andere
leden van de vereniging weer geprikkeld.” De
concertavond met philharmonie zuidnederland
heeft ook voor Smeulders zelf nog een educatief
aspect. Hij mag ‘philzuid’ door Carmen Suite
van Georges Bizet leiden. “Een geweldige kans
om met zo’n top professioneel orkest te mogen
werken.”
Klapstuk van de avond is de gezamenlijke
wereldpremière van het werk Saturn van
componist Jesse Passenier. Het werk is speciaal
geschreven voor de bijzondere bezetting van
symphonie- en harmonieorkest. De planeet
Saturnus staat astrologisch voor de verbinding
tussen sterrenbeelden en bevat een zinderende energie die het heelal overeind houdt. Die
werkende kracht en de verbinding tussen het

Solist Lode Smeets.

oude en het nieuwe staat voor Passenier - in
2017 winnaar van de Rogier van Otterloo Award
voor de meest talentvolle Nederlandse jonge
componist, arrangeur, dirigent of orkestleider
van nu - symbool voor de overdracht tussen de
ervaring van de philharmonie zuidnederland en
de aanstormende jeugd in het BJPO.
BBM-bestuurslid Leonie Heezemans vertelt dat
het niet blijft bij dit eenmalige project. De leden
hebben aangegeven dat ze graag verder willen.
“We hebben een jaar geleden binnen het bestuur
van de BBM erover gesproken om iets te gaan
doen voor de jeugd op c-/d-niveau in de leeftijd
van 13 tot en met 26 jaar. Een paar pennenstreken hebben uiteindelijk geresulteerd in een plan
met dit succesvolle project als resultaat. Wij als
muziekbond willen hier graag verder mee. Maar
het zijn de muzikanten die het leuk moeten
vinden om er mee door te gaan. Inmiddels is
duidelijk geworden dat ook zij hier graag een
vervolg aan willen geven. Voor de komende
periode hebben we alvast twee projecten op de
planning staan.”

Het BJPO bestaat uit muzikanten op c-/d-niveau in de leeftijd van 13
tot en met 26 jaar.

Trompettist Arron van de Weijer in actie.
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Thorn: capital city van
de harmoniemuziek
De beste harmonieorkesten op het hoogste niveau in de amateurmuziekwereld
komen (nog steeds) uit Nederland. Nee, dat is geen overdreven vorm van
chauvinisme. Deze conclusie is met keiharde cijfers te onderbouwen. Na de
Europese titel van de Koninklijke Harmonie van Thorn (2016) en de wereldtitel
van harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder (2017) bevestigde harmonie Sint
Michaël van Thorn dit voorjaar met de zege tijdens The European Championship
for Wind Orchestras (ECWO) de Nederlandse suprematie in de sectie harmonie.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: JOEP SCHELLEKENS

Harmonie Sint Michaël
van Thorn in de imposante Brusselse BOZAR.
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Ivan Meylemans leidt de Geiten naar een megascore.

Een treffend beeld tijdens de ceremonie protocollaire van ECWO 2018. Op het podium
van kunstencentrum BOZAR in Brussel
overhandigt voorzitter Frans Tonnaer van de

om een bovenaards muzikaal niveau op de planken te zetten. Uit de spanning op de gezichten
van leden en aanhang voor de prijsuitreiking,
gevolgd door de extatische ontlading op het

‘Alleen bij Thorn hield 			
de spanning aan over 			
de stiltes heen’
Koninklijke Harmonie met een dikke knuffel
de trofee behorende bij de zege van ECWO
symbolisch aan zijn ambtgenoot Lars Deneer
van Sint Michaël. Ho ho, nu niet meteen de
conclusie trekken dat de Bokken en de Geiten
na ruim anderhalve eeuw strijd nu ineens bij
elkaar op het kerstdiner komen. Dat is nog een
beetje te voorbarig. Wat de innige omhelzing
wel onderstreept is het wederzijds respect voor
elkaars artistieke prestaties. Want als ze ergens
begrijpen wat het inhoudt om een harmonieorkest van honderd muzikanten op dit niveau
zoveel jaren aan de top te houden, dan is het
wel in het witte stadje Thorn.
Die onderlinge rivaliteit is misschien juist wel
de verklaring voor het feit dat de beide Thorner
orkesten er na al die jaren telkens weer in slagen

moment dat de uitslag bekend werd, viel af te
lezen hoe intens het orkest naar deze krachttoer
had toegeleefd. Sint Michaël speelde niet alleen
tegen acht directe concurrenten. Er lag ook nog
een erfenis die de Koninklijke Harmonie van
Thorn twee jaar geleden in Utrecht tijdens de
door de KNMO georganiseerde eerste editie van
ECWO had achtergelaten. De titel zou en moest
mee terug naar Thorn. “Er zat ongelofelijk veel
druk op”, gaf een zichtbaar opgeluchte voorzitter
Lars Deneer voor de camera’s van de Limburgse
zender L1 toe. “Maar we hebben ons daar niet
gek door laten maken. Het orkest heeft zich hier
ongelofelijk hard voor ingezet. Die beker moest
gewoon terug naar Thorn. En dat is gelukt.” Sterker nog: met het totaal van 97,92 punten scoorden de Geiten in Brussel zelfs nog één drie kwart

puntje meer dan de Bokken twee jaar geleden in
Utrecht. Weliswaar twee nagenoeg onvergelijkbare grootheden. Toch zal daar the day after the
night before in clublokaal D’n Ingel vast en zeker
een pilsje/pintje extra op gedronken zijn.
Hoewel de scherpe kantjes er vanaf zijn, stuwt
de onderlinge rivaliteit de Geiten en Bokken
nog steeds naar ongekende hoogten. Daar is in
de loop van de jaren niets aan veranderd. Ook al
staan inmiddels op zondagochtend, als beide orkesten repeteren, zowel aan de zuidwest- als aan
de noordoostkant van het Casino (de hoofdweg
door het witte stadje) opvallend veel auto’s met
Belgische kentekens geparkeerd. Het is een virus
dat overslaat van generatie op generatie en waar
je zelfs als vreemdeling mee wordt besmet. Zoals
voetballers van Ajax en Feyenoord net die stap
extra kunnen zetten als ze tegenover elkaar staan.
Ook al komen ze uit de meest exotische oorden.
Zo’n vruchtbaar muzikaal klimaat is een voedingsbodem voor bijzondere artistieke prestaties. Bart Picqueur, componist van het verplichte
werk Mutations, legt uit dat het daarbij gaat om
details. Ja, die doorleefdheid klinkt zelfs door

Zie voor de uitslag de uitslagenpagina elders in
deze uitgave.
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op momenten dat er geen noot gespeeld wordt.
“Dat heeft alles te maken met beleving”, zegt de
Belgische componist. “Thorn had zeker niet de
meest strakke uitvoering van Mutations. Maar
het is een orkest met traditie en dat voel je aan
alles. Een voorbeeld: Mutations begint met het
vier-noten-motief. Dan volgt een spannende
stilte, dan komen de vier noten in omkering,
telkens met een interpunctie. Een simpel principe uit de dodecafonie dat eigenlijk ook in de
renaissance al volop bekend was. Welnu: elk orkest in de top 4 speelde dat motief heel mooi tot
spannend gefaseerd. Maar alleen bij Thorn hield
die spanning aan over die stiltes heen. Dat komt
omdat zij dat op een zeer organische manier
benaderden. Terwijl de anderen vooral op zekerheid speelden: zorgen dat het samen is, dat alles
correct verloopt, liever perfect gelijk in mezzoforte dan het risico te nemen om pianissimo
binnen te glijden. De klank laten ‘ontstaan’. Dat
heeft Sint Michaël als de beste gedaan. Samen
ademen, samen spelen. Het lijkt zo simpel.”
Picqueur gaat verder: “Als ze vervolgens na Dionysiaques (Florent Schmitt, red.) en Mutations
de zaal laten ontploffen met die waanzinnige
Feste Romane (Ottorino Respighi, red.) dan
zetten ze gewoonweg een andere standaard
neer. Er wordt dan in de wandelgangen nog wel
wat gezeurd over intonatie en ongelijkheden,

‘Sint Michaël zette gewoonweg
een andere standaard neer’
maar dat is eigen aan concoursen. De totaalbeleving die van dit orkest uitgaat is zo aanstekelijk dat punten geven eigenlijk weer surrealistisch wordt. En zo hoort het.”
Voor dirigent Ivan Meylemans was het het eerste
grote internationale succes met de Thorner
harmonie sinds hij in 2013 de baton overnam
van maestro Heinz Friesen. “We hebben een heel
intense voorbereiding gehad. Kwalitatief hebben
we er alles uitgehaald. Een teamprestatie die het
amateurniveau overstijgt. Op harmoniegebied
het hoogtepunt uit mijn carrière als dirigent”,
sprak hij voor de regionale omroep.
De tweede editie van ECWO bevestigt onze
conclusie na de première twee jaar geleden in
Utrecht. De internationale harmoniewereld
heeft er na het Wereld Muziek Concours een
aantrekkelijk hoogstaand podium bij. Toch
zal het bestuur nog stevig aan de weg moeten
timmeren om de uitstraling van het evenement
op termijn in de buurt te laten komen van de

Europese brassbandkampioenschappen. De
prachtige Brusselse BOZAR was allesbehalve
vol bezet. Het extreem warme weer zal mensen
ongetwijfeld aangespoord hebben om richting
Belgische kust te navigeren in plaats van naar
de Belgische hoofdstad. De bezoekersaantallen
bleven in ieder geval niet achter omdat de
liefhebbers nu zo massaal hadden afgestemd op
de livestreamuitzending via het YouTube-kanaal van de Vlamo. Op het moment dat Thorn
speelde, trok de uitzending gemiddeld zo’n 440
kijkers. Circa 370 mensen volgden het optreden
van de thuisspelende harmonie Sint-Cecilia Rotem via hun pc, smartphone of tablet. Tijdens de
prijsuitreiking steeg het kijkcijfer naar 470. Niet
echt getallen om van achterover te slaan. Vijf
orkesten met een score van 94 punten of meer
zegt iets over het hoge niveau van de wedstrijd.
Maar jammer dat de Spaanse bond niet bepaald
zijn sterkste vertegenwoordiger naar België had
gestuurd. Ook ontbraken nog enkele landen
zoals Italië en Slovenië. Nog werk aan de winkel
voor ECWO 2020 in Lille.

Lillestrom Musikkorps uit Noorwegen eindigde als tweede.
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De maestro
terug op de bok
In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op
concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling
of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor het concert van
het Heinz Friesen Project Orkest op zondag 21 oktober in de Concertzaal Tilburg.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: MARTIN SMALING / FV MEDIA PRODUCTIES

Heinz Friesen heeft zowel bij publiek als muzikanten een onuitwisbare indruk achtergelaten.
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Tod und Verklärung van Richard Strauss en
Vuurvogel van Stravinsky. De liefhebbers van
het symfonische repertoire loopt het water al
uit de mond. Een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld harmonieorkest neemt het
publiek zondag 21 oktober in de Concertzaal
Tilburg mee terug naar de hoogtijdagen van de
harmoniemuziek. In het kader van de concertserie Verrassende Ontmoetingen speelt het Heinz
Friesen Project Orkest enkele kroonjuwelen uit
het ijzeren repertoire van de klassieke muziek.
84 lentes heeft de maestro inmiddels op de teller
staan. Die eerbiedwaardige leeftijd weerhoudt
hem er echter niet van om zelf de bok te betreden. Nog een keer terug naar de gouden jaren
van de amateurblaasmuziek waarop de geboren
Limburger nadrukkelijk zijn stempel drukte.
Een periode die op vele tientallen amateurblazers uit Thorn, Bocholtz, Beek en Donk, Loon
op Zand en Culemborg een onuitwisbare indruk
heeft nagelaten. Die vele amateurmuzikanten er
zelfs toe heeft aangezet om hun geluk te zoeken
als professioneel musicus.

‘Voor Heinz wil
je een tandje
extra bijzetten’
De herinneringen aan de inspirerende jaren onder leiding van Heinz Friesen brachten fluitiste
Kim van den Heuvel op het idee om een revivalorkest op de been te brengen. In een mum van
tijd was de bezetting rond. Bijna tachtig muzikanten zeiden onmiddellijk ja op de uitnodiging
om deel uit te maken van het gelegenheidsgezelschap. Daaronder tal van musici die inmiddels
ruimschoots hun sporen verdiend hebben in de
professionele wereld. De grote belangstelling
onder de muzikanten verbaast de initiatiefneemster niet. “Wat Heinz Friesen zo bijzonder maakt
is bijna niet in woorden uit te drukken”, legt ze
uit. “Die man is een en al muziek. Niet iemand
die bezig is met metronoomcijfers en dynamische aanwijzingen in de partituur, maar iemand
die je meeneemt in hoe hij de muziek voelt en
beleeft. Als Heinz op de bok staat, gebeurt er iets
magisch. Hij weet altijd iets extra’s uit het orkest
te halen. Een concert ging goed, niet omdat
er foutloos gespeeld werd, maar omdat er iets
gebeurde bij zowel muzikanten als publiek.”
Kim van den Heuvel speelde bij Pieter Aafjes

Culemborg dertien jaar onder Heinz Friesen.
De maestro was voor haar een onuitputtelijke
bron van inspiratie. “Hij wist altijd het beste uit
mij naar boven te halen. Dat was zeker niet altijd
makkelijk en ik heb hem ook weleens minder
vriendelijk aangekeken. Maar uiteindelijk
hadden we wel hetzelfde doel voor ogen: muziek
maken. Door hem ben ik anders naar bladmuziek gaan kijken. Zijn manier van interpreteren
en hoe hij van al die individuen een orkest wist
te smeden, maakte hem uniek. Voor Heinz wil
je een tandje extra bijzetten, altijd op het puntje
van de stoel zitten. Daarvoor was ik graag bereid
iedere week 75 kilometer heen en terug naar Culemborg te reizen. Dit concert is tevens een mooi
eerbetoon aan alles wat hij voor de blaasmuziek
heeft betekend.”
De initiatiefneemster is niet de enige muzikant
die warme herinneringen koestert aan deze
periode uit haar muzikale loopbaan. Renato
Meli was nooit als lid verbonden aan een van
Friesens orkesten. Toch gaf de euphoniumspeler
meteen gehoor aan de uitnodiging om mee te
spelen in het projectorkest. “Als kind ging ik met
mijn zus Zelinda en vrienden vaak luisteren naar
de Top 4-Concerten met onder andere Bocholtz
en Thorn. Toen al was ik onder de indruk van
zijn muzikale beleving en manier van dirigeren.
Later speelde ik onder Heinz bij het Nationaal
Jeugd Harmonie orkest, als invalkracht bij de
Phil van Bocholtz en bij de Marinierskapel waar
hij vaker gastdirigent was. Hij leerde mij dat het
niet om de noten gaat, maar om de muziek achter de noten. Hij kan dit als geen ander vertalen
naar een orkest toe. Dat is echt heel bijzonder.”
Concertmeester Fons Klesman wil met zijn
deelname Heinz Friesen vooral ook bedanken
voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de
Marinierskapel, een van de paradepaardjes van
de blaasmuziek in Nederland. “De eerste jaren
van zijn carrière heeft hij mede het orkest muzikaal gevormd en daarmee bijgedragen aan de
huidige standaard van de Marinierskapel”, zegt
de soloklarinettist. “Zijn intens muzikaal gevoel
en zijn muzikale uitstraling zijn fantastisch. Als
ik orkesten hoorde onder zijn leiding viel me
altijd op hoe ongelooflijk zacht en verzorgd zij
konden begeleiden. Niet vreemd, gezien Heinz’
enorme ervaring en muzikale background in
toporkesten. Bovendien is Heinz een ongelooflijk aardige man. Een muzikant, een van ons,
natuurlijk een primus inter pares, maar wel een
van ons. Daar wíl je voor spelen!”
Lies Rubingh komt extra helemaal vanuit Twente
naar de repetities in Culemborg en het concert in

Heinz Friesen betreedt op 84-jarige leeftijd
nog een keer de bok.

Tilburg om nog een keer onder leiding van Heinz
Friesen te kunnen spelen. “Heinz is een unieke
dirigent”, zegt de saxofoniste die bij Pieter Aafjes
Culemborg speelde onder Friesen. “Heel anders
dan andere dirigenten onder wie ik heb gespeeld.
Hij weet een bepaalde muzikaliteit uit muzikanten en orkest te halen die ik persoonlijk nog niet
had meegemaakt. Ook heb ik dankzij Heinz repertoire gespeeld en leren kennen waar ik anders
nooit mee in aanraking zou zijn gekomen.” Haar
laatste concert met Pieter Aafjes en Heinz Friesen
was het concours van 2012 in Enschede. “We
zaten op het podium en begonnen te spelen. Het
voelde alsof alles klopte. Natuurlijk was het niet
helemaal perfect, maar er werd muziek gemaakt.
Alsof we als orkest vleugels kregen. Zo voelde het
voor mij. Ik was niet bezig met nootjes, dingen
die verkeerd konden gaan, de jury of wat dan ook,
maar met muziek maken. Dat was de verdienste
van Heinz.”
Het optreden van het Heinz Friesen Project
Orkest op zondag 21 oktober (14.30 uur) in de
Concertzaal Tilburg vormt de opening van het
nieuwe seizoen van de concertserie Verrassende Ontmoetingen. Van een aantal muzikanten
wordt die dag het uiterste gevraagd. Zij verzorgen met de koninklijke harmonie Pieter Aafjes
onder leiding van Arjan Gaasbeek de andere
helft van de concertmiddag. Behalve de reeds
genoemde werken speelt het projectorkest
Pomp and circumstance van Edward Elgar en
Ohne sorgen van Johann Strauss. In principe gaat
het om een eenmalige revival. Toch is het niet
uitgesloten dat het project een vervolg krijgt. Zowel muzikanten als dirigent hebben reeds laten
doorschemeren dat een herhaling bespreekbaar
is. Kaartverkoop: heinzfriesenenvrienden@
gmail.com.
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Fest der Blasmusik
timmert aan de weg
De première van een speciale festivalcompositie, een Gesamtspiel met alle
deelnemers, een concert van de Egerländerkapel van de Fanfare van het Korps
Nationale Reserve, het vervolg van de Jeugdblaaskapel Noord-Nederland en
opnieuw een vol programma met achttien deelnemers. Het Fest der Blasmusik
timmert volop aan de weg. Zaterdag 27 oktober is in Rabo Theater De Meenthe in
Steenwijk de vierde editie.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES / AANLEVERING FEST DER BLASMUSIK

Die volkstümliche blaasmuziek is zo suf nog
niet. Kijk alleen al eens naar het succes van het
festival Woodstock der Blasmusik (zie elders in
deze uitgave) of de stijgende populariteit van
de Oktoberfesten. Overal in het land hijst jong
en oud zich massaal in Lederhose of Dirndl om
de hele avond aan lange tafels plezier te maken.
Daar hoort natuurlijk vrolijke en gezellige
feestmuziek bij. Dat begint ook langzaam door
te sijpelen bij jonge blaasmuzikanten. In een poging om meer jeugd enthousiast te maken voor
de Böhmische, Egerländer, Mährische en Ober-

kräiner blaasmuziek nam de KNMO-commissie
Blaaskapellen vorig jaar het voortouw om een
jeugdkapel samen te stellen. Het initiatief krijgt
tijdens het 4. Fest der Blasmusik een vervolg.
Opnieuw verzorgt de Jeugdkapel Noord-Nederland, bestaande uit jonge muzikanten van het
Drents Jeugdorkest en inmiddels ook enkele andere verenigingen, onder leiding van Jan Dijsselhof enkele optredens. Maar als het aan de jeugd
zelf ligt blijft het niet bij een jaarlijks optreden
tijdens het Fest der Blasmusik. “We willen ons
verder ontwikkelen”, zegt esbassist Jan Pagters,

een van de kartrekkers. “We zijn op dit moment
bezig met een nieuwe naam en een eigentijds
logo. Ook willen we kleding laten maken om een
grotere uitstraling te krijgen.” Ook het repertoire
wordt langzaam vernieuwd. De jeugd heeft zelf
aangegeven meer nieuwe muziek te willen gaan
spelen en een eigen identiteit te ontwikkelen. Er
liggen al recente composities van onder andere
Thomas Greiner, Alexander Pfluger, Simon
Meurs en Mathias Gronert op de plank. Pagters:
“De opzet van ons optreden op het Fest der
Blasmusik zal nog grotendeels hetzelfde zijn als
vorig jaar. We zijn wel bezig met nieuwe muziek,
maar hebben nog iets langer nodig om meer repertoire in te studeren en ons een eigen stijl aan
te meten.” Volgens Pagters is de kapel ook van
plan om vaker te gaan optreden op plaatsen waar
meer jongeren aanwezig zijn. “Naast het Fest
der Blasmusik spelen we in het voorprogramma op het jubileumconcert van De Eschländer
Muzikanten in Hellendoorn en waarschijnlijk
in december op het congres van de KNMO. Volgend jaar hopen we met een nieuw programma
ook echt de jeugd te ontmoeten bij optredens
tijdens dorpsfeesten of festivals. We hebben zeker plannen om de kapel bij een jonger publiek
onder de aandacht te brengen, niet alleen door

De Jeugdkapel Noord-Nederland bij het
debuut vorig jaar.
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Programma
4. Fest der
Blasmusik
DATUM: zaterdag 27 oktober, 11.00
uur.
LOCATIE: De Meenthe Steenwijk.
DEELNEMERS: Die Neuen
Oberkraïner Gronau (Duitsland);
Toutenburgher Musikanten
Vollenhove, Stroomdalkapel
Zaagse; De Postjagers Groningen;
Larenka Laren, Egerländerkapel
Fanfare Korps Nationale Reserve;
De Snippefangers Bakhuizen;
Oberkraïnergroep Grenslandkapel Overdinkel; Štěsti Boxmeer;
Jeugdblaaskapel Noord-Nederland;
RÖHR Kapel Ruinen, Zuidemakapel
Grootegast; De Koetsebloazers
Leek; Vjenneländer Musikanten
Vriezenveen; Olkampbloazers
Oldehove-Zoutkamp; Grunneger

De Fanfare van het Korps Nationale Reserve in Egerländerbezetting.

Blech Musikanten Valthermond;
Roswinkeler Bloaskapel Roswinkel;
Zeum’huuster Bloaskapel Zevenhuizen; Langenberger Musikanten

‘Onze ambitie is om 				
uiteindelijk op het Woodstock
der Blasmusik te spelen’
op andere locaties te spelen, maar ook door een
andere uitstraling, meer pr en naast traditionele
Egerländer, Böhmische en Mährische muziek
ook andere muziek te spelen.”
De jonge muzikanten hebben voor hun plannen
ook een luisterend oor gekregen bij de KNMO.
Johan Zaagman, muzikant van de Postjagers
uit Groningen, is aangesteld als vertegenwoordiger van de jeugdblaaskapel bij de bond. Aan
aspiraties geen gebrek. De lat ligt hoog. “Onze
ambitie is om uiteindelijk op het Woodstock der
Blasmusik te spelen”, zegt Pagters. “Er is nog een
lange weg te gaan, maar met deze groep enthousiaste muzikanten, de nieuwe energie die Johan
Zaagman meebrengt en de ondersteuning van
KNMO en Rabotheater de Meenthe moet dat
zeker lukken. Daar ben ik van overtuigd!”
Behalve de optredens van de jeugdblaaskapel
heeft het 4. Fest der Blasmusik nog meer in
petto. Zoals een optreden van de Fanfare van
het Korps Nationale Reserve in Egerländerbezetting. Bovendien heeft kapelmeester Simon

Meurs speciaal voor het Fest der Blasmusik een
polka gecomponeerd. Het is de bedoeling dat
iedere kapel haar optreden met dit speciale werk
opent. Voor de aanvang van het avondprogramma wordt het nummer Fest der Blasmusik samen
met nog enkele werken uit het ijzeren repertoire
van de kapellenmuziek tijdens een Gesamtspiel
onder leiding van de componist uitgevoerd door
een massed kapel van alle aanwezige muzikanten.
Het avondprogramma start met een optreden
van de Grensland Oberkräiner, gevolgd door
een concert van Vinocanka Lochem met medewerking van het Tsjechische zangduo Batcovi.
De Grenslandkapel Overdinkel tekent voor het
slotconcert.
Tijdens het dagprogramma zijn vanaf 11.00 uur
op vier podia doorlopend optredens. Daarbij
zijn alle bekende stijlen uit de blaaskapellenmuziek vertegenwoordigd. De bezoekers kunnen
ongestoord en doorlopend van het ene naar het
andere podium lopen om te luisteren naar de
kapel van hun keuze.

Bathmen.
AVONDPROGRAMMA: Grensland
Oberkraïner; Vinocanka Lochem met
zangduo Batcovi en Grenslandkapel
Overdinkel.
INFORMATIE: www.demeenthe.nl.

Esbassist Jan Pagters: “We willen ons verder
ontwikkelen.”
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Grutsk geeft amateurmuziek imagoboost
Het muziekspektakel Grutsk zette op de laatste dag van juni de Leeuwarder
binnenstad op zijn kop. Tienduizenden bezoekers genoten onder een stralende
zon op diverse locaties van optredens van tientallen amateurmuziekverenigingen.
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) greep LeeuwardenFryslân, Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LF2018), aan om het publiek te
laten zien hoe trots twaalfduizend Friezen zijn om in verenigingsverband muziek
te maken. Sfeerimpressie van een geslaagde missie.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES
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De bugel staat bij het grote publiek niet echt
bekend als de meest sexy creatie van Adolphe Sax. Duizenden Leeuwardenaren hebben
tijdens Grutsk ongetwijfeld een heel ander beeld
gekregen van het instrument. Dankzij Ernaline
Braaksma. Met haar virtuoze vertolking van de
klassieker Children of Sanchez van Chuck Mangione, begeleid door de Jouster Fanfare, gaf ze in
haar eentje de bugel een heuse imagoboost.

Obe Paviljoen beklom om negen Friese showkorpsen in taptoe-setting in actie te zien. Het uit
glas en golvend hout opgetrokken gebouw, dat
speciaal voor LF2018 is gebouwd als bezoekerscentrum en expositieruimte, is voorzien van
een permanente tribune voor openluchtvoorstellingen. Bij de autoriteiten spookte door het
hoofd spookte of het dak wel op zulke massale
bezoekersaantallen is berekend.

Het sublieme solo-optreden van de Jouster
muzikante was een van de hoogtepunten van het
slotconcert van het muziekfestijn Grutsk. Dertien
uur lang bruiste de Leeuwarder binnenstad van de
muziek. Op vier pop-up podia en het hoofdpodium op het Wilhelminaplein lieten zestig harmonie- en fanfareorkesten, brassbands en koren in
een doorlopend programma horen hoe trots
(grutsk) ze zijn om samen muziek te maken.

Aan het begin van de avond trokken vanaf
diverse locaties thema-optochten richting
hoofdpodium op het Wilhelminaplein. Daar
barstte een non-stop avondshow los waarbij
alles wat de Friese amateurmuziekwereld zo
grutsk maakt voorbijkwam. Tijdens de changementen kreeg het publiek via videopresentaties tekst en uitleg over het werk van de OMF
en de ontwikkeling en toekomst van de blaasmuziek en de show-, mars- en percussiesector.
Ook de prestaties van de Friese verenigingen
op het Wereld Muziek Concours passeerden
de revue. Het programma opende met de
uitvoering van Grutsk, een op het Friese volks-

De binnenstad van Leeuwarden raakte in de
middaguren overspoeld. Bij politie en organisatie brak zelfs even het angstzweet uit toen het
publiek op het Oldehoofsterkerkhof massaal het
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lied geïnspireerde intrada van Jacob de Haan,
uitgevoerd door blaasmuzikanten, doedelzakspelers en dansers. Verdere muzikale hoogtepunten waren een optreden van brassband De
Bazuin uit Oenkerk met LF2018-ambassadeur
Iris Kroes en een cross-over van 55 malletspelers met de Duitse malletartiest Tobias Messerschmidt en zangeres Elske DeWall, die even
later met begeleiding van brassband Solibrass
Leeuwarden onder andere muziek van Adele
vertolkte. Het Noord Nederlands Jeugd Orkest
verzorgde een cross-over met het kamermuziekensemble Fuse (bekend van het muziekprogramma Podium Witteman). De knallende
finale bestond uit de uitvoering van het laatste
deel van het spektakelstuk Ouverture 1812 van
Tsjaikovsky, dat voor deze gelegenheid was
omgeschreven tot Ouverture 2018, compleet
met kanon- en musketschoten door de (Groningse) vestinggroep Bourtange.
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HRFSTWND zet componisten
in de spotlights
In het eerste deel van de HRFSTWND-concertcyclus 2018 zijn de schijnwerpers gericht
op de componisten Johan de Meij en Rob Goorhuis. Beiden hebben de afgelopen
decennia een belangrijke stempel gedrukt op het repertoire van de blaasmuziek.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: RENÉ KNOOP/ FV MEDIA PRODUCTIES

Er zullen maar weinig muzikanten zijn die nog
nooit een werk van hem op de lessenaar hebben
gehad. Rob Goorhuis is al veertig jaar een van de
vaandeldragers van het hedendaagse componistengilde in de blaasmuziek. Zijn vernieuwende
impulsen en eigen klankidioom onderscheiden
hem van vele vakbroeders. Hij is bovendien een
van de weinige componisten die de (minder
lucratieve) fanfarebezetting niet in de steek
laat. “De herinneringen aan de werken van Rob
Goorhuis gaan terug naar het begin van mijn
carrière als trombonist in de jaren 80 van de
vorige eeuw”, zegt Christian Ansink. “Ik speelde
toen onder andere bij Het Almelo’s Stedelijk
Orkest, Wilhelmina Glanerbrug, Eendracht
Winterswijk en Excelsior Winterswijk. De
eerste werken die ik van hem speelde waren
Sonate en Passion en Tendresse voor fanfareorkest. Dat deze titels me altijd zijn bijgebleven,
geeft wel aan dat ze indruk op mij hebben gemaakt.” Ansink is trombonist van Het Gelders
Orkest. Hij dirigeert zaterdag 10 november in
de Parkzaal van Musis in Arnhem Het Groot
Gelders HRFSTWND Orkest dat dit keer in
een fanfarebezetting aantreedt. Muzikanten
van amateurorkesten studeren onder leiding
van musici van het Gelders Orkest een programma in met muziek van Rob Goorhuis als
rode draad. Ansink: “Wat me destijds al opviel
was dat zijn werken duidelijk andere klankkleuren hadden dan het tot dan toe bestaande
repertoire. Ze hebben iets vernieuwends en
zijn een verrijking van het serieuze repertoire
voor blaasorkesten. Het is heel bijzonder dat
we met dit kortdurende fanfareproject een
32

Het Groot Gelders HRFSTWND Fanfareorkest speelt muziek van Rob Goorhuis.

eerbetoon aan hem mogen brengen vanwege
zijn veertigjarig jubileum als componist.”
Van de handen van de jubilerende componist klinken The Fever Tree en De Kwelgeest.
Verder speelt het orkest Koraal uit Stromingen
(Henk van Lijnschooten). Met het educatieve
project Groot Gelders HRFSTWND Orkest
wil het Gelders Orkest de binding met de
amateurmuziekwereld versterken. Wie mee
wil doen, kan zich nog aanmelden: educatie@
hetgeldersorkest.nl.

Nog een jubileum. Componist Johan de Meij
vliegt vanuit zijn woonplaats New York al het hele
jaar van hot naar her om het dertigjarig jubileum
van zijn meesterwerk Symphony no.1 - The Lord
of the Rings te herdenken. Bovendien tikt de
geboren Voorburger in november de 65 aan. Alle
reden dus voor een feestje. Dat gebeurt woensdag 26 september (20.00 uur) tijdens de opening
van de HRFSTWND-concertreeks 2018 in De
Meenthe in Steenwijk. Speciaal voor deze gelegenheid is rond het thema From the British Isles

het Johan de Meij Jubileum Orkest samengesteld
dat onder leiding van Thom Zigterman en Floris
de Wever Engels georiënteerde blaasmuziek
speelt, geselecteerd door de jubilerende componist. Het programma vermeldt naast zijn werken
The Wind in the Willows en Loch Ness zijn
harmoniebewerkingen van Gustav Holst’s Jupiter
Hymn en Jig. Daarnaast speelt het projectorkest
The Children’s March (Percy Grainger) en The
English Folksong Suite (Ralph Vaughan Williams). Ook de Hobbits uit The Lord of the Rings
komt voorbij. De Meij neemt zelf als dirigent een
deel van het concert voor zijn rekening.
Datzelfde projectorkest speelt (buiten de
HRFSTWND-serie) zaterdag 29 september in
De Oosterpoort in Groningen aanloopmuziek
voor het jubileumconcert Applaus voor Johan de
Meij, waarmee het Noord Nederlands Orkest, de
Provinciale Brassband Groningen en het Noord
Nederlands Jeugd Orkest de componist in de
spotlights zetten. Brassband Groningen speelt
Extreme Makeover voor brassbandbezetting,
terwijl het Noord Nederlands Jeugdorkest met
Fellini een ode aan de Italiaanse filmmaker Federico Fellini brengt met Hans de Jong als solist
op altsaxofoon. Na de pauze voert het Noord
Nederlands Orkest onder leiding van de componist zelf de symfonische versie van Symphony
no.1 - The Lord of the Rings uit. “Ik verheug me
er enorm op dat de symfonische wereld en de
wereld van blaasorkesten - mijn werelden - hier

Christian Ansink leidt het HRFSTWND Orkest.

Noord-Nederlandse orkesten hebben hun krachten gebundeld om Johan de Meij te eren.

bij elkaar komen”, blikt De Meij vooruit. “We
slaan een brug en dat vind ik misschien wel het
allermooiste van dit programma.”
Vrijdag 19 oktober (20.15 uur) brengen Excelsior
Westenholte uit Zwolle en Euphonia Wilsum in
het kader van HRFSTWND 2018 eigentijdse
fanfaremuziek in De Stadsgehoorzaal in Kampen.
Euphonia schotelt het publiek een divers programma voor. Van een muzikale vertolking van
het verhaal van de verschrikkelijke sneeuwman
in Migyur (Eric Swiggers) naar Tango Esplendido
met Johan Olof als vioolsolist. Verder klinken
Dance Macabre (C. Saint-Saens, arr. Jan Nellestijn) en Vitae Aeternum (Paul Lovatt Cooper, arr.
Luc Vertommen). Excelsior speelt met Overture
from Black Symphony (Jules Buckley, arr. Gouke
Wielenga), Colors (Bert Appermont) met Jilt Jansma op trombone, Light as Air (Goff Richards, arr.
Marten van der Wal), Martenizza (Piet Swerts,
arr. Thom Zigterman) en Maxima (Eric Swiggers)
een programma met kleuren als thema. Informatie: stadsgehoorzaalkampen.nl.
Een Nederland-Duitse ontmoeting op zaterdag 10
november (20.00 uur) in de DRU Cultuurfabriek
in Ulft. Het fanfareorkest van de christelijke muziekvereniging Eendracht Aalten deelt het podium
met het Isselburger Blasorchester. “De samenwerking komt voort uit het feit dat muzikanten van
Eendracht wel eens invallen bij Isselburg”, zegt
dirigent Egbert van Groningen. “Het was altijd al
een wens om eens samen een concert te doen. Niet
alleen vanwege de combinatie fanfare/harmonie,
maar ook om op het culturele vlak wat van elkaar
te leren. Tijdens de voorbereiding kwamen we er
al achter dat sommige dingen in Duitsland anders
gaan dan in Nederland, terwijl we maar een paar

kilometer van elkaar verwijderd zijn.” Eendracht
speelt tijdens dit concert Procession of the Nobles
(Nicolai Rimsky-Korsakov), Rhapsody (Andre
Waignein) met Karin Kraaijenbrink als solist op
bugel, Lost Heritage (Maurice Hamers), Banks of
Doon (Luc Vertommen) en Hajj (Stephen Melillo).
Het Duitse gastorkest komt onder meer voor de
dag met A Festive Ouverture (Alfred Reed), Danza
Sinfonica (James Barnes), Fanfare for the Common
Man (Aron Copland), Earth Walk uit Windows
of the world (Peter Graham) en de alphoornsolo
Begegnung (Kurt Gäble).
Een brassband die klinkt als een orgel en een orgel
dat klinkt als een brassband. Dat staat zondag 11
november (15.00 uur) te gebeuren in de Grote of
Martinikerk in Doesburg. Tijdens de cross-over
Orgel en Brass gaat Brassband Gelderland een
één-tweetje aan met Wilbert Berendsen, stadsorganist van Doesburg. Voorzitter Arnold Mullink
legt uit hoe deze samenwerking tot stand is gekomen. “In 2005 hebben we met de concertreeks
Brass en Orgel zes Gelderse kerken aangedaan. We
hebben daar destijds zelfs twee originele composities voor orgel en brassband voor laten componeren door Leon Vliex en Jan Bosveld. Toen ik dat
onze dirigent André Vulperhorst vertelde was hij
meteen enthousiast om dit nog eens te herhalen.”
Organist en brassband spelen samen Fantasy
for Brassband and Organ (Jan Bosveld) en de
Orgelsymfonie (Saint-Saëns). Daarnaast brengen
organist en band nog een apart programma met
onder andere Exodus (Eric Ball) en Music for an
Solemn Occasion (Marc van Delft). Omdat in
datzelfde weekeinde Doesburg in het teken staat
van het festival Doesburg Jazz sluiten organist
en band hun concert in jazzy-stijl af. Informatie:
www.brassbandgelderland.nl.
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Zestiende eeuws mirakelspel in modern jasje
Om meer zichtbaar te worden bij het grote publiek treden amateurmuziekverenigingen steeds vaker buiten de gebaande paden. De rubriek Concert van de
Maand is niet alleen bedoeld om dergelijke evenementen te promoten, maar
vooral ook als inspiratiebron voor andere verenigingen. Dat geldt ook voor het
project van Drumfanfare Michaël uit Nijmegen. Zondag 30 september steekt het
korps in een Passion-achtig concept het vijf eeuwen oude verhaal van Mariken
van Nimwegen in een eigentijds jasje.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING MICHAËL / KRISTIANNE TUMMERS

aangesproken door de als mens vermomde
duivel. Hij stelt zich voor als ‘Moenen met het
ene oog’. Hij belooft haar gouden bergen als ze
met hem meegaat. Mariken kan de lokroep niet
weerstaan. Ze reist met Moenen naar Antwerpen. Daar wordt ze onder dwang zeven jaar lang
in een wild en zondig leven gestort. Als ze een
dagje terug is in Nijmegen ziet ze een wagenspel
over hoe mensen vergeving van God kunnen
krijgen voor hun zonden. Mariken toont berouw, waarop Moenen haar wil doden. Ze wordt
uiteindelijk uit de handen van haar machthebber gered. Om vergeving voor haar zonden te
krijgen, gebiedt de paus haar metalen ringen
om haar nek en armen te dragen. Als de ringen
afvallen, heeft God haar vergeven. Na vele jaren
van boetedoening verschijnt er een engel die in
haar slaap de ringen verwijdert.
Drumfanfare Michaël zet het verhaal van Mariken van Nimwegen in een modern jasje.

Een medley van de rocknummers Sympathy for
the Devil en Highway to Hell klinkt. Het is het
moment waarop Mariken en Moenen elkaar
ontmoeten. In het zestiende eeuws mirakelspel
is Moenen de als mens vermomde duivel. In de
moderne versie van Drumfanfare Michaël is hij
een gewetenloze loverboy. Beiden spelen echter
hetzelfde spelletje. Met de loze belofte om samen een luxeleventje vol rijkdom en blingbling
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te gaan leiden, weten ze Mariken te verleiden om
met hen mee te gaan.
Nijmegen is dit jaar in de ban van Mariken van
Nimwegen (ook wel geschreven: Mariken van
Nieumeghen of Marieken van Nieweg(h)en).
500 jaar geleden verscheen het eeuwenoude
verhaal voor het eerst in druk. Voor de niet-Nijmegenaren: Mariken wordt op een zekere dag

Er bestaan honderden uitgaven en bewerkingen
van het verhaal van Mariken van Nimwegen.
Special voor de uitvoering door Drumfanfare
Michaël voegde professioneel verhalenverteller Paul Groos er een eigentijds versie aan toe.
Daarin valt Mariken niet ten prooi aan de duivel
maar aan een loverboy. Ze raakt verzeild in het
Amsterdam van drugs, verderf en gedwongen
prostitutie. Als ze probeert te ontsnappen, dreigt
Moenen filmpjes van haar losbandige leven
via social media te delen. Hij houdt haar voor
dat ze te diep is gezonken om terug te keren in

‘We willen laten
horen en zien
dat we meer
kunnen dan
marsen spelen
en marcheren’
het gewone leven. Dat ze een heroïnehoertje is
geworden en niet meer kan functioneren in de
maatschappij. Na lang aandringen weet ze Moenen over te halen om nog één keer Nijmegen te
bezoeken. De stad waarin ze zo’n gelukkige en
onbezorgde jeugd had. Daar ontsnapt Mariken
op miraculeuze wijze aan de macht van de loverboy. Het orkest speelt Ik leef niet meer voor jou.
De KNMO wil innovatie en creativiteit in de
amateurmuzieksector stimuleren door vernieuwende initiatieven te belonen. Bijzondere
projecten, grensverleggende ontwikkelingen of
innovatieve concepten komen in aanmerking
voor de KNMO Award. Aan de eerste editie
namen voornamelijk harmonieën en fanfares
deel. Michaël laat zien dat ook korpsen uit
andere sectoren creatief en vernieuwend kunnen
zijn. “We houden binnen onze vereniging van
afwisseling en uitdagingen”, legt secretaris Astrid
Kessels over de aanleiding voor de bijzondere
productie uit. “Daarbij zijn we steeds op zoek
naar een goede balans tussen uitvoeringen als
marcherend korps en zittend orkest. Na enkele
grote concerten en vier WMC-deelnames op rij,
wilden we weer eens een grote concertproductie
maken. Al vlug kwamen we op het idee om een
voorstelling in de stijl van The Passion te maken.”
De keuze voor het onderwerp lag voor de hand.
Het verhaal van Mariken is diepgeworteld in de
gemeenschap van Nijmegen. Je hebt er de Marikenloop, Marikenbrood, het Marikenbier en de
Mariken Winterfeesten. Vanwege het 500-jarig
bestaan wordt in Nijmegen dit jaar op verschillende manieren extra aandacht besteed aan de
eeuwenoude vertelling. The Passion bleek het
ideale concept om het mirakelspel over Mariken
in een eigentijds jasje te steken. Astrid: “Het
verhaal bestaat al 500 jaar, maar het is universeel
en van alle tijden. Het gaat over goedgelovigheid,
misbruik van vertrouwen, duiding en vergeving.”

Het beeld van Mariken van Nimwegen op de Grote Markt Nijmegen, dat Vera van Hasselt in
1957 maakte.

Net zoals bij The Passion is ook voor de muzikale
vertelling van Mariken uiteenlopende muziek
gezocht om het verhaal te versterken. Zo’n 25 (delen van) werken zijn ingestudeerd om het verhaal
muzikaal te omlijsten. Van de Vuurgeesten van Jan
Bosveld, tot meezingers als Alle duiven op de dam.
En van de Disneyklassieker Beauty and the Beast
tot Uptown Funk van Mark Ronson ft. Bruno
Mars. De voorbereidingen voor de voorstelling
zijn al zo’n anderhalf jaar aan de gang. Aan de productie werken acteurs van theaterschool Hakoena
mee. “We willen laten horen en zien dat we meer
kunnen dan marsen spelen en marcheren”, zegt
Astrid. “We zijn altijd op zoek naar nieuw publiek
om te laten zien dat een fanfare meer is dan wat de
meeste mensen denken. Door daarbij samenwerkingen op te zoeken willen we een zo breed
mogelijke uitstraling creëren.”

‘We houden
binnen onze
vereniging van
afwisseling en
uitdagingen’
Muzikale vertelling Mariken van Nimwegen door
Drumfanfare Michaël Nijmegen: zondag 30
september, 14.00 uur; Openluchttheater De Goffert,
Nijmegen. Informatie: www.drumfanfare-michael.nl
of naar www.facebook.com/drumfanfaremichael.
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Elektronica geen
garantie voor succes
Verloop van leden, nieuwe instroom en een aantal shows under construction.
Typische kenmerken van een post-WMC-jaar. De twintigste uitgave van de Open
Dutch Showcorps Championships (ODSC) in Assen bracht slechts tien kandidaten aan de start. Jurylid Rob Balfoort houdt de muzikale aspecten tegen het licht.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ERIK TIPKER ETDESIGN.NL

Jong Pasveer won in de basisklasse.
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Excelsior Renkum zegevierde zowel in de middenklasse als in de finals.

Hoe kijk je terug op dit kampioenschap?
Rob Balfoort: “Het was een prima kampioenschap. Het organisatieteam van de ODSC
organiseert het al jaren en eigenlijk verloopt
het programma altijd heel vlot en soepel.”
Hoe was het muzikale niveau?
“Redelijk. Niet echt grote muzikale uitschieters. Er werd naar vermogen gemusiceerd.”
Kon je merken dat het een post-WMCjaar is?
“Je merkt dat vooral aan de magere deelname.
De topklasse ontbrak dit jaar zelfs volledig.”
Wat waren (in het algemeen) opvallende
plus- en minpunten?
“Er wordt steeds meer nagedacht over interessante muzikale programma’s. Een uitschieter
hierin was zeker Drumfanfare Avanti uit Groningen in de basisklasse met de show Divertimento. Het goed verklanken van de programma’s vereist - en dit geldt voor alle deelnemers
- een goede basisblaas- of slagtechniek. Op
deze aspecten is in de showwereld nog veel
winst te behalen.”

De jeugd van Adest Musica Sassenheim.

Nog meer punten die voor verbetering
vatbaar zijn?
“Er wordt op de velden steeds meer gebruik
gemaakt van elektronica en versterking. Ik wil de
instructeurs meegeven daar zeer bewust mee om
te gaan. Vaak staat de elektronica de akoestische
instrumenten in de weg. Klankkleuren gaan vaak
verloren. Alles klinkt sterk of sterker in één en
dezelfde klankkleur. Pas daarvoor op. Het gebruik
van elektronische hulpmiddelen vereist expertise.
En laat het duidelijk zijn dat het gebruik van versterking of elektronische instrumenten zeker geen
garantie is voor een betere beoordeling. Het gaat

om het muzikale product. Versterkt of niet.”

Wat waren wat jou betreft de hoogtepunten?
“Nogmaals, muzikaal niet echt een uitschieter.
Met muziek en visueel als totaalplaatje stak
Excelsior Renkum er wel met kop en schouders bovenuit.”
Zie voor de uitslag de uitslagenpagina elders in
deze uitgave.
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Samen sterk in
Lûd fan de Middelsee
De rubriek Concert van de Maand kunnen we deze uitgave meerdere keren
vullen met concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende
artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. Vooral Leeuwarden-Fryslând
Culturele Hoofdstad 2018 zorgt voor extra inspiratie. In deze aflevering aandacht
voor het project Lûd fan de Middelsee. Zeventien muziekverenigingen die hun
thuisbasis hebben aan de oevers van de voormalige Middelzee zetten zaterdag
30 september de bevolking in deze regio in beweging. Zeven locatieconcerten
vormen samen een fietsroute die eindigt onder de Oldehove in Leeuwarden.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

De stad kennis laten maken met de dorpen en de
dorpen meenemen naar de stad. Laten zien hoe
belangrijk een muziekvereniging voor de binding
in de mienskip (de lokale gemeenschap) is. En de
aangesloten muziekverenigingen aan de hand van
gezamenlijke muzikale uitdagingen met elkaar in
contact te brengen. De vereniging Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden (SML) wil

zaterdag 30 september met Lûd fan de Middelsee
meerdere vliegen in één klap slaan. Alles wat
daarmee samenhangt heeft componist Geert Jan
Kroon samengebracht in Sound of the Middlesea.
De vijftig minuten durende compositie wordt aan
het slot van de dag door meer dan 500 muzikanten van de zeventien SML-verenigingen onder de
Oldehove in Leeuwarden uitgevoerd. Alle binnen

de federatie vertegenwoordigde bezettingsvormen (hafabra, show- en drumkorpsen, pipers en
improvisatie-ensembles) komen in het werk aan
bod. Bovendien wordt aan de hand van de elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur de thematiek
van de Middelzee verklankt. “In Aarde, uitgevoerd door harmonieorkest, heb ik de rol van de
Oldehoveterp bij het ontstaan van Leeuwarden
uitgedrukt”, licht Kroon toe. “In Water, geschreven voor brassband, komt de vrijheid en handelsgeest van het oude Leeuwarden met onder andere
Rusland en Scandinavië tot uiting. In Lucht,
bestemd voor fanfareorkest, gaat het om religie
en is er plaats voor overpeinzing: wat is er voorbij
de lucht en wat betekent het allemaal? In Vuur
gaat het om passie, maar ook om de vernietigende
kracht van vuur. In de feestelijke finale komen alle
elementen in een filmisch geheel terug.”
De vereniging SML is een schoolvoorbeeld van
hoe muziekverenigingen zich sterker kunnen manifesteren door samen met elkaar op te trekken.
Niet voor niets behoorde Lûd fan de Middelsee
tot een van de twaalf genomineerde inzendingen

Graham Lowlanders Pipes and Drums neemt
deel aan Lûd fan de Middelsee.
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Pasveerkorpsen
Leeuwarden is van
de zeventien leden
van Samenwerkende
Muziekverenigingen
Leeuwarden.

Informatie over
aanvangstijden,
deelnemers, locaties,
kaartverkoop, etc.
vindt u via http://
sml.frl.

voor de KNMO-award. Het samenwerkingsverband is een jaar geleden opgericht onder meer om
na de herindeling van Littenseradiel en Leeuwarderadeel met de gemeente Leeuwarden met
de nieuwe beleidsmakers het gesprek te kunnen
aangaan over het te voeren subsidiebeleid. SML
bestaat uit zeventien muziekverenigingen uit verschillende disciplines. Het thema iepen mienskip
van Leeuwarden-FrysLân Culturele Hoofdstad
2018 sluit naadloos aan bij het doel van de vereniging om zich bij het grote publiek te profileren.
“Het is redelijk uniek dat verenigingen uit zoveel
verschillende werelden samenwerken”, zegt
Annewiep Bloem, voorzitter van SML. “Sommige
van de aangesloten verenigingen zijn op wedstrijdniveau elkaars concurrenten. Alle besluiten
nemen we samen. Dat werkt heel goed en geeft
vooral ook veel energie. Al na één jaar hebben we
ondervonden dat je samen sterker staat en veel
meer kunt bereiken.”
Lûd fan de Middelsee laat de muziek klinken in
het gebied rond de voormalige zeearm van de
Waddenzee. Via een 30 kilometer lange route
langs markante pekken zoals de kerk van Hijum,
de kerk van Feinsum, de molen van Stiens, de
kerk van Britsum, Martena State in Koarnjum,
Dekemastate in Jelsum en Taniaburg aan de rand
van Leeuwarden maakt het publiek per fiets
kennis met alles wat de amateurmuziekwereld in
de nieuwe gemeente Leeuwarden in huis heeft.
De verenigingen hebben zichzelf de uitdaging
opgelegd om daarbij buiten hun eigen oevers te
treden. Dat resulteert in verrassende onderlinge
combinaties, soms ook in samenwerking met andere cultuuruitingen uit de omliggende dorpen.

Als muziekverenigingen moeten
we ons steeds opnieuw uitvinden’
Annewiep Bloem: “Lûd fan de Middelsee gaat
erover dat we ons als muziekverenigingen steeds
opnieuw moeten uitvinden om bestaansrecht te
houden. Je kunt blijven doen wat je altijd deed,
maar hoe aantrekkelijk ben je dan nog voor leden
en publiek? Dan houdt het vast een keer op. Op
iedere locatie werken twee of drie verenigingen
samen. In Hijum zijn dat bijvoorbeeld showband
Pasveer Leeuwarden, fanfare Crescendo Hijum/
Feinsum en de Graham Lowlanders Pipes and
Drums. Pasveer wilde altijd nog eens een deel van
New World Symphony van Antonín Dvořák met
blazers uitvoeren. Die kans gaan ze nu door deze
samenwerking benutten. In Feinsum gaan een
seniorenfanfare, dorpsfanfare en klein harmonieorkest een massed band vormen. Iets wat ze nooit
eerder gedaan hebben. Om de verbinding met de
mienskip te maken, worden toneelverenigingen,
rappers en scholen bij de concerten betrokken.”
Op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden,
aan de voet van de Oldehove, ontmoeten de
muzikanten elkaar aan het einde van de dag om
de compositie van Geert Jan Kroon te spelen.
Deze slotmanifestatie wordt geopend door de uit
Friesland afkomstige schrijfster, columniste, journaliste en presentatrice Nynke de Jong. “Ook in
deze finale zullen veel van onze muzikanten zich
misschien een beetje ongemakkelijk voelen. Ze
hebben dit nog nooit eerder gedaan. En dat is juist
wat we willen: vertrouwde stijlen en vertrouwd

repertoire loslaten, je een beetje oncomfortabel
voelen en dan terugkijkend zeggen: wat was dit
machtig mooi om te doen!”
De Oldehove geldt als het symbool van de samenwerking tussen de zeventien onder de vlag van de
SML verenigde muziekgezelschappen. Annewiep:
“Het lijkt een mislukte, scheve toren. Geen vuurtoren, geen mooie kathedraal, maar nu wel één van
de meest bezochte attracties van Leeuwarden en
trots symbool van de stad. Die toren heeft zichzelf,
net als wij, steeds opnieuw moeten uitvinden. De
toren komt tijdens Lûd fan de Middelsee aan het
woord. We gaan als het ware in gesprek met elkaar.”
Het gezamenlijke sluitstuk moet het doel van het
project onderstrepen. De Middelzee is er niet
meer, maar de verenigingen die aan de oevers hun
thuisbasis hebben, bewijzen met Lûd fan de Middelsee dat ze samen springlevend en zeer vernieuwend kunnen zijn. “We willen van ons laten horen
en zien en elkaar als SML-muzikanten beter leren
kennen”, legt Annewiep uit. “Uitstralen naar het
publiek hoe geweldig leuk het is om samen muziek te maken. In de hoop potentiele leden over de
streep te kunnen halen om zich aan te melden bij
een van de verenigingen. We willen laten zien hoe
belangrijk muziek voor de binding in de mienskip
is. En daarmee hebben we natuurlijk ook een
mooi verhaal voor de gemeente.”
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Genratie Z voelt zich
thuis bij multipercussie
Volle bak in sociaal cultureel centrum Den Durpsherd in Berlicum. De Nederlandse kampioenschappen voor solisten, duo’s en kleine ensembles uit de doelgroep
Show, Mars en Percussie trekken traditioneel veel apetrotse papa’s en mama’s.
115 jeugdige slagwerkers, fluitisten, klaroen- en trompetterspelers van korpsen in
de meest uitlopende disciplines treden voor het voetlicht. Met de muzikanten op
multipercussie als blikvangers.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Prijsuitreiking ochtendprogramma.
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Gijs Boeijen,
Heeswijk.

Daniël Voiculescu,
Grubbenvorst.

Regelmatig zet hij een nieuw videootje online op
zijn eigen YouTube-kanaal TrommelOp. In één
van de grappige filmpjes probeert Stef Wolters
(12) in één minuut tijd op zoveel mogelijk
voorwerpen te trommelen. Hij raast door de
tuin en trommelt op alles wat hij op zijn pad
tegenkomt. Aan het eind van de video plonst hij
met tromstokken en al het zwembad in om zijn
kunsten te vertonen op allerlei waterspeelgoed.
Ook de groene plastic opblaaskrokodil moet het
ontgelden. Een demonstratie van multipercussie
in de meest letterlijke zin van het woord. Dat hij
er ook wat van kan op echte slagwerkinstrumenten, bewijst hij op de Nederlandse kampioenschappen in Berlicum. Met 95 punten haalt de
muzikant van harmonie Concordia uit Melick
niet alleen de Nederlandse titel in de vijfde divisie, maar zet hij ook het hoogste puntentotaal
van alle deelnemers op het scorebord. De grote
dagbeker gaat mee naar Limburg. Weer een
nieuw attribuut om op te trommelen?
In een veld van 115 solisten, duo’s en ensembles
voornamelijk op kleine trom, mallets en fluiten
steken de muzikanten uit de sectie multipercussie er wat spektakel betreft absoluut bovenuit.
Solisten die in hun eentje het instrumentarium
van een heel slagwerkensemble bespelen. Zoals
Roel Slegers (17) van harmonie Eendracht
Maakt Macht uit Budel. In de inspeelruimte zet

‘Een solowerk
is meer dan
een etude’

Esmee de Baat,
Huijbergen.

Wout Evers, Sven Pollaert, Ruben te Meij, Jorn
van Ophoven en Stef Wolters, Melick.

hij een uur voor het optreden onder toeziend
oog van docent Guido Pouwels de puntjes op de
i. Zorgvuldig wordt het instrumentarium nog
even afgestemd. “Let goed op de frasering”, voegt
Pouwels zijn leerling nog toe. Op de lessenaar
ligt Engine Room van James Campbell, een heerlijk spektakelstuk met een aanstekelijke groove.
Het swingt van begin tot eind de pan uit. Erg
populair bij Amerikaanse highschoolleerlingen
tijdens wedstrijden. Roel danst van links naar
rechts achter zijn drumopstelling. Terwijl het
gros van de deelnemers op de andere instrumenten een vrij statisch optreden verzorgen, maken
de multipercussionisten er meer een performance van die ook als kijknummer de aandacht
trekt. “Dat is juist het leuke van multipercussie”,
legt hij uit. “Ik heb ook al eens meegedaan op
marimba. Maar dit is toch wel leuker. Niet alleen
omdat je meerdere instrumenten bespeelt, maar
ook omdat je er meer op kunt bewegen.” Ook de
muzikale uitdaging is volgens Roel groter. “Qua
dynamiek en frasering is dit een stuk interessan-

Roy van den Putte, Rik van Herk, Carlijn de
Graaf en John Sengers, Veldhoven.

ter.” De Brabantse slagwerker prijst zich gelukkig
dat hij tegenover het repetitielokaal De Borgh
woont. Hij hoeft maar de weg over te steken om
te kunnen oefenen. Want een instrumentarium
bestaande uit een tamboerijn, een jamblock,
een cowbell, een set bongo’s, twee toms, een
bassdrum en twee bekkens zet je thuis op de
slaapkamer of de zolder niet zomaar even op.
Hulptroepen moeten worden ingeschakeld om
al het materiaal het podium op en af te sjouwen.
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Evie Linssen,
Maasbracht-Beek.

Jellis Martens, Budel.

Elke van
Seggelen,
Budel.

Jelle en Bram Cauven, Roggel.

Cesar Zuiderwijk, eat your heart out.
Multipercussie spreekt de jeugd aan. Het lijkt
wel of deze sectie aan populariteit wint. Geen
wonder, het is een discipline die wel past bij
de multitaskende jongeren van de Generatie
Z. Op het lijf geschreven van de skateboarders
onder de muzikanten. Vindt ook topscorer Stef
Wolters. “Bij multipercussie maak je gebruik van
meerdere instrumenten. Anders klinkt het toch
wel een beetje saai. Je kunt je optreden meer
dynamiek geven. En je kunt er meer je eigen gevoel in leggen.” Ook in ensembleverband is het
onderdeel steeds meer in trek. Samen met zijn
clubgenoten Wout Evers, Sven Pollaert, Ruben

te Meij en Jorn van Ophoven verovert Stef met
het speciaal voor dit ensemble door Henk Martens geschreven werk Feel the Rhythm de titel in
de vierde divisie. Wat is er nog stoerder dan met
een stel leeftijdsgenoten zo’n heerlijk uitdagend
spektakelnummer in te studeren? Stef: “Met een
groep klinkt het allemaal nog weer wat breder.
Bovendien is het leuk om samen te oefenen. Je
vormt samen een team. Dat maakt het echt leuk.”
Met zo’n vol programma is het ook voor het
dubbele juryteam flink aanpoten. De eerste solist
betreedt ’s morgens om half tien het podium. ’s
Avonds na zeven uur verlaat de laatste kandidaat
de bühne. Na bijna tien uur jureren zul je er toch
wel klaar mee zijn? “Dat valt wel mee”, zegt jurylid
Leon Camp. “Voor organisatie en jury is het een
hele lange en intensieve dag. Maar de muziek en de
speelvreugde van de deelnemende solisten hebben
gewonnen!” Hoewel één op de drie deelnemers
de voor deelname aan de NK vereiste score van 85
punten nu niet meer haalt, spreekt Camp van een
gemiddeld tot relatief hoog speelniveau. “Echte
minpunten waren er niet. Het lijkt erop dat hoe
hoger de divisie hoe meer er gekozen wordt voor
solowerken die vooral gebaseerd zijn op technische
skills. Daardoor is er in beperkte mate sprake van
variatie in bijvoorbeeld tempo of dynamiek. Dat
komt de muzikaliteit in het algemeen niet altijd ten
goede.” Camp zegt naast de andere topuitvoeringen
in de diverse divisies vooral ook genoten te hebben
van de leden van Trommelgroep West-Nederland
die de Basler trommelstijl demonstreerden. “Zij
trakteerden met opvallende optredens het publiek
op technisch hoogstaand spel. Dat geldt ook voor
enkele solisten uit de drumcorps-traditie die hun
optreden doorspekt hadden met de nodige visuele
effecten. Bijzonder knap!” Hoewel op de prestaties
niets valt af te dingen, blijft de keuze van het juiste
solowerk een punt van aandacht. Camp: “Natuurlijk moet de solo voor de solist op de eerste plaats
uitdagend en leerzaam zijn. Maar belangrijk is

Sascha Onnou, Margraten.

Gijs Houben, Leveroy.

Topscorer Stef
Wolters, Melick.

ook dat er voldoende variatie in zit. Een solowerk
is meer dan een etude. Het moet ook voldoende
elementen bevatten om er als solist je muzikaliteit
mee te etaleren.”

Voor de uitslag: zie de uitslagenpagina elders in
deze uitgave.
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Woodstock
der Blasmusik:
onvergetelijke ervaring
Woodstock der Blasmusik. 55.000 bezoekers op een kolkende feestweide. 106
blaaskapellen, brassbands en fanfares. Vier dagen (en nachten) lang Spass, Bier,
Wurst, maar vooral muziek. Met dit jaar Nederlandse inbreng: Blech Bizarr.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING BLECH BIZARR

Tijdens de eerste repetitie spraken de muzikanten
van Blech Bizarr hun doel uit: “Binnen drie jaar
staan we op Woodstock der Blasmusik. Zo niet,
dan stoppen we er mee!” Je moet maar durven!
Deze zomer ging de missie in vervulling. Binnen
de gestelde termijn, nog wel. Blech Bizarr zette tijdens de achtste editie van het blaasmuziekspektakel Woodstock der Blasmusik in het Oostenrijkse
Ort im Innkreis voor een dolenthousiast publiek
de bomvolle Leitner Stadel op zijn kop.
Met een programma van eigen arrangementen
van traditionele polka’s en marsen, een dosis
enthousiasme en humor en af en toe een bizarre
act maakt Blech Bizarr sinds enkele jaren Oktoberfesten en andere feestelijke evenementen
onveilig. Een divers gezelschap van bevriende
muzikanten met ieder hun eigen kwaliteiten. Hun
grootste gemeenschappelijke deler: voorliefde
voor Böhmische blaasmuziek.
Vincent van Lent (trompet en flugelhorn),
Jurgen van Nijnatten (trompet en flugelhorn),

44

Paul Langerman (trombone), Peter-Paul Geraets
(trombone), Kobus Verheij (bariton), Willy van
de Pol (tenorhoorn), Waldo van Wijk (F-tuba), Jeroen van Beers (accordeon) en Robbert
van Kalmthout (drums) kennen vanuit hun
werkzaamheden bij het Trompetterkorps van
de Koninklijke Marechaussee, feestband Pater
Moeskroen, het Utrechts Jazz Orkest, de Guus
Meeuwis-band, Circusorkest Nederland en de
hafabrawereld het klappen van de zweep. Die
hutkoffer aan ervaring vloeit met verrassende
optredens en repertoirekeuzes samen in Blech
Bizarr. “We hebben de afgelopen drie jaar een
geheel eigen stijl ontwikkeld”, legt hoorniste
Willy van de Pol uit. “Dat heeft geresulteerd in
een aantal succesvolle optredens zoals op het
Poas Bloas Festival in De Lutte, in het voorprogramma van Vlado Kumpan und seine Musikanten in Ubachsberg, het grote Oktoberfest in
Dongemond, maar ook op kleine evenementen.”
Vorig jaar oktober trok de groep de stoute schoe-

nen aan door een promofilmpje te sturen naar de
organisatie van Woodstock der Blasmusik. Vergezeld van de vraag of er wellicht nog een plekje
vrij was in de line-up van 2018. De verzendknop
was amper ingedrukt of het antwoord verscheen
al in het postvak IN. Yes! “Een droom kwam
uit”, zegt Van de Pol. “We speelden veel eigen
arrangementen van Vincent van Lent en Waldo
van Wijk. Een mix van traditionele muziek, maar
ook nieuw gecomponeerd solowerk en medleys van zowel bekende Nederlandse als Duitse
muziek. Het publiek reageerde zeer enthousiast.
Een onvergetelijke ervaring.”
Mede dankzij Woodstock der Blasmusik is de
traditionele volksblaasmuziek in Beieren en
Oostenrijk weer megapopulair bij de jeugd.
Van de Pol denkt dat door de successen van de
Oktoberfeesten ook Nederland kan profiteren
van deze golfbeweging. “Ik ben ervan overtuigd
dat we een stevige brug kunnen slaan tussen de
jeugd en de traditionele kapellen”, zegt ze. De
vele enthousiaste reacties na hun optreden in
Oostenrijk zijn voor Blech Bizarr aanleiding om
in het najaar in Nederland een after-Woodstock
workshop op touw te zetten. Amateurblazers kunnen dan onder leiding van muzikanten van Blech
Bizarr snuffelen aan nummers zoals Von Freund
zu Freund, Die Vogelwiese en Dem Land Tirol. Van
de Pol: “We hopen hiermee de jeugd te kunnen
enthousiasmeren om voor blaasmuziek te kiezen
zodat deze traditie niet verloren gaat.” Informatie:
www.blechbizarr.nl

SHOW, MARS EN PERCUSSIE NIEUWS

Open formule voor
SMP-kampioenschappen
De Nederlandse kampioenschappen voor zowel de mars-/concertsecties als de concerterende
slagwerkensembles worden met ingang van 2019 open wedstrijden. De doelgroep Show, Mars en
Percussie (SMP) hoopt met deze maatregel de kampioenswedstrijden nieuw leven in te blazen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Deelname aan de beide NK’s was voorheen alleen
mogelijk bij het behalen van een minimaal aantal
punten tijdens een officiële bondswedstrijd in het
voorafgaande seizoen. De laatste jaren lijden de
beide kampioenswedstrijden echter aan bloedarmoede. Met invoering van de open formule
kan voortaan elk korps of ensemble inschrijven
zonder kwalificatie op basis een eerder behaalde prestatie. De doelgroep hoopt hiermee een
drempel voor deelname aan de kampioenschappen weg te nemen. Bij de inschrijving voor het
komende kampioenschap geldt wel dat deelne-

mers die dit jaar hebben deelgenomen en/of gaan
deelnemen aan een van de door de provinciale
bonden georganiseerde wedstrijd (of hadden
ingeschreven voor een afgelaste wedstrijd) voorrang hebben bij inschrijving. Om de deelname
aantrekkelijker te maken, wordt er aan gedacht
om aan het programma educatieve elementen toe
te voegen. Dit plan wordt de komende tijd verder
uitgewerkt. De nationale titelstrijd voor de mars-/
concertsecties is op zaterdag 26 januari 2019 in
Wijchen en voor de podiumslagwerkensembles
op zaterdag 2 februari 2019 in Oosterhout.

Ook voor het NK Jeugd Show is een oplossing
gevonden. Zaterdag 29 juni 2019 is op de Wolfskamer in Huizen het eerste officiële Open Nederlands Kampioenschap Jeugd voor de onderdelen
mars, marsparade en show. Deze wedstrijd
komt in de plaats van de nationale titelstrijd die
vele jaren in het kader van het Nationaal Jeugd
Festival in Vlissingen werd gehouden. Twee
weken eerder, op zaterdag 15 juni 2019, wordt
tijdens het ODSC in Assen gestreden om de titel
Open Nederlands Kampioen Show in de basis-,
midden- en topklasse.
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BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND

FFO brengt Titus
Brandsma in herinnering

Het Frysk Fanfare Orkest vraagt muzikale
aandacht voor maatschappelijk gevoelige
vraagstukken.

In deze aflevering van de serie Concert van de Maand opnieuw een vooruitblik
op een bijzonder concert met een opvallende artistieke invulling in Friesland.
Met het concert Titus’ Words will take Wing wil het Frysk Fanfare Orkest (FFO)
zaterdag 10 november in de Martinikerk in Bolsward het gedachtegoed van de
Friese priester, hoogleraar en verzetsstrijder Titus Brandsma levend houden.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: CLOSE TO YOU FOTOGRAFIE / PERSMAP MARCO PÜTZ

De Wit-Russische schilder Zinovii Tolkatchev
(1903-1970) diende bij het Rode Leger als
tekenaar. De bevrijding van de concentratiekampen Auschwitz en Majdanek legde hij op
aangrijpende wijze vast vanuit het perspectief
van de bevrijders. Het zijn dramatische afbeeldingen. Van de gezichten van de gevangenen
is de extase en het geluk af te lezen als ze in de
armen vallen van hun bevrijders. Tegelijker46

tijd geven de kunstwerken een indruk van de
gruwelijkheden die zich in de kampen moeten
hebben afgespeeld.
De Luxemburgse componist Marco Pütz
baseerde zijn vierdelige werk … Then thy
Words will take Wing… (…dan zullen uw
woorden vleugels krijgen...) op vier tekeningen
van Tolkatchev. De compositie, die alleen op de
data van de Kristallnacht (nacht van 9 op 10 no-

vember 1938) en de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz (27 januari 1945) gespeeld
mag worden, is een eerbetoon aan alle naamloze slachtoffers van de Holocaust. Het werk
is oorspronkelijk geschreven voor harmonieorkest. Speciaal voor het Frysk Fanfare Orkest
maakte Pütz een bewerking voor fanfareorkest,
jongerenkoor, cello, celesta, contrabas, piano
en Jiddisch slagwerk.

Titus’ Words Will Take
Wing door het Frysk Fanfare Orkest, koren, solisten
en vertellers: zaterdag
10 november, Martinikerk
Bolsward, 20.15 uur. Kaarten voor het symbolische
bedrag van 1 euro via:
www.fryskfanfareorkest.nl.

‘Discriminatie
en rassenhaat
zijn thema’s
waar we altijd
waakzaam
voor moeten
zijn’
Het werk van Marco Pütz staat centraal tijdens
het concert Titus’ Words Will Take Wing.
Daarin vertelt het Frysk Fanfare Orkest aan de
hand van bijzondere composities en gedichten

het verhaal van Titus Brandsma. De in 1881
in Bolsward geboren pater, hoogleraar en publicist zette zich af tegen het nazisme. In 1952
moest hij zijn strijd in het concentratiekamp
van Dachau bekopen met de dood.
Poeh, niet echt een thema om vrolijk van te worden. “Maar”, stelt producent Jantsje Westra, “discriminatie en rassenhaat zijn thema’s waar we te
allen tijde waakzaam voor moeten zijn en tegen
moeten ageren.” Om daar ook jonge generaties
bewust van de maken wordt de jeugd nadrukkelijk bij het project betrokken. In samenwerking
met het Titus Brandsma Museum wordt voor de
Bolswardse basisscholen een educatief programma samengesteld. Ook krijgen de bassischolen
een creatieve muziekles aangeboden waarin
de hoornisten Tjeerd Vrieswijk en Wietske
Tilma ingaan op wat de invloed is van oorlog op
muziek en waarin ook aandacht is voor Klezmer muziek. “Het plan is kinderen op school
tekeningen te laten maken en die tijdens het
concert in de kerk op te hangen. Ook krijgen ze
een vocale rol door in het werk van Marco Pütz
het klagende en roepende deeltje Lisa te zingen.
Dat zal een groot effect hebben op de muzikale
uitstraling en vertelling. Het draagt bovendien
bij aan de bewustwording bij de jeugd.”
Naast het werk van Pütz staat muziek op het
programma die op de een of andere manier een
link heeft met het beladen thema. Componist
Olivier Messiaen werd in 1940 bij Verdun
krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers. In
het gevangenkamp in Görlitz schreef hij voor
enkele toevallig aanwezige muzikanten (een
violist, een cellist en een klarinettist en hijzelf als
pianist) het introspectieve Quatuor pour la fin
du temps. Kaddish van William Francis Macbeth
is een Joods gebed voor de doden. De tekst van
Cantique de Jean Racine van Fauré stamt uit het
gebedenboek van de katholieke kerk. In My
dark hands klinken door de Duitse muziek- en
kunstwetenschapper Heinz-Albert Heindrichs
getoonzette gedichten van de zwarte Amerikaanse dichter en schrijver Langston Hughes, die in
de jaren twintig van de vorige eeuw streed voor
Afro-Amerikaanse bewustwording en emancipatie en tegen racisme en discriminatie. Daarnaast
worden twee gedichten van Titus Brandsma in
het Nederlands voorgedragen. Eén daarvan is
getoonzet in het Fries en wordt uitgevoerd door
het vocaal ensemble Eljakim uit Bolsward.
Het Frysk Fanfare Orkest onder leiding van
Jouke Hoekstra is voor dit project een samenwerkingsverband aangegaan met het Titus

Brandsma Museum, de oudheidskamer en
het Gysbert Japicxhûs, verschillende kerkgemeenschappen, bassischolen en het voortgezet
onderwijs. Muzikale medewerking verlenen
het vocaal ensemble Eljakim, projectkoor uit
Jever (Duitsland) en verschillende in Nederland wonende en werkende jonge professionele musici uit Duitsland, Italië en Spanje. Het
project wordt ondersteund door tal van fondsen,
stichtingen en overheidsinstellingen. Behalve
op 10 november in de Martinikerk in Bolsward
wordt het concert ook uitgevoerd op zaterdag 27
januari 2019 in de Sankt Willehad Kirche in Wilhelmshaven (Duitsland) waar in het werkkamp
Lager Schwarzer Weg in 1945 politieke gevangenen voornamelijk uit Friesland, Groningen en
Drenthe waren ondergebracht.
Westra: “We willen bij dit project zoveel mogelijk mensen en disciplines muzikaal, sociaal
en cultureel met elkaar verbinden. Bijzonder
is de samenwerking met het koor, zangeres en
pianist en de verschillende instanties afkomstig
uit Duitsland. Met de deelname van jonge net
afgestudeerde solisten met diverse Europese nationaliteiten brengen we mensen internationaal
met een beladen thema en een verwijzing naar
het verleden dichter bij elkaar. Verschillende
onderwijsinstellingen, kerkgemeenschappen,
koor en orkest betrekken bij dit project is erg
waardevol voor de stad Bolsward. Jeugd in contact brengen met verschillende kunstuitingen en
maatschappelijke vraagstukken zoals discriminatie, rassenhaat, democratie, vrijheid en oorlog
is heel waardevol voor de toekomst.”

Muziek van Marco Pütz staat centraal.
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BLAASMUZIEK DE DIRIGENT

‘Zorg voor mooie
doorlopende leerlijnen’
In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat dirigent Jeanette Valkema haar
licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES
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PASPOORT:
Naam: Jeanette Valkema.
Geboortedatum: 23 januari 1971.
Geboorteplaats: Oosthem (Friesland).
Woonplaats: Oudega SWF (Friesland).
Instrumenten: dwarsfluit en piano.
Muziekopleidingen: Muziek- en dansschool voor Sneek eo, fluit aan het
Sweelinck Conservatorium Amsterdam.
Begonnen bij: het jeugdorkest van
de fanfare Eendracht Maakt Macht
Oudega als fluitiste en daarna bij
Hoogovens Harmonie IJmuiden.
Dirigent bij: muziekvereniging Eensgezindheid Tjerkwerd, fanfare Melodia
Wijckel en fanfare Nij Libben Koudum.
Overige functies/activiteiten in de
muziekwereld: docente fluit, AMV- en
vakleerkracht muziek bij het CVK Atrium Sneek.

Wie is Jeanette Valkema?
Een bezige bij, die ervan houdt om met verschillende projecten bezig te zijn. Samenwerken met
mensen geeft mij ontzettend veel energie. Ik ben
op allerlei gebieden bezig met muziek. Als vakleerkracht binnenschools probeer ik kinderen
enthousiast te maken voor muziek, als fluitdocent leerlingen een gedegen opleiding te geven
en bij de verenigingen een combinatie te vinden
van lekker fanatiek repeteren en veel plezier met
elkaar hebben. Muziek beheerst eigenlijk een
groot deel van mijn leven.
Hobby’s buiten de muziek?
Tuinieren, lezen, organiseren van activiteiten
zoals onder andere de twee jaarlijkse dorpsfeesten en concertjes in een kerkje op een van de
mooiste plekjes van Friesland, Sandfirden.
Hoe ben je in de muziekwereld terecht
gekomen?
Via mijn vader Wybren Valkema, destijds directeur van de muziek- en dansschool in Sneek en
dirigent van diverse orkesten en koren. Ons huis

was altijd vol met muziek en zo werd de liefde
voor de muziek op een heel natuurlijke manier
doorgegeven.

Naar welke bezetting gaat je voorkeur:
harmonie, fanfare of brassband?
Fanfare en harmonie.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Na tien jaar gewoond te hebben in het westen,
Amsterdam en Haarlem, ben ik in 2001 weer in
Oudega komen wonen. De plaatselijke fanfare
Eendracht Maakt Macht vroeg mij destijds om
dirigente van het jeugdorkest te worden. Na een
tijdje werd ik ook door andere verenigingen gebeld. Zo ben ik in dit wereldje terechtgekomen.

Mooiste compositie?
Oei… lastig met zoveel mooie muziek! I shall
love but thee van Jan Van der Roost is prachtig.
Met Excalibur van Jan Bosveld heb ik in 2014
gewonnen op de Open Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen. Sonata di Chiesa van Rob
Goorhuis en Adornia van Jacob de Haan zijn
eveneens erg mooi.

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Als eerste natuurlijk het bezig zijn met muziek,
maar ook de mooie muzikale momenten die je
samen beleeft. Vooral met een groep is dat fantastisch. Bij een voorbereiding op bijvoorbeeld
een concours duik je met z’n allen in de materie
en probeer je er samen de mooiste muziek van
te maken. Ook het werken met een gemêleerde
groep van jong en oud, wat soms net aanvoelt als
een familie, vind ik prachtig.

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Winnaar ONFK in de vierde divisie met Melodia
Wijckel in 2014 en vorig jaar in november een
jubileumconcert met workshopdag met Eric
Vloeimans en fanfare Eensgezindheid Tjerkwerd. Ook dat was een dag om nooit te vergeten.

Had of heb je een voorbeeld?
Mijn vader is een belangrijke inspirator voor mij
geweest. Helaas overleed hij twintig jaar geleden
plotseling tijdens een concert. Hij heeft niet
meer meegemaakt dat ik ook aan het dirigeren
ben geslagen. Als dirigent heb ik zeventien jaar
zonder stok gedirigeerd, maar sinds kort gebruik
ik zijn baton.
Belangrijkste wijze les van je docent?
Laat je hart spreken. En: elke stoel binnen een
vereniging is belangrijk.

Concoursen of concerten?
Concoursen.
Concoursen volgens de open formule (één
verplicht werk, geblindeerd jureren) of
reguliere concertwedstrijden?
Concoursen volgens de open formule. Ik vind
de open formule aantrekkelijk. Ik ben altijd erg
nieuwsgierig naar de verschillende interpretaties
van een werk en ook welk ‘verhaal’ de dirigent
wil vertellen. Omdat je zelf intensief met het stuk
bezig bent geweest, ken je elk detail. Op zo’n dag
hoor je dan ook uitvoeringen waarvan meerdere
opvattingen smaakvol zijn. Dan denk ik wel eens:
‘ ‘hè, dat ik daar niet opgekomen ben.’ Zelf speel
ik op de repetitie wel vaak met tempi en karakter
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Behalve als dirigent ben je ook actief als
fluitist in diverse ensembles in zeer uiteenlopende genres. Wat is het leuke van dit
veelzijdige muzikale bestaan?
Je zegt het al, de veelzijdigheid. Er is geen week
hetzelfde en de combinatie van lesgeven, dirigeren en zelf spelen is uniek. Ik heb het ook als
mens nodig en gebruik bijvoorbeeld leermomenten uit muzieklessen weer bij de repetities
van de fanfare en andersom.

om zo ook niet vast te roesten in een uitvoering.
Op het moment suprême valt dan alles op zijn
plek en krijg je mooiste muzikale belevingen.

Het verplichte repertorium voor reguliere
bondswedstrijden is met ingang van 2016
vervallen. Wat vind je daarvan?
Het repertoire waar je uit kunt putten is nu wat
groter. Dat vind ik prima. Zo kun je een geschikt
stuk uitzoeken dat bij de club past.
Dirigeren is nog altijd een mannenwereld.
Het aantal vrouwelijke dirigenten staat totaal niet in verhouding tot het aandeel van
de vrouwelijke muzikanten in de orkesten.
Hoe komt dat?
Ik heb geen idee. Om me heen zie ik wel dat er
telkens meer vrouwelijke collega’s bijkomen.
Dat is alleen maar hartstikke leuk! Sowieso zijn
er in Friesland/Groningen best veel vrouwelijke
dirigenten actief.
Heb je bij sollicitaties wel eens gemerkt dat
de voorkeur bij voorbaat uitgaan naar een
mannelijke kandidaat?
Nee.
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Hoe zou het clichébeeld dat dirigeren
een mannenzaak is doorbroken kunnen
worden?
Gewoon goed je best doen. Ik ga ervan uit dat de
beste kandidaat wordt gekozen.
Heb je het gevoel dat je je als vrouw extra
moet bewijzen?
Nee, niet echt. Misschien zijn we daar hier in
Friesland sowieso niet zo mee bezig. Lekker je
ding doen en niet kijken naar wie wat doet.
Op welke punten zou een vrouw juist extra
capaciteiten kunnen meebrengen?
Ik merk dat vrouwen vaak ook naar het totaalplaatje kijken. Ze zijn behalve met dirigeren ook
met andere dingen bezig binnen de organisatie
van een vereniging.
Welk advies heb je voor vrouwen die interesse hebben om dirigent te worden, maar
vanwege het clichébeeld twijfelen of ze
deze stap wel moeten zetten?
Bij twijfel altijd doen! Het is een pracht vak
waarbij je met allerlei mensen in contact komt
en je enorm veel mooie muziek kunt spelen.

Muziekles keert steeds meer terug in het
curriculum van het basisonderwijs.
Hoe kan de blaasmuzieksector hiervan
profiteren?
Er worden nu al hele leuke lesprogramma’s
geïntroduceerd binnen het basisonderwijs, vaak
ook door vakleerkrachten gegeven. Waar goed
naar gekeken moet worden is dat er een mooie
leerlijn ontstaat. Vaak zijn het projecten van tijdelijke aard die later weer verdwijnen. Wanneer
je in een groep 4 een AMV-lijn brengt, kun je
het in groep 5 aanvullen met blaasinstrumenten
binnenschools. Daarna een klein bruggetje naar
blazersklassen buitenschools en muzieklessen.
Hou de stapjes klein en duidelijk. En onthoud
ook goed dat niet elk kind een blaasinstrument
wil bespelen. Straal enthousiasme uit en laat zien
dat het ontzettend leuk is, maar laat de keuze vrij
en dan heb je muzikanten voor het leven.
Hoe zou de muzieksector de aantrekkingskracht op de jeugd kunnen verhogen?
Door bijvoorbeeld cross-overs te organiseren.
Een popband uitnodigen voor een donateursconcert. Je ziet om je heen dat het al veel gebeurt. Laat leerlingen en jeugdleden ook bij elke
gelegenheid optreden zodat de jeugd hoort en
ziet hoe leuk het is. Onbekend maakt onbemind.
Hoe zie je de toekomst van de blaasmuziek?
Ik ben weliswaar heel optimistisch van aard.
Toch zie ik niet alleen daardoor de toekomst
van de blaasmuziek heel positief in. Ga eens een
weekendje kijken bij de ONFK en je ziet echt
heel veel enthousiaste muzikanten, jong en oud.
Ook andere dingen zijn belangrijk. In juli heb
ik met mijn drie orkesten een nachtje gekampeerd bij een van de voorzitters midden in het
Friese weiland: honderd muzikanten die muziek
maken en plezier hebben bij elkaar. Daar word je
toch helemaal blij van!
Wat zijn je ambities als dirigent?
Lekker zo doorgaan en telkens weer nieuwe dingen bedenken. Dat houdt je fris en bij de tijd.

BLAASMUZIEK NIEUWS

Fanfare blikvanger
tussen de punkers
NOFX, Sick Of It All, Terror, The Rattlesnakes, Dog Eat Dog en
Paceshifters. Niet direct een line-up waarin je een fanfare zou
verwachten. Muziekvereniging De Peelklank Ysselsteyn verraste
het met hanenkammen, veel ijzerwerk en zwarte kleding uitgedoste publiek tijdens het festival Jera on Air.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FACEBOOK DE PEELKLANK

In het nummer The Decline neemt de punkband
NOFX de Amerikaanse politiek en wetten
achttien minuten lang op de hak. Van het in 1999
geschreven werk maakte de Franse muzikale duizendpoot B.A.Z. een symfonische bewerking die
hij met een klassiek gelegenheidsorkest uitvoerde
bij het vijftienjarig bestaan van het nummer.
De komst van de Amerikaanse punkband naar

Ysselsteyn als headliner van het 26ste punk-,
hardcore- en metalcorefestival Jera on Air bracht
een van de organisatieleden op het idee om The
Decline onder leiding van B.A.Z. te laten uitvoeren
door een gelegenheidsorkest van Franse strijkers
en houtblazers samen met de plaatselijke fanfare
De Peelklank. “Een onvergetelijke ervaring”, zegt
fanfaredirigent Geert Nellen. “We hebben goed
(advertentie)

twee maanden kunnen repeteren aan de voor
fanfare bewerkte versie. Drie dagen van tevoren
arriveerde B.A.Z. in Ysselsteyn om samen met
de fanfare de laatste puntjes op de i te zetten. De
laatste dagen hebben we samen met de Franse
muzikanten gerepeteerd. Uiteindelijk zaten we
met 85 muzikanten op het podium.”
Nellen vertelt dat de bandleden van NOFX
tijdens de middagrepetitie een kijkje kwamen
nemen. “Het raakte hen duidelijk, ze waren
in tranen.” Zaterdagavond tegen middernacht
kondigde NOFX-zanger Fat Mike het nummer
persoonlijk aan. Nellen: “Spelen voor 6.000 man
publiek was voor de muzikanten van de fanfare
best wel spannend. De band speelde de slotminuten van het nummer nog mee. Het optreden
werd door het publiek enorm goed ontvangen.
Ook de muzikanten hebben genoten. Dit maken
we waarschijnlijk nooit meer mee.”

BLAASMUZIEK JUBILEUM

Amor Musae: 50 jaar
liefde voor muziek
Dronten en Biddinghuizen hadden al een muziekvereniging. Dus kon Swifterbant
niet achterblijven. Dat was voor enkele inwoners van het nog jonge dorp in 1968
de drijfveer om een muziekkorps op te richten. Vijftig jaar later is de algemene muziekvereniging Amor Musae niet meer weg te denken uit de lokale samenleving.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING AMOR MUSAE

Amor Musae, liefde voor muziek. Bij de
Swifterbantse muziekvereniging beperkt zich
dit niet alleen tot de muzieknoten. Ook bij de
leden onderling slaat de vonk regelmatig over.
In haar vijftigjarige geschiedenis heeft Amor
Musea al diverse stelletjes aan elkaar gekoppeld.
Onlangs nog trad een muzikantenpaar in het
huwelijksbootje, terwijl een ander koppeltje
ging samenwonen. Muziek maken heeft niet
alleen een positieve invloed op de ontwikkeling
van mensen, ook de hormoonhuishouding kan
er aardig van op hol slaan.
Het initiatief om in Swifterbant een muziekvereniging van de grond te tillen bleek een schot in
de roos. Twintig belangstellenden meldden zich
op 7 februari 1968 op de oprichtingsvergadering.
Dertien daarvan bespeelden al een instrument.
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Nadat ieder nieuwbakken lid tien gulden had
afgetikt voor de vorming van een startkapitaal
ging een paar weken later de eerste repetitie al van
start. “De vereniging is betrokken bij de meeste
dorpsevenementen”, zegt voorzitter Thom Veen.
“We spelen tijdens Koningsdag, Dodenherdenking, de avondvierdaagse, het Julifeest, de intocht
van Sinterklaas en de kerstmarkt. Ieder jaar hebben we een uitvoering in het dorp waarop alle drie
afdelingen laten zien hoe ze samen plezier beleven
met muziek maken. Daarnaast werken we samen
met andere orkesten en koren in Swifterbant en
de regio. De twirlers nemen met succes deel aan
wedstrijden en zijn al twee keer gekozen tot sportploeg van het jaar in de Gemeente Dronten.”
Amor Musae kreeg in de jaren zeventig zowaar
landelijke bekendheid met een bijdrage aan de

destijds immens populaire spelshow Zeskamp
van de NCRV. Om de televisiekijker kennis te
laten maken met de nog jonge provincie Flevoland fungeerde het Swifterbantse muziekgezelschap als een soort muzikale reisgids. Bij diverse
bezienswaardigheden kwam het orkest vrolijk
spelend in beeld. Althans, zo leek het. In werkelijkheid stonden de muzikanten op verschillende
plekken in de polder de vooraf opgenomen
werken 76 Trombones en Egerländer Polka te
playbacken. Ook was Amor Musae in 2001 in
een flits te zien in de speelfilm Nynke.
De muziekvereniging bestaat uit een brassband
en opleidingsband van 35 leden, een malletband
met startersgroep van dertien leden en een twirlgroep van twaalf leden. “De vereniging hoopt in
deze samenstelling nog zeker vijftig jaar door te
kunnen gaan en het niveau te kunnen behouden
of te verbeteren”, zegt Veen. “Om leden te werven doen we samen met zusterverenigingen mee
met Het Scholenproject waarbij kinderen van de
groepen 5 of 6 op school kennismaken met een
blaas- of slagwerkinstrument. Daarna kunnen ze
zich tegen een voordelig tarief inschrijven voor
groepslessen na schooltijd. Het project wordt
gefinancierd door De Meerpaal Academie waar
de leerlingen ook opgeleid worden.”
Rond het gouden jubileum is een programma
samengesteld met maandelijks een activiteit.
Na onder andere een jubileumuitvoering, een
rijdend concert en open podiumdag staan op 12
oktober nog een dinnershow en op 24 november
een dubbelconcert met het koor Alliance op het
programma.

SHOW, MARS EN PERCUSSIE EVENEMENT

Japanse band
topattractie in
nieuw taptoedecor
Japan Air Self-Defense Force Band is 28, 29 en 30 september een van de topattracties van de Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam. Tijdens de 64ste editie van de
militaire muziekshow, die zich afspeelt in een fonkelnieuw super hightechdecor, is
muziek van Leonard Bernstein de rode draad.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JAPAN GROUND SELF-DEFENSE FORCE

harmonieorkest is zelden in het buitenland te
bewonderen. Maar de organisatie van de Nationale Taptoe is erin geslaagd het toporkest naar
Nederland te halen.

De Japan Air Self-Defense Force Band.

Bijzonder is ook de komst van The King’s Guard
Drill Team uit Noorwegen. Deze dienstplichtige
militairen zwaaien af nadat ze één jaar binnen
het drillteam hebben gediend. Dat gebeurt
jaarlijks op 1 september. De nieuwe lichting
heeft een paar maanden training nodig om het
gewenste niveau te behalen. Aangezien de Nationale Taptoe altijd eind september georganiseerd
wordt, kon de Rotterdamse organisatie het team
nooit vastleggen. Speciaal voor het evenement
in Ahoy heeft The King’s Guard het afzwaaien
van het drillteam uitgesteld tot na de taptoe.
The Kings Guard is een bataljon van het Noorse
Leger, dat onder meer verantwoordelijk is voor
de beveiliging van de Noorse koning.

De Japan Air Self-Defense Force Band trad op
tijdens de Olympische Spelen van Tokio en
Sapporo en de bruiloftsparade van kroonprins
Naruhito. In 1992 kreeg de JASDF Band als eerste orkest uit Azië de Kolonel George S. Howard
Citation of Musical Excellence uitgereikt. Deze
prestigieuze internationale prijs wordt uitgereikt
aan militaire orkesten die bijzonder hoge eisen
stellen aan hun muzikale niveau. Het militaire

Ook uit Noorwegen komt Complete Drums,
een innovatieve hedendaagse drumline bestaande uit voormalige leden van The King’s Guard.
Zij treden onder meer op met de professionele
hip-hopdansgroep Intros Allstars. Frankrijk is
vertegenwoordigd met het harmonieorkest van
het bataljon Sapeurs-Pompiers de Paris. Het
orkest begeleidt tevens de Equipe Gymnastique,
een spectaculaire gymnastiekgroep die al eerder
aan de start verscheen in Rotterdam.

Uiteraard zijn ook de Koninklijke Militaire
Kapel Johan Willem Friso, de Marinierskapel
der Koninklijke Marine met de Tamboers en
Pijpers, de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, het Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee, het Nederlands Politieorkest
en de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en
Jagers van de partij.
De soloartiest van de Taptoe 2018 is Steven Mead.
De Britse euphoniumvirtuoos reist de wereld
over voor solo-optredens met de beste amateuren beroepsorkesten en clinics en workshops. Ook
in Ahoy leidt hij zaterdag 29 september een clinic
voor amateur euphoniumspelers.
De Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam
pakt dit jaar uit met een nieuw decor waarbij
gebruik wordt gemaakt van de nieuwste digitale
technische snufjes. De driedimensionale kopie
van het Paleis Noordeinde in Den Haag maakt
plaats voor grote LED-schermen waarmee
de belevingswaarde bij het publiek verhoogd
wordt. Muzikaal haakt deze editie van 2018 in
op het honderdste geboortejaar van Leonard
Bernstein. Bekende klanken uit de Westside
Story van de Amerikaanse componist en dirigent
passeren de revue. Voorafgaande aan elke
voorstelling betreden jeugdkorpsen van amateurmuziekverenigingen het square tijdens de
Nationale Taptoe Jeugdmanifestatie. Informatie:
www.nationaletaptoe.nl.
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BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL

De Vooruitgang apetrots
op bugelsectie
In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging
in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van fanfare De Vooruitgang uit
het Brabantse Stiphout.
TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: ARCHIEF VERRASSENDE ONTMOETINGEN / ESTHER COOLEN

Vrijwel vanaf de oprichting doet fanfare De
Vooruitgang Stiphout haar naam eer aan. Anno
2018 presteert het 58-koppige fanfareorkest
onder leiding van topdirigent Frenk Rouschop,
verzorgt instructeur Rob van der Sommen
met de slagwerkgroep avondvullende
slagwerkshows en daagt Ruud van de Laar
jonge muzikanten uit in het opleidingsorkest.
Gelegen tussen Helmond en Eindhoven ligt het
Brabantse dorpje Stiphout. Van de circa 5000
inwoners zal een groot deel bekend zijn met de
plaatselijke fanfare De Vooruitgang. Het is één
van de vijf muziekverenigingen in de gemeente
Helmond. De fanfare werkt nauw samen met de
twee plaatselijke basisscholen. Jan van Bommel
is één van de kartrekkers van de jeugdopleiding.
Zoals zovelen begon hij zijn muzikale carrière bij
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de fanfare op de bugel. Maar de euphonium paste
toch beter bij hem. “De bugelsectie is het hart van
elke fanfare. We zijn blij dat we op dit moment
vijftien bugels in het orkest hebben. Een deel van
deze muzikanten komt voort uit ons eigen opleidingstraject”, steekt Van Bommel van wal.
Toen de overheid een aantal jaren geleden de
subsidiëring van muziekscholen terugschroefde, werd de noodzaak van collegiale samenwerking tussen de vijf Helmondse muziekverenigingen en muziekschool Kunstkwartier
urgenter. Dat pakte goed uit. Het leidde dit
voorjaar nog tot een aansprekende jeugdmuziekdag met medewerking van Eric Vloeimans.
“Tijdens het slotconcert zaten maar liefst 95
jonge muzikanten op het podium, waarvan 75
onder de 18 jaar”, vertelt Van Bommel.

Ambitie en lol gaan hand in hand bij De Vooruitgang. De fanfare gaf onlangs optredens samen
met de gitaarvirtuozen De Rosenbergs en de
Franse chansonnière Katell. Momenteel staat
alles in het teken van de concoursdeelname in
Veldhoven in november 2018. De combinatie
ambitie en lol in samenspelen is misschien wel
het geheim van de smid. Professionele muziekdocenten verzorgen in het eigen verenigingsgebouw de lessen voor klein koper, saxofoon
en slagwerk. Voor hoorn en trombone gaan de
leerlingen naar het muziekschoolgebouw in
Helmond. “We zien erop toe dat jonge muzikanten zo snel mogelijk in orkestverband meespelen.
Zodat ze zich blijven ontwikkelen”, legt Van Bommel uit. Na het opstaporkest mogen ze meedoen
in het opleidingsorkest. Daar worden ze muzikaal
uitgedaagd door Ruud van de Laar. Van Bommel:

“Ruud is een mooi voorbeeld van ‘eigen kweek’.
Hij is inmiddels professioneel trompettist-dirigent. Hij gaat ons na negen mooie jaren helaas
verlaten om elders in het land aan de slag te gaan.”
Visitekaartje van fanfare De Vooruitgang is de
fraaie vijftienkoppige bugelsectie. Tot voor kort
waren dat er twintig, waarvan zes jonge muzikanten vanuit het opleidingsorkest. Willem van
Acht kwam via een schoolproject in contact met
de fanfare. Naarmate hij steeds beter werd, begon
hij muziek maken ook steeds leuker te vinden.
“Daardoor wilde ik nog beter worden”, zegt hij.
“Momenteel overweeg ik zelfs om na de middel-

Benthe van de Kimmenade genoot als kind
al van het nummer Sorry van Kyteman. Het is
een van de redenen dat ze bugel is gaan spelen.
“Met carnaval zag ik de Hofkapel en dat vond ik
ook erg leuk. Met muziek heb ik iets gevonden
waar ik veel plezier uithaal en dat zal niet zo
snel over gaan. Ik geniet ervan om te horen wat
we samen uiteindelijk neerzetten. Het leukste
is als er veel publiek is, zoals bij het laatste concert met het jeugdorkest. Ik heb met kippenvel
naar het fanfareorkest zitten luisteren.”
Maar ja, iedere jongere heeft zo zijn/haar eigen
motivatie om al of niet bij de fanfare te (blijven) spelen zodra de pubertijd zich aandient.

‘Ik overweeg zelfs om na de
middelbare school naar het
conservatorium te gaan’
bare school naar het conservatorium te gaan. Spelen voor een heel groot publiek in een hele grote
zaal samen met grote artiesten is heel erg gaaf.
Aankomende november gaan we op concours
met mooie, lastige muziek. Daar heb ik veel zin in.
Over tien jaar maak ik zeker nog muziek. Hopelijk
nog bij De Vooruitgang en misschien wel op een
nog hoger niveau dan dat ik nu speel.”

Zo ook Julia van Ekert. Ze volgde samen met
een vriendin bugelles nadat ze in groep 5 van
basisschool De Lindt meedeed met het project
Muziek met een staartje. Samen meldden ze
zich aan bij de fanfare. “De leukste optredens
waren die in dierentuin Dierenrijk Europa
met het jeugdorkest, de buitenconcerten in
stadspark De Warande en de concerten in het

Theater Speelhuis in Helmond”, vertelt ze. Helaas waren hockey, school en muziek niet meer
te combineren toen Julia in het examenjaar van
de havo zat. “Ik ben gestopt met de bugel om
voorrang te geven aan mijn studie”, zegt ze. Ook
Jaap van Bommel hing de bugel aan de wilgen.
“Ik heb een aantal jaar bugel gespeeld. Op de
middelbare school vond ik muziek minder leuk
worden. De concerten en activiteiten waren
best gezellig, maar thuis oefenen deed ik steeds
minder. En in het grote fanfareorkest vond ik
het best saai. Ik ga liever voetballen”, zegt hij.
Jammer, maar desondanks blijft De Vooruitgang
van zich laten horen op feestdagen en bij serenades. Hoe diep de vereniging geworteld is in de
lokale samenleving blijkt uit de uitkomst van de
meest recente Rabobank Clubkas Campagne.
“De gemeente Helmond telt 170 verenigingen
en wij werden de tweede vereniging in rangorde
van de meeste stemmen. Daar zijn we behoorlijk
trots op”, besluit Van Bommel.

Verenigingsprofiel
Naam: Fanfare De Vooruitgang.
Opgericht: 1921.
Aantal leden: 115.
Repetitielocatie: verenigingsgebouw De Vooruitgang in Stiphout.
Website: www.fanfaredevooruitgang.nl.
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BLAASMUZIEK BIGBAND

Bernstein: 100 jaar een
verbindende factor
Het Millennium Jazz Orchestra grijpt het honderdste geboortejaar van componist
en dirigent Leonard Bernstein aan om uit te pakken met de Bernstein Celebration
Tour. Bijzonder is dat orkestleider Joan Reinders toestemming kreeg om speciaal
voor dit project muziek van de Amerikaanse grootmeester te bewerken. Ook amateurblaasmuzikanten en scholieren krijgen de kans om kennis te maken met zijn
veelzijdige repertoire.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: CHARDY-KLINK

Een simpel e-mailtje of belletje is niet voldoende. Door de ballotage komen, is een weg van
lange adem. Joan Reinders is bijna twee jaar
met de uitgever en belangenbehartigers van de
erfgenamen in de slag geweest om toestemming
te krijgen muziek van Leonard Bernstein te
arrangeren voor bigband. “Via uitgever Boosey
& Hawkes is er eerst een verzoek uitgegaan aan
de Bernstein Estate”, vertelt de leider van het
Millennium Jazz Orchestra. “Zij moeten bepalen
of je voor een licentie in aanmerking komt.
Contactpersoon voor Nederland voor deze
correspondentie is Albersen Verhuur uit Den
Haag. Na lang wachten kreeg ik toestemming

om de muziek te bewerken onder de voorwaarde dat ze ieder arrangement toegestuurd
kregen om te beoordelen. Dat is eigenlijk al vrij
uniek. Meestal worden dergelijke verzoeken al
meteen afgewezen. In september 2017 zijn alle
arrangementen via Londen ter beoordeling naar
New York gestuurd. Weer duurde het heel lang
voordat ik groen licht kreeg. Dit keer echter
onder de voorwaarde dat ze van elk arrangement
eerst opnames wilden beluisteren. In allerijl
heb ik het orkest, aangevuld met superinvallers,

bijeen geroepen om de werken op te nemen.
Afgelopen juni kwam uiteindelijk de definitieve
goedkeuring. Het was best een spannende tijd. Je
verwacht wel dat het goed komt, maar het moet
toch eerst zwart op wit staan.”
De muziekwereld herdenkt dit jaar de honderdste geboortedag van Leonard Bernstein.
Zowel in de klassieke wereld als in de lichte
muzieksector wordt repertoire van de in 1990
overleden musicus gespeeld. Het Millennium

Sw!ng-!nns met
muziek van Bernstein
Buro Reprise zet ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Leonard Bernstein twee
Bernstein Sw!ng-!nns op touw. Joan Reinders studeert met de deelnemers zijn arrangementen van
Mambo!, On the Town en Cool in. De play-ins zijn
zaterdag 29 september in De Doelen in Rotterdam
en zaterdag 20 oktober in de Stadsgehoorzaal
Kampen. Aan het eind van de middag is er een
gratis presentatieconcert voor publiek. Muzikanten
van alle leeftijden (vanaf B-niveau) van hafabra-orkesten, show- en bigbands kunnen zich voor
deelname aanmelden via www.swinginn.info.
Orkestleider Joan Reinders kreeg een licentie om muziek van Bernstein te arrangeren.
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Het Millennium Jazz Orchestra eert Leonard Bernstein.

Jazz Orchestra eert de componist met een
theatertour die zaterdag 29 september in De
Doelen in Rotterdam van start gaat. “Voor mij
persoonlijk was Bernstein op de eerste plaats
een uitmuntende componist”, vertelt Reinders.

‘Bernstein voelde de verantwoordelijkheid
om mensen
door midel van
muziek samen
te brengen’
“Mijn kennismaking met zijn geweldige songs
uit de West Side Story was indrukwekkend. Later
ging ik me steeds meer interesseren voor andere
composities van hem en kwam ik erachter dat hij
sublieme stukken gecomponeerd heeft. Het is
echt Amerikaans, met Gershwin-invloeden maar
met een eigen Bernstein-stempel. Als je zijn
partituren bestudeert, zie je ook veel inhoudelijke finesses die je eerst niet doorhebt. Met een
schitterende instrumentatie wist hij precies de
goede snaar te raken. Hij kon zich verplaatsen
in een bepaalde stijl en het zich helemaal eigen
maken. Daarnaast was het een charismatische
dirigent die bij de absolute wereldtop hoorde.”
Het programma van de theatertour is een kruisbestuiving tussen klassiek en jazz. De klassieke
sopranen Claron McFadden en Laura Bohn

nemen afwisselend de vocale solo’s voor hun
rekening. Reinders: “We spelen onder andere
Prelude, Fugue and Riffs. Deze compositie voor
soloklarinet en bigband schreef Bernstein in
1955 voor Woody Herman en droeg hij op aan
Benny Goodman. Verder spelen we de instrumentale composities Prologue, Cool en Mambo
uit de West Side Story en Three dance episodes
from On the Town. Deze stukken heb ik alleen
van een nieuwe instrumentatie voor bigband
voorzien. Het vocale deel van het programma
bestaat uit Broadway-songs die ik met respect
voor het origineel naar mijn eigen hand heb
gezet. Dat zijn het voor Billie Holiday geschreven nummer Big stuff, de jazzwals I feel pretty, de
ballad Somewhere en de bluesy arrangementen
Ain’t got no tears left en It’s gotta be bad to be
good. Het nummer Spring will come again is
nooit in een show gebruikt, maar later door
Bernstein verwerkt in zijn meesterwerk de Chichester Psalms. Met Something’s coming blijven
we redelijk dicht bij het origineel en het bekende
America klinkt als toegift.”
De Bernstein Celebration Tour omvat elf
concerten in theaters verspreid over het hele
land. Daarnaast krijgen hafabra-muzikanten
tijdens drie Swing Inn-projecten de kans om
zich onder leiding van Joan Reinders te laten
onderdompelen in de muziek van Leonard
Bernstein. “Ik heb zelf een hafa-achtergrond
en zoek graag naar verbindingen met verschillende stijlen. Iets wat Bernstein als geen ander
kon. Deze play-ins passen dus ook mooi bij dit
Bernstein-project. Amateurmuzikanten spelen
veel lichte muziek, maar negen van de tien keer
gebeurt dit met verkeerde opvattingen. Graag
wil ik mijn expertise overbrengen op amateurs
en proberen meer helderheid over dit onderwerp te geven.”

Ook is er rond de tournee een speciale lesbrief
voor scholen samengesteld. Dit educatieproject
sluit volledig aan bij het gedachtengoed van
Bernstein. De lesbrief is doorspekt met allerlei
interactieve en creatieve opdrachten. Ook
worden er rond het thema Bernstein workshops
en/of schoolconcerten gegeven. Reinders:
“Bernstein was bij uitstek een ‘communicator’ en
‘educator’. Zijn Young People’s Concerts werden
wereldwijd op televisie uitgezonden. Hij voelde
de verantwoordelijkheid om mensen door middel van muziek samen te brengen. Hij zette zich
in om muziek voor een breed publiek toegankelijk te maken. De communicatieve kracht van

‘Met een
schitterende
instrumentatie wist hij precies de goede
snaar te raken’
zijn persoonlijkheid blijft een grote inspiratiebron. Tijdens de schoolprojecten proberen we
de creativiteit van scholieren te stimuleren, hun
muzikale beleving te intensiveren en hen de
nodige achtergrondkennis mee te geven.”

Zie voor de volledige toerlijst van de Bernstein
Celebration Tour en meer informatie over het
schoolproject: www.millenniumjazzorchestra.nl.
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ALGEMEEN NIEUWS

Kleurrijk najaar
in concourszalen
De herfst is het meest kleurrijke jaargetijde. Niet alleen in de natuur, maar ook in de
concertzalen. Het seizoen van de concoursen en kampioenschappen komt eraan.
Honderden muzikanten van orkesten en groepen van allerlei niveaus en samenstellingen hopen de komende maanden beloond te worden voor vele extra repetitie-uren. Hoewel er ook een aantal concoursen vanwege onvoldoende aanmeldingen is geschrapt. Een overzicht van de wedstrijden tot en met 17 november.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Beeld van het concertwedstrijd in De Oranjerie in Roermond.

NK Blazers KNMO
Een nieuwe locatie voor het Nederlands kampioenschap voor solisten en ensembles blazers.
Akoesticum in Ede is voor het eerst het decor van
een concours van de KNMO. Ook het reglement
is aangepast. Aan de hand van de resultaten op de
provinciale kampioenswedstrijden is een lande58

lijke ranking opgemaakt. Behalve de kampioenen
ontvangen ook de hoogste twee muzikanten
uit dit landelijk klassement een uitnodiging. De
jeugddivisie is vervallen. In de praktijk blijkt dat
de deelnemers in deze afdeling composities spelen, die in het repertorium van een hogere divisie
geplaatst zijn. Deze muzikanten doen gewoon

mee in de divisie waarin hun werk geplaatst is. De
hoogst scorende muzikant tot 12 jaar ontvangt
een aparte prijs, ongeacht de divisie waarin hij uitkomt. Ook de conservatoriumdivisie is geschrapt.
DATUM: zaterdag 6 oktober, 10.00 uur.
LOCATIE: Ede, Akoesticum.
JURY: Jos van de Braak en Jacques Claessens.

Concertconcours LBM
De concertconcoursen van de Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen (LBM) trekken meer
kandidaten dan de afgelopen jaren. Maar met
tien orkesten op een totaal van 280 aangesloten
verenigingen is de animo om op concours te
gaan in Limburg erg mager. “Het bestuur gaat
verenigingen die gedurende langere tijd niet
aan een bondsconcours hebben deelgenomen
actief benaderen”, zegt voorzitter Noël Lebens.
Om deelname aan het bondsconcours extra
aantrekkelijk te maken, heeft de LBM vorig jaar
iedere deelnemende vereniging aan de hand van
een documentaire laten volgen in hun voorbereidingen. Deze reportages werden uitgezonden
op de regionale televisiezender L1 en geplaatst
op Blaasmuziektv.nl. Ze gaven het publiek een
interessant en amusant kijkje in de keuken van
een muziekvereniging. Ook zijn de concertwedstrijden via een livestream-verbinding te volgen.
De mogelijkheid om de concoursen nog meer
onder de aandacht te brengen wordt nog besproken. Lebens: “De oorzaak van de geringere
deelname is meerledig. Sommige verenigingen
voeren de kosten van extra repetities, extra inzet
van de dirigent, extra huur, reiskosten, inhuur
etc. op als belangrijkste oorzaak. Voor kleinere
verenigingen is de beperkte basisbezetting het
belangrijkste argument. Andere verenigingen
geven de voorkeur aan deelname aan het WMC.
Ook neemt een aantal orkesten deel aan een
concours buiten de provincie omdat de datum
beter in het jaarschema past.”
De bondsconcoursen in Limburg worden al
jaren gehouden in De Oranjerie in Roermond.
De akoestiek in deze theaterzaal is regelmatig
onderwerp van kritiek. Lebens zegt daar over:
“De omstandigheden zijn gelijk voor iedere
deelnemende vereniging. Niemand wordt
daardoor benadeeld of bevoordeeld. De keuze
voor De Oranjerie heeft te maken met kosten.
Het moet betaalbaar blijven. Het is een locatie
die centraal gelegen is, goed bereikbaar is met
auto en openbaar vervoer en over uitstekende
faciliteiten beschikt. Overigens is het gros van
de deelnemende verenigingen wél tevreden over
De Oranjerie.”
DATUM: zondag 14 oktober, 14.00 uur.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
JURY: Rob Goorhuis, Dick Bolt en Durk
Lautenbach.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Sint Joseph
Grubbenvorst.
DERDE DIVISIE: harmonie: L’Union Born;
Sint Gertrudis Beesel.

De brassbands strijden om de nationale titels in Utrecht.

TWEEDE DIVISIE: harmonie: Walram’s
Genootschap Valkenburg.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Wilhelmina
Posterholt; Sint Caecilia Geulle.
WEBSITE: www.lbmblaasmuziek.nl.
DATUM: zondag 21 oktober, 14.00 uur.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
JURY: Rob Goorhuis, Dick Bolt en Durk
Lautenbach.
TWEEDE DIVISIE: fanfares: Sint Blasius
Cadier en Keer; Concordia Leveroy.
EERSTE DIVISIE: fanfares: Eendracht Baarlo; Aurora Baexem.
WEBSITE: www.lbmblaasmuziek.nl.

Nederlandse
Brassband Kampioenschappen NBK
Alsof de zomer nog niet heet genoeg was, gooide
het bestuur van de stichting NBK nog wat olie
op het vuur. Het besluit om Trajectum van Rob
Goorhuis terug te trekken als verplicht werk
voor de Kampioensdivisie zorgde voor verhitte
discussies. Vooral op sociale media werd soms
ongegeneerd van leer getrokken. Effect op het
aantal deelnemers heeft de affaire niet gehad.
In de Kampioensdivisie ontbreken weliswaar
Brassband Limburg en Altena Brass, beide
echter om een andere reden. Sterker: de NBK
2018 tellen meer deelnemers dan vorig jaar. Het
bestuur maakte zich vorig jaar zorgen over de
geringe belangstelling in de lagere divisies. Voor
het vrijdagprogramma hadden toen elf bands
ingeschreven. Dit jaar komen op de openingsdag
achttien deelnemers in actie. Onder meer als
gevolg van de maatregel om de eisen voor deelname in de vierde divisie te versoepelen.

De 38e NBK gaan vrijdag 26 oktober van start
met de vierde divisie. Negen kandidaten gaan
aan de slag met het op oude Engelse volksmelodieën geïnspireerde Second Suite in F van Gustav
Holst uit 1911. In de derde divisie gaan eveneens
negen bands de strijd aan. Zij zetten hun tanden
in Viking Age van Thierry Deleruyelle over de
Scandinavische strijders en kooplieden die verkennend en plunderend door Europa trokken.
Zaterdag 27 oktober gaat van start met de tweede divisie. Bij de acht deelnemers draait alles om
het vierdelige Sinfonietta: The Town beneath the
Cliff, door Philip Sparke geschreven in 2017 in
opdracht van het Holmestrand Ungdomskorps.
De zeven kandidaten in de eerste divisie buigen
zich over High Peak waarin Eric Ball de kleurschakeringen van verschillende natuurverschijnselen verklankt. Trajectum van Rob Goorhuis
wordt als verplicht werk in de kampioensdivisie
vervangen door Old Licks Bluesed Up van de
Noorse componist Torstein Aagaard-Nilsen. Het
driedelige werk (Toccata I, Ritornell en Toccata II) is in 2010 geschreven voor de Noorse
topband Manger Musikklag en opgedragen aan
hun dirigent Peter Szilvay. Na het wegvallen van
Brassband Limburg en Altena Brass strijden in
de hoogste klasse acht bands om de nationale
titel en afvaardiging naar de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Montreux.
DATUM: Vrijdag 26 oktober.
LOCATIE: Utrecht, TivoliVredenburg.
JURY: Sheona White (Engeland), John Doyle
(Engeland) en Luuk Tuinstra.
VIERDE DIVISIE: Blaast de Bazuin Oude-Nieuwe Bildtdijk; Concordia Wânswert;
De Bazuin Triemen-Westergeest; Euphonia
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ALGEMEEN NIEUWS
Ternaard; Felison Brass Velsen-Noord; Halleluja
Menaam; Pro Rege B Heerenveen; Soli Deo Gloria De Tike; UDI Oosternijkerk.
DERDE DIVISIE: Apollo Grou; Backum
Brass Castricum; Blaast de Bazuin Surhuisterveen; Crescendo Steenwijk; De Nije Bazún
Britsum; Greidebrass Greidhoeke; Immanuel
Eemsmond; Kunst en Vriendschap Meeuwen;
Looft den Heer Beetgumermolen.
DATUM: Zaterdag 27 oktober.
LOCATIE: Utrecht, TivoliVredenburg.
JURY: tweede divisie: Sheona White (Engeland), John Doyle (Engeland) en Luuk Tuinstra;
eerste divisie en kampioensdivisie: Florent
Didier (Frankrijk), Arsène Duc (Zwitserland) en
Ray Farr (Engeland).
TWEEDE DIVISIE: Brassband Schoonhoven
B; Constantijn Huygens Appingedam; De Bazuin B Oenkerk; De Lofklank Ureterp; Euphonia Wolvega; Excelsior Ferwert; Gereformeerde
Brassband Groningen; Martini Brassband
Groningen.
EERSTE DIVISIE: Brassband Amersfoort;
Brassband Breukelen; Excelsior Zalk; Gloria Dei
Gerkesklooster/Stroobos; Kunst naar Kracht
De Goorn; Oefening en Uitspanning Wijk en
Aalburg; Pro Rege Heerenveen.
KAMPIOENSDIVISIE: Amsterdam Brass
Amsterdam; Rijnmond Rotterdam; Brassband
Schoonhoven A; De Bazuin Oenkerk, De
Spijkerpakkenband Gorredijk; De Wâldsang
Buitenpost; Provinciale Brassband Groningen

Bedum; Soli Brass Leeuwarden.
WEBSITE: www.enbk.nl.

Marching & Music Contest en Showconcours
Terwijl in Friesland en Limburg de mars- en
showwedstrijden wegens onvoldoende inschrijvingen geschrapt moesten worden, zijn
de jaarlijkse Marching & Music Contest en het
showconcours in Schiedam weer prima bezet.
Op het moment dat de redactie van dit blad
sloot, hadden 21 korpsen voor de 28e editie
ingeschreven (divisie en sectie waren nog niet
volledig bekend).
DATUM: Zaterdag 3 november, 9.30 uur.
LOCATIE: Schiedam, Sport- en Evenementenhal Margriet.
JURY: marching & Music contest: Rob
Balfoort, René Leckie en Ed Oosterom; show:
Rob Balfoort, René Leckie, Paul Doop, René van
Dijke, Robbie Overvliet, Jelle Roeper en Kees
Vossenberg.
DEELNEMERS: Eibergse Muziekvereniging Euphonia Eibergen; Altesa De Zilk;
VMS Aalten; KTSM Tiel; Excelsior Genderen
Sprang-Capelle; Jong Exempel Empel; Jong
Kamper Trompetterkorps Kampen; Concordia
Overdinkel; Exempel Empel; Marchingband
Arnhem; Mercurius Assen; Excelsior Woerden;
Jeugdband Irene Ede; EVC Enschede; Thalita
Vlaardingen; Avanti Groningen; Sint Cecilia
Zegge; D.I.N.D.U.A. Oldekerk; Oranje Min-

nertsga; St. Jeanne d’ Arc Noordwijkerhout; Van
Limburg Stirum Band Wezep.
WEBSITE: www.concoursschiedam.nl.

Concertconcours ZMB
De voorlopige deelnemerslijst van het jaarlijks
concertconcours van de Zeeuwse Muziekbond
telt zeven deelnemers, waaronder een gastoptreden van Harmonie Kastel uit het Belgische
Hamme. De inschrijving loopt nog.
DATUM: Zaterdag 3 november.
LOCATIE: Terneuzen, Scheldetheater.
JURY: Durk Lautenbach, Arnold Span, Tijmen
Botma.
DERDE DIVISIE: fanfare: Veere’s Genoegen
Veere. (festivaldeelnemer); Voorwaarts Koudekerke: harmonie: Sint Cecilia Kloosterzande.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Weldoen door
Vermaak Clinge.
EERSTE DIVISIE: fanfare: O.N.D.A. Nieuw en
Sint Joosland; Vlijt en Volharding Oost-Souburg.
NNB: Harmonie Kastel Hamme (België).
WEBSITE: http://zeeuwsemuziekbond.nl.

Open Nederlandse
Harmonie Kampioenschappen ONHK
Terwijl de open Nederlandse kampioenschappen voor fanfares, slagwerkgroepen en brassbands ieder jaar vollopen, wil het maar niet
lukken om met de open formule ook de harmonieorkesten over de streep te halen. Voor de derde editie van de ONHK hebben (bij het ter perse
gaan van deze uitgave) slechts zes verenigingen
ingeschreven. “We hebben alle harmonieën
in Nederland en tal van dirigenten meerdere
malen benaderd”, zegt waarnemend-voorzitter
Doeke bij de Leij. “De respons daarop was nihil.
Ook hebben we bewust gekozen voor werken
waarmee een leuk en aantrekkelijk programma
voor zowel orkest, dirigent als publiek samengesteld kan worden. Maar het mocht helaas
niet baten.” De commissie komt langzaam toch
tot de conclusie dat harmonieën kennelijk een
ander DNA hebben dan andere sectoren in
de amateurmuziek. Bij de Leij: “We denken
dat binnen de harmoniewereld niet dezelfde
wedstrijdmentaliteit bestaat als bij brassbands
en fanfares. Maar zeker weten doen we dat niet.
Neem harmonie Euphonia Wommels. Die was

Het NK voor blazers vindt dit jaar voor het
eerst plaats in Akoesticum in Ede.
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in 2016 kampioen, prolongeerde de titel in 2017
en komt dit jaar opnieuw de titel verdedigen.” De
oorspronkelijke planning voor drie jaar loopt nu
af. Over de verdere toekomst wordt de komende
maanden een besluit genomen. “We hebben
diverse opties in het vizier”, aldus Bij de Leij.
Voor de vijfde en vierde divisie hebben geen
orkesten ingeschreven. Da Capo Leeuwarden is
de enige kandidaat in de derde divisie. Verplicht
werk in deze klasse is Of Skies, Rivers, Lakes and
Mountains van Philip Sparke uit 2012, geïnspireerd op de song American the Beautiful van
Katharine Lee Bates.
De deelnemers in de tweede divisie spelen The
Curse of the Mermaid van Thomas Doss over
een op winst beluste visser. Scherprechter in de
eerste divisie is Osakan Jubilee dat Jan Van der
Roost in 2014 schreef bij gelegenheid van het
vijftienjarig bestaan van Philharmonic Winds
Osakan uit Japan.
DATUM: Zaterdag 3 november.
LOCATIE: Drachten, De Lawei.
JURY: Alex Schillings, Jacob de Haan en Jos
Pommer.
DERDE DIVISIE: Da Capo Leeuwarden.
TWEEDE DIVISIE: Harmonie’67 Groningen; Crescendo Drachten.
EERSTE DIVISIE: Oefening Baart Kunst
Bennekom; Euphonia, Wommels; OBK Zeist.
WEBSITE: www.onhk.org.

Concertconcours
MNHU
Ten tijde van het ter perse gaan van deze uitgave
telde het concertconcours van de Muziekbond
Noord-Holland en Utrecht vijf aanmeldingen.
Verdere gegevens waren nog niet beschikbaar.
DATUM: Zondag 11 november, 10.30 uur
LOCATIE: Hoofddorp, Schouwburg De Meerse.
JURY: Gert Buitenhuis, Danny Oosterman en
Arie Stolk.
VIERDE DIVISIE: brassband: Felison Brass
Velsen Noord; harmonie: Excelsior Hagestein; Seniorenorkest Amstelland Amsterdam
(festivaldeelnemer); Bergens Harmonie Bergen
(NH) (festivaldeelnemer); KnA Uithoorn (festivaldeelnemer).
WEBSITE: www.mnhu.nl.

Concertconcours MBGF
Het concertconcours van de Muziekbond
Gelderland en Flevoland heeft over gebrek aan
belangstelling niet te klagen. De beide najaarsconcoursen zijn zo goed als volgeboekt. Zelfs het
voorjaarsconcours in 2019 zit al vol. “De Han-

Marchingband St. Jeanne d’ Arc Noordwijkerhout doet mee in Schiedam.

zehof is een mooie, goede accommodatie”, geeft
concourssecretaris Jannette Vos als verklaring
voor het succes. “Het is een zaal die gemakkelijk
wegspeelt. Een kleine vereniging ‘verzuipt’ er
niet. Ook zijn wij als organisatie zeer open naar
de verenigingen toe en geven zo vroeg mogelijk
de indeling etc. door.”
DATUM: Zaterdag 17 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Zutphen, Hanzehof.
JURY: Danny Oosterman, Arnold Span en
Tijmen Botma.
INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: Prinses Juliana Beekbergen.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Silvolde; Algemene Muziek Vereniging Zeewolde
(AMVZ); VIVO Veessen.
DERDE DIVISIE: fanfare: Caecilia Scherpenzeel; harmonie: De Bazuin Zwolle; Sint
Joseph Oldenzaal.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Oefening Baart
Kunst Westervoort; Sempre Crescendo Middelharnis; harmonie: Harmonieorkest Vleuten.
DATUM: Zondag 18 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Zutphen, Hanzehof.
JURY: Danny Oosterman, Arnold Span en
Tijmen Botma.
VIJFDE DIVISIE: harmonie: Dr. Schaepmanharmonie Tubbergen.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Crescendo-Excelsior Nieuwleusen; Caecilia Schalkwijk;

Concordia Wanssum; harmonie: De Eendracht
Haarlo; UDI Bemmel.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Wilhelmina
Easterein.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Ons Genoegen Millingen aan de Rijn; harmonie: Orpheus Tilburg.
WEBSITE: www.mbgf.nl.

Concertconcours OMF

DATUM: Zaterdag 17 november.
LOCATIE: Drachten, De Lawei.
JURY: Alex Schillings, Jouke Hoekstra, Fred
Dobbelstein, Rob Goorhuis, Maurice Hamers.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Concordia Elsloo;
Concordia Donkerbroek.
VIERDE DIVISIE: fanfare: De Lytse Súdwesthoeke Stavoren-Warns e.o.; Melodia Wijckel; brassband: Heman Zuidwolde; Brassband
Opsterland Frieschepalen-Bakkeveen; Bernlef
Noordburgum.
DERDE DIVISIE: fanfare: Concordia Wjelsryp; brassband: Ere Zij God Damwâld.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Excelsior
Grijpskerk; IJsselsteins Fanfare Orkest IJsselstein.
WEBSITE: www.omfryslan.nl.

Alle programma’s zijn onder voorbehoud van de
laatste wijzigingen. Zie voor de actuele gegevens
de websites van de diverse bonden.

61

BLAASMUZIEK JUBILEUM

Excelsior zorgt al 125
jaar voor verbinding
Muziekvereniging Excelsior uit Ouderkerk aan den IJssel bestaat 125 jaar. De jubilaris is daarmee
de oudste muziekvereniging uit de Krimpenerwaard. Alle reden om de vlag in top te hangen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: GUUS VAN DEN BERGHE

Hoe zeer de bevolking van Ouderkerk aan den
IJssel aan het einde van de 19e eeuw snakte naar
vertier en vermaak, blijkt uit een verslag van de
Eerste Openbare Uitvoering van muziekvereniging Excelsior. ‘Ten 7 uur werdt de zaal
geopendt en met geweldt wilde het publiek
binnen dringen zoodat in een oogwenk de geheele zaal was bezet. Verscheidene personen
moesten buiten blijven omdat het lokaal er
niet meer kon bergen’. Kennelijk was het ook
nodig om de muzikanten voor dit belangrijke
optreden de wacht aan te zeggen. ‘De Directeur wijst de leden op het groote gewicht dat
te wachten staat en verzoekt beleefd of zij
gedurende de Muziekuitvoering geen sterken
drank zullen drinken’.
Muziekvereniging Excelsior heeft 25 muzikanten in het harmonieorkest en een leerlingenorkest met acht leden. Via de cursus Muziek maken is leuk! maken kinderen uit de groepen 4

en 5 kennis met muziek. Excelsior organiseert
zelf twee of drie concerten per jaar en werkt
mee aan zowat alle festiviteiten in het dorp.
“In al die jaren is gebleken dat het orkest zorgt
voor een verbindende factor in het dorp”, zegt
bestuurslid Guus van den Berghe. “Een goed
voorbeeld hiervan is de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei die wij plechtig ondersteunen
met muziek. Mede door onze muziek voelen de
aanwezigen zich met elkaar verbonden.” Ook
worden er allerlei niet-muzikale activiteiten op
touw gezet om de onderlinge band te versterken. “We streven ernaar om de muziekstukken
zo goed en mooi mogelijk te laten klinken en
tegelijkertijd samen op een plezierige manier
muziek te maken. Muziek maken is leuk, maar
samen muziek maken is veel leuker.”
Het hele jaar staat in het teken van het 125-jarig bestaan. Met een knipoog naar het verleden
vond in juni een verenigingsconcert plaats

afgewisseld met komische scenes uit de oude
doos, opgevoerd door eigen leden. Na een
reünie voor (oud-)leden op 6 oktober is op 13
oktober het jubileumconcert in sporthal De
Drie Maenen waaraan alle zusterverenigingen
uit de Krimpenerwaard meewerken. Geopend
wordt met het allereerste muziekstuk, La
Première (zie kader), en afgesloten met een
gezamenlijke uitvoering van Land of Hope
and Glory. Ook wordt gewerkt aan een jubileumboek waarin de geschiedenis van Excelsior
wordt gerelateerd aan leven, wonen en werken
in Ouderkerk aan den IJssel.

Gezocht: muziekstuk La Première
Voor haar 125-jarig bestaan is muziekvereniging Excelsior uit Ouderkerk aan den IJssel
op zoek naar de partijen van het allereerste
muziekstuk dat de vereniging speelde. De titel
is La Première en werd in 1894 los uitgereikt.
In een oud muziekboekje met de titel Série
de Méthodes, uitgegeven door M.J.H. Kessels
te Tilburg, is een werk met dezelfde titel
gevonden. Ook in een latere versie van het
muziekboekje Serie van Methodes door W.F.
Sprink en uitgegeven door BV Konefa is een
stuk met deze titel aangetroffen. Vermoed
wordt dat het om hetzelfde muziekwerk gaat.
Excelsior heeft inmiddels enkele partijen in
haar bezit. Wie de vereniging aan de resterende partijen kan helpen, kan mailen naar:
excelsiorouderkerk125@gmail.com.
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Adams organiseert een fagotdag. En maar liefst twee in een
weekend. In Genk (België), én in Ittervoort (Nederland). Op
die dagen staat de fagot en alles wat daarbij komt kijken in
de schijnwerpers. Er zijn workshops, masterclasses en concerten met grote namen uit de fagotwereld: de solofagottist
van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, Gustavo
Núñez, en Sophie Dartigalongue van de Wiener Philharmoniker om er maar twee te noemen…
TEKST: MACHIEL SWILLENS I.O. ADAMS • FOTO’S: AANLEVERING ADAMS

Adams lanceert eerste internationale
fagotfestival op 20 en 21 oktober
Valentino Zucchiatti.

Festival geeft
fagot duwtje
in de rug
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“Iedereen is welkom”, zegt Peter Swinkels. “Van
beginners die net hun eerste fagotles hebben
gehad, tot vergevorderde amateurs, conservatoriumstudenten én professionals. En iedereen
moet naar huis gaan met het gevoel dat hij iets
heeft opgestoken. Want wij willen het gewoon
heel goed doen!”

Succesvol fluitfestival
Peter Swinkels is de man achter de dwarsfluitafdeling van Adams. Hij organiseert bij Adams al
meer dan tien jaar een fluitfestival. Het Adams
International Flutefestival beleefde dit jaar
alweer zijn dertiende editie. Enthousiast vertelt
Swinkels over de geschiedenis ervan: “Ik ben
dertien jaar geleden begonnen dit festival op
te zetten omdat we een manier zochten om aan
Nederland en de rest van Europa te laten zien
dat Adams niet alleen slagwerk is, maar dat we

ook in dwarsfluiten heel groot zijn.” Sindsdien organiseert hij dat festival elk jaar. Het is
uitgegroeid tot een evenement dat drie dagen
duurt. “Het is het grootste festival van Europa,
niet alleen qua bezoekersaantallen, maar ook
wat betreft de uitstraling en het niveau van de
gasten. Topfluitisten van over de hele wereld
komen bij Adams in Ittervoort samen om
masterclasses en concerten te geven. Er zijn
workshops, lezingen en competities. Ama-

teurfluitisten en professionals uit heel Europa
dompelen zich in Ittervoort drie dagen lang
onder in de wereld van de dwarsfluit. En dat
gunnen we ook de fagot!”

Het snode plan voor de fagot net zoiets te
organiseren
De dwarsfluitafdeling van Adams is in de loop
der jaren enorm uitgegroeid onder leiding van
Peter Swinkels. Van heinde en verre komen

‘Iedereen moet naar huis
gaan met het gevoel dat hij
iets heeft opgestoken’
fluitisten hier hun dwarsfluit kopen. Maar
Adams heeft daarnaast ook houtblaasinstrumenten in huis. Onder meer fagotten dus.
Swinkels: “En omdat de fagot wel een extra
duwtje in de rug kan gebruiken, heb ik het
snode plan opgevat om voor dat instrument
net zoiets te organiseren. Een fagotfestival.
Op dezelfde leest geschoeid als het succesvolle fluitfestival.”
“En dat succes heeft niet alleen te maken met
de schaal en de grote namen”, vertelt Swinkels.
“Het is vooral de sfeer. En dat willen we bij
het fagotfestival ook voor elkaar krijgen. Als
ik fluitisten vraag waarom ze naar het festival
komen, roemen ze vooral de familiaire sfeer
waarin het zo goed toeven is. Mensen komen
hier naartoe om elkaar te ontmoeten. Fluitisten
uit Portugal die elk jaar afspreken met collega’s
uit Noorwegen en dan samen een AirBnb huren. Er was dit jaar hele delegatie uit Moskou en
Sint-Petersburg. Er worden vriendschappengesloten, er komen zelfs relaties uit voort. De vaak
wereldberoemde docenten zitten gewoon in de
kantine. Ze maken een praatje met de deelnemers tijdens een kop koffie en een broodje.
Heel open en gemoedelijk.”

Gustavo Núñez.

Om dat ook bij het fagotfestival te realiseren
heeft Swinkels twee fagottisten bereid gevonden
om met hem mee te denken. Jolanda Wolters
(fagottiste bij philharmonie zuidnederland)
en Inge Peters (als docente verbonden aan de
Stedelijke Academies van Beringen, Genk,
Maasmechelen en Neerpelt, en actief in diverse
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‘Ook enorm interessant voor
jonge professionals of
conservatoriumstudenten
die een baan in een orkest
ambiëren’

of de trompet de melodielijn te spelen. Maar
Jolanda blijft positief: “Vooral hier in Limburg,
of Zuid-Nederland valt het mee. Dat komt door
de vele harmonieorkesten. Je hebt in elk orkest
een aantal actieve amateurfagottisten. Maar, het
mag natuurlijk altijd meer!” Zelf begon Jolanda
als kind ooit op saxofoon. Tot de dirigent van de
plaatselijke harmonie haar vroeg fagot te spelen.
Ze moest er even aan wennen de melodielijn
los te laten. Maar nu is ze heel blij met haar rol
als fagottist in een groot symfonieorkest. “Ik
vind het juist heel mooi die tenor- of basrol te
vervullen. Je zit midden in de muziek, en af en
toe heb je dan opeens een prachtige solo. Die
afwisseling vind ik mooi. Het moet gewoon bij je
karakter passen. Ik zie dat ook bij mijn leerlingen. Niet iedereen heeft de behoefte om altíjd op
de voorgrond te treden.”

‘Mensen
komen hier
naartoe om
elkaar te
ontmoeten’

Bert Helsen.

ensembles en orkesten). “Kijk, alle fluitisten die
ik uitnodig ken ik zelf. Ik ben Inge en Jolanda
heel dankbaar dat zij mij met hun vakkennis
en netwerk meehelpen het fagotfestival net zo
succesvol te laten worden als het fluitfestival,”
zegt Swinkels. Hij denkt niet dat het fagotfestival
meteen net zo groot zal worden overigens, maar
dat hoeft ook niet, vindt hij: “Er zijn ook gewoon
minder mensen die fagot spelen. Als de sfeer
maar net zo bijzonder wordt.”
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Middenin de muziek, met af en toe opeens
een solo
Een van Nederlands bekendste fagottisten, Bram
van Sambeek, startte een paar jaar geleden de
actie Red de Fagot. Hij noemde het instrument
zelfs een bedreigde soort. Jolanda Wolters
begrijpt wel waarom kinderen vaak minder
snel geneigd zijn voor de fagot te kiezen. Het is
een instrument dat niet zo opvalt in het grote
geheel. Vaak lijkt het leuker om op de hobo

Fagotfamilie
Fagottiste Inge Peters groeide op met de fagot in
een echte fagotfamilie. Haar ouders organiseerden voorheen altijd een fagotdag in België. En
natuurlijk droeg ook Inge haar steentje bij. Peter
Swinkels: “Die Belgische fagotdag bestaat nu niet
meer. Maar hij trok vroeger elk jaar zo’n honderd
fagottisten. Dat is veel. Adams wilde hen niet in de
steek laten, zeker omdat we ook in Lummen, België een winkel hebben. Als een soort van service
organiseren we daarom, naast de dag in Ittervoort,
ook een fagotdag in Lummen.”
Rijk gevulde topdagen
Beide dagen zullen een bijzonder programma
hebben. “Maar het is niet voor al onze topfagottisten mogelijk om twee dagen vrij te maken,”
legt Swinkels uit. “Gustavo Núñez van het Koninklijk Concertgebouw Orkest heeft op zondag
een concert, dus hij komt alleen op zaterdag.
Sophie Dartigalongue komt gelukkig wel het
hele weekend, in Lummen én in Ittervoort. Daar

Jolanda Wolters.

Inge Peters.

‘Het worden geweldig
inspirerende dagen, daar
ben ik van overtuigd’
ben ik heel blij mee. Want die topmusici hebben
vaak een druk concertprogramma. Bijvoorbeeld Valentino Zucchiatti (solo-fagottist van
de Scala in Milaan). Hij speelt op zaterdagavond
nog een concert in Italië. Daarna komt hij met
het vliegtuig naar Brussel, daar halen wij hem
van het vliegveld, en dan brengen we hem naar
Nederland voor zijn masterclass.”

Inspirerende workshops
Andere bekende fagottisten van wie Swinkels
nu al kan bevestigden dat ze zullen komen

zijn Pieter Nuyttten, solofagottist van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest), Bert
Helsen, solofagottist van het Nationaal Orkest van België en Mette Laugs, oud solo-fagottist van het Gelders Orkest en hoofdvakdocent aan het Prins Claus Conservatorium
in Groningen. Naast de masterclasses en
concerten zullen beide dagen rijkelijk gevuld
zijn met allerlei activiteiten rond de fagot en
de fagotmuziek. Zo zullen er workshops zijn
over ademhaling, rieten maken, samenspel,
podiumpresentatie en faalangst, Alexander-

techniek voor een gezonde speelhouding,
maar ook een workshop over auditie doen.
Swinkels: “Enorm interessant voor jonge
professionals of conservatoriumstudenten
die een baan in een orkest ambiëren. Hoe bereid ik me voor, wat is een goed programma,
hoe kan ik mezelf goed presenteren…”
Daarnaast zullen er mogelijkheden zijn voor
de deelnemers om samen te spelen, ook
korte recitals door de topfagottisten staan op
het programma. Zo zal Sophie Dartigalongue op zondag een slotconcert verzorgen, en
Jolanda Wolters zal optreden samen met haar
fagotcollega’s van philharmonie zuidnederland.
“Het worden geweldig inspirerende dagen, daar
ben ik van overtuigd”, zegt Peter Swinkels.
Het totale programma met inschrijfformulieren is te vinden op https://www.adams-music.com/festival/?fid=8
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ALGEMEEN NIEUWS

Limburg maakt werk van
Méér Muziek in de Klas
Alle 77.800 basisschoolkinderen in Limburg krijgen vanaf 2020 structureel 		
muziekonderwijs. In het bijzijn van koningin Màxima ondertekenden tal van
partners op het gebied van muziekonderwijs een convenant daartoe. Limburg
is daarmee de eerste provincie waar muziekonderwijs weer een vaste plek
krijgt op het lesrooster van alle basisscholen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Limburgse artiesten brachten samen met 300
schoolkinderen het SamenDOOR! Lied.

Vertegenwoordigers uit het onderwijs en de muziekwereld ondertekenden de convenant.

“Begrijpen jullie wat die meneer heeft gezegd?”,
vraagt presentator Lex Uiting aan de honderden
enthousiaste kinderen, nadat Ger Koopmans,
Limburgs gedeputeerde van cultuur, in grote
mensentaal het doel van de feestelijke bijeenkomst heeft uitgelegd. “Jullie mogen straks nog
meer muziek maken in de klas en hoeven minder
rekenen en taal te doen.” Yeahhh! Een oorverdovend gejuich davert door Adams Muziekcentrale
in Ittervoort. Daar zijn vertegenwoordigers uit
het basisonderwijs, de amateurmuziekwereld,
het bedrijfsleven en het muziekonderwijs
samen met bestuurders van regionale overheden en cultuurorganisaties bijeengekomen om
een convenant te sluiten. Ter gelegenheid van
de feestelijke ondertekening woont koningin
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Máxima een SamenDOOR!concert bij met
bijdragen van onder andere de philharmonie
zuidnederland, een zangkoor bestaande uit 300
kinderen van verschillende basisscholen en
honderd pabostudenten, jeugdorkest Sint Aldegondis Maasbree en violist Guido Dieteren. De
koningin is uitgenodigd in haar rol van ere-voorzitter van de beweging Méér Muziek in de Klas
Lokaal, die regionale partners stimuleert om
een samenwerking aan te gaan. In Limburg heeft
dit geresulteerd in de campagne DOOR!. Dit
project heeft erin geresulteerd dat alle betrokken
partijen afspraken hebben gemaakt om muziekles als een doorlopende leerlijn te verankeren
in het primair onderwijs en daarbij de verbinding te zoeken met lokale cultuuraanbieders.

Konigin Máxima in gesprek met de voorzitters
van de Limburgse muziekbonden.

Inmiddels zijn hier in Limburg al meer dan 180
scholen, samen met 160 muziekverenigingen en
poppodia, mee aan de slag. Ook de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen en de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen behoren tot de
participanten.

MAJORETTE / TWIRL NIEUWS

Nederland klaar
voor EK in Kroatië
Woensdag 10 oktober vertrekt de Nederlandse equipe met supporters naar Porec
in Kroatië om deel te nemen aan het EK Showtwirl. “Iedereen is goed voorbereid.
We gaan ervoor!”, zegt bondscoach Marij Voets.

Na het NK in maart is er door alle solisten, duo’s
en groepen hard gewerkt. De thema’s van de
routines zijn verder uitgewerkt met behulp van
de docenten Mark Meesters, Patrick Sabel, Michelle Baggerman en de juryleden Marion Ketelaars, Simone Soussani-Hoek en Nicole Werkman. Aan bondscoach Marij Voets de taak om
alles in goede banen te leiden. Voor de docenten
de opdracht om samen met de deelnemers een
mooi eindresultaat te behalen. Petra Janssen is
de equipemanager. Zij is een vertrouwd gezicht
voor de deelnemers en supporters.
Showtwirl is een van de onderdelen binnen
NBTA Nederland waarmee twirlers nationaal

en internationaal kunnen deelnemen aan
wedstrijden. In Nederland is slechts een kleine
groep actief op het onderdeel showtwirl. “Jammer”, vindt het bestuur. “Het is een supergaaf
onderdeel. Je combineert dans en baton met
attributen waarbij de attributen helpen om de
sfeer en het thema van de routine nog meer
vorm te geven. Je kunt er veel creativiteit in
kwijt en het biedt de deelnemers ieder jaar
weer een nieuwe uitdaging. Geen attribuut is
tenslotte hetzelfde.”
Voor veel deelnemers is het gesjouw met
spullen vaak een reden om niet aan showtwirl
te beginnen. Maar grote attributen zijn niet

altijd noodzakelijk voor een goede showtwirl.
Het maken van een showtwirlroutine is niet
eenvoudig. Het kiezen van een thema/concept
is bij de meeste docenten de start voor een
nieuwe choreografie. Daarbij worden muziek,
kleding en attributen bedacht. Natuurlijk kan
dit ook andersom. Deelnemers in showtwirl
moeten goed kunnen improviseren en ter
plekke een oplossing kunnen bedenken.
Heel veel trainen met attributen is belangrijk
zodat je weet wat je attributen doen en hoe je
situaties moet oplossen. Juist dit maakt elke
training weer extra uitdagend. Het volgende
NK showtwirl is op 25 mei 2019 in Hoofddorp.
Ga jij de uitdaging aan?
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ACCORDEONMUZIEK EVENEMENT

Vleugje blaasmuziek
op feest van NOVAM
Feest bij de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica (NOVAM), een van de categorale bonden van de KNMO. Het verbond van accordeonorkesten en mondharmonicagroepen viert zijn 90-jarig bestaan. Het jubileum
wordt zondag 3 november in De Vereeniging in Nijmegen omlijst met de eerste
editie van het festival NOVAM Nuevo.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: SIMON VAN BOXTEL / AANLEVERING NOVAM

Hé, een bekende compositie uit het repertoire
van de blaasmuziek op het programma van het
Jubileum Symfonisch Accordeonorkest. Het
speciaal voor deze gelegenheid samengesteld
ensemble speelt Between the Two Rivers van Philip Sparke. In 2004 geschreven bij gelegenheid
van het honderdjarig bestaan van fanfare Prins

Solist Vincent van Amsterdam.
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Hendrik uit Aalst en een jaar later verplicht werk
in de eerste divisie tijdens het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade. Hoe is dit voor fanfarebezetting geschreven werk verzeild geraakt op
de lessenaars van een accordeonorkest? “Ik ken
het stuk van Philip Sparke van mijn opleiding
hafabra-directie bij Alex Schillings”, verklaart
Tim Fletcher, dirigent van het gelegenheidsorkest. “Een accordeonorkest verschilt in principe
niet zo veel van een fanfare. Een fanfare heeft
net als een accordeonorkest een vrij homogeen
geluid. Kleurverschillen tussen de diverse
instrumenten is vergelijkbaar met de verschillende registers van een accordeon. Het voordeel
van een accordeon is dat het bereik ervan even
groot is als van een euphonium tot en met een
sopraansaxofoon. Met één accordeon kun je
dus noten van verschillende blaasinstrumenten
spelen. Omdat Between the Two Rivers een werk
is met verschillende variaties en verschillende
karakters kun je veel diversiteit laten horen. Aangezien het maar een kort optreden is, vond ik het
daarvoor een geschikte compositie.” Fletcher
legt uit dat hij vrijwel niets aan de partituur heeft
hoeven aan te passen. “Het is eigenlijk niet eens
een arrangement dat klinkt, maar het origineel.
Er is geen enkele noot veranderd. Het is in feite
zo met accordeons te spelen. Alleen moesten alle
transponerende instrumenten worden omgezet
naar C-partijen. Soms wisselt een partij van stem
om ook eens een ander geluid met een ander
register te spelen.”

‘Met één accordeon kun
je noten van
verschillende
blaasinstrumenten spelen’
De NOVAM is in 1927 opgericht. Bij de bond
zijn ongeveer tachtig verenigingen met 2000
leden in de leeftijd van 9 tot 90 jaar aangesloten.
De meeste muzikanten zijn tussen de 45 en 70
jaar oud. De leden zijn afkomstig uit vrijwel alle
provincies van Nederland. Sinds de NOVAM zelf
meer activiteiten op touw zet, is het ledental toegenomen. Net als de KNMO kent ook de NOVAM een wedstrijdstructuur. Aan het jaarlijkse
nationaal concours voor solisten en kamermuziek nemen gemiddeld 50 tot 60 voornamelijk
jonge spelers deel. Het speelniveau is onderverdeeld in superieure afdeling A en B, ereafdeling,
eerste, tweede, derde en vierde afdeling en een
jeugdafdeling. De sectie kamermuziek kent
een A-, B- en C-afdeling en een aparte afdeling
voor ensembles tot 12 spelers zonder dirigent
gesplitst in een A- en B-niveau. In 2016 heeft de

NOVAM een nieuw orkestenfestival opgezet
ter vervanging van het oude orkestenconcours.
Aan de tweede editie van dit evenement deden
afgelopen voorjaar 27 orkesten mee.
Voor het jubileumfeest pakt de NOVAM uit
met de première van het festival NOVAM
Nuevo. Klapstuk is het galaconcert op zaterdag
3 november in De Vereeniging in Nijmegen.
Voor dit evenement zijn drie play-in orkesten
samengesteld die samen met professionele
muzikanten de accordeon en mondharmonica
laten horen in verschillende stijlen en combinaties, van lichte tot klassieke muziek en in verrassende cross-overs. De presentatie is in handen
van televisiemaker Joris Linssen die tevens als
zanger met zijn band Caramba optreedt. Verdere medewerking verlenen Trio Charivari, het
accordeonduo Stanislav Jusufovic en Nikola
Spasic, mondharmonicakwartet Fata Morgana
en solist Vincent van Amsterdam.
Maar ook alle individuele leden van de NOVAM-verenigingen en leerlingen van muziekscholen krijgen de kans om aan de jubileumavond muzikaal bij te dragen. Er zijn drie
play-in orkesten samengesteld waarin plaats
is voor alle niveaus, leeftijdscategorieën en instrumentengroepen. Dirigent Jorind Josemans
heeft een verfrissend en jeugdig programma
samengesteld voor het speciale Jubileum Jeugd

Tim Fletcher
dirigeert het
jubileumorkest.

Mondharmonicakwartet Fata Morgana.

Accordeonorkest, bestaande uit 46 muzikanten
in de leeftijd tot 26 jaar. Met medewerking van
de spelers van het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest en een acrobaat wordt grappige, aansprekende en verhalende muziek ingestudeerd
van onder andere het Motion Trio, Richard
Galliano en Nino Rota, componisten die veel
voor accordeon hebben geschreven.

minimaal de eerste divisie. Naast het reeds aangehaalde fanfarewerk Between the Two Rivers
bijt het ensemble zich onder leiding van Tim
Fletcher vast in een oorspronkelijk voor klavier
en strijkers gecomponeerd concert van Carl
Philipp Emanuel Bach. Solist is de accordeonist Vincent van Amsterdam, winnaar van het
Prinses Christina Concours 2007.

Paradepaardje tijdens het galaconcert is het
Jubileum Symfonisch Accordeonorkest,
bestaande uit 35 muzikanten op het niveau van

De avond wordt afgesloten door het Groot
Jubileumorkest waarin nagenoeg alle tachtig bij
de NOVAM aangesloten accordeon- en mondharmonica verenigingen vertegenwoordigd
zijn. Met accordeonist Bart Lelivelt als solist
brengt het orkest onder leiding van Robert Baas
Libertango van Astor Piazzolla ten gehore. Van
de componist Michael Nyman wordt het werk
Miranda uitgevoerd in de versie van het Motion
Trio. Viva la Vida van Coldplay en Happy Birthday van Stevie Wonder vormen de feestelijke
afsluiting van de gala-avond.
De NOVAM grijpt het jubileum tevens aan
om kinderen kennis te laten maken met de
accordeon en mondharmonica. In de maanden
voorafgaand aan het festival NOVAM Nuevo
vindt onder andere op basisscholen in Nijmegen
een groot educatieproject plaats. De bond is van
plan om het festival ieder jaar te herhalen.

Informatie over de kaartverkoop:
evertenmartine@hetnet.nl of Stadsschouwburg De
Vereeniging Nijmegen, www.stadsschouwburgendevereeniging.nl.
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SHOW-, MARS- EN PERSCUSSIE EVENEMENT

Eindhoven epicentrum
van het soloslagwerk
Dertig toptalenten uit de hele wereld strijden van 8 tot en met 18 november om
een finaleplek in TROMP International Percussion Competition 2018 in Eindhoven.
’s Werelds enige concours voor soloslagwerk opent vrijdag 9 november met een
cross-over met de Oostenrijkse topslagwerker Martin Grubinger, oud-TROMP-winnaar Dominique Vleeshouwers, harmonie Sint Michaël van Thorn en breakdancegroep The Ruggeds Eindhoven.
FOTO: SIMON PAULY

TROMP festival presenteert slagwerk in al zijn
facetten, met jong talent naast de grootste namen
in bijzondere bezettingen en cross-overs, van
klassiek tot dance en popmuziek. De Oostenrijkse slagwerker Martin Grubinger is een van
de prominente gasten, zowel in de vakjury van
het concours als op het festivalpodium. Martin
Grubinger geldt als een waar fenomeen. Hij
waagt zich net zo gemakkelijk aan Gregoriaans
repertoire als een grote show in het Eurovisie
Songfestival of een marathonconcert waarin
hij zich ruim vier uur lang beweegt tussen 200
instrumenten. Speciaal voor TROMP gaat hij
op de openingsavond Marching & Breakin een
samenwerking aan met TROMP 2014-winnaar
Dominique Vleeshouwers en Europees kampioen harmonie Sint Michaël van Thorn. Het
programma omvat werken van onder meer Steve
Reich, JacobTV en Chopin, slagwerkimprovisa-

Martin Grubinger.
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ties, marsen en een dance battle. Een traditionele
Nederlandse harmonie transformeert tijdens dit
bijzondere concert tot hiphoporkest en intiem
klassiek slagwerk tot energieke beats.
De jury van de TROMP International Percussion Competition selecteerde deze zomer uit
ruim honderd kandidaten uit de hele wereld
dertig toptalenten om in Eindhoven verder te
strijden voor de drie felbegeerde finaleplekken.
De internationale jury bestaat naast Martin
Grubinger uit Michael Burritt (Verenigde Staten), Momoko Kamiya (Japan), Arnold Marinissen (Nederland), Mark Pekarsky (Rusland),
Emmanuel Séjourné (Frankrijk) en Ruwen
Yang (China). Vrijdag 9 en zaterdag 10 november is de eerste ronde. Maandag 12 november is
de tweede ronde waarbij de kandidaten werken
van veelal Nederlandse componisten zoals
Louis Andriessen, Jan Bus, Bart de Kemp, Dolf

de Kinkelder, Arnold Marinissen en Ton de
Leeuw uitvoeren. Woensdag 14 en donderdag
15 november brengen de overgebleven kandidaten in de halve finale onder meer een nieuw
verplicht werk van Mayke Nas, Componist des
Vaderlands van 2016-2018. Zondag 18 november is de grote finale. De drie finalisten spelen
samen met het kamerensemble Asko|Schönberg het in opdracht van TROMP door Daníel
Bjarnason gecomponeerde finalewerk voor
soloslagwerk en kamerorkest. Daarnaast
presenteert iedere kandidaat een solowerk van
minimaal tien minuten.
Naast de wedstrijd is er een festivalprogramma
met diverse bijzondere optredens. Zaterdag 10
november concerteren Katia en Marielle Labèque (piano), Raphael Segunier en Gonzalo Grau
(percussie) en enkele TROMP-laureaten. Op
het programma staan diverse evergreens uit de
musical West Side Story van Leonard Bernstein.
Verder komt muziek van Emmanuel Séjourné,
George Gershwin en Philip Glass voorbij.
Vrijdag 16 november brengt Son Lux drummer
Ian Chang een audiovisueel solo-spektakel
waarin hij beats, samples, geluidseffecten en
zelfs een complete lichtshow met projectie
volledig uit zijn drumkit tovert. Een dag later
zijn de rollen omgekeerd en gaan de juryleden
zelf letterlijk aan de slag tijdens Jury in Concert.
TROMP 2018 vindt plaats in Muziekgebouw
Eindhoven. Zie voor het volledige programma: tromppercussion.com.

ALGEMEEN UITSLAGEN

Uitslagen concoursen
en kampioenschappen
Uitslagen van kampioenschappen en wedstrijden in de afgelopen maanden.

European Championship
For Wind Orchestras (ECWO)
DATUM: 26 mei 2018.
LOCATIE: BOZAR Brussel (België).
1. Sint Michael van Thorn, 97,92 pnt; 2. Lillestrom Musikkorps (Noorwegen), 95,92
pnt; 3. Sint-Cecilia Rotem (België), 95,50 pnt; 4. BlasorchesterSiebnen (Zwitserland),
95,33 pnt; 5. The Danish Concert Band (Denemarken), 94,00 pnt; 6. Birmingham
Symphonic Winds (Engeland), 89,75 pnt; 7. Uppsala Blasarsymfoniker (Zweden),
88,33 pnt; 8. Orchestre d’Harmoniede l’électricitede Strasbourg (Frankrijk), 87,38
pnt; 9. Union Musical Villamayorense (Spanje), 86,08 pnt.

Antoine Strijdhagen van de drumband van harmonie Sint Joseph
Sittard wordt door doelgroeplid Frans Voermans gefeliciteerd met het
behalen van de landstitel in de jeugddivisie.

Open Dutch Showband
Championships (OSDC)
DATUM: zaterdag 9 juni.
PLAATS: Assen.
JEUGDKLASSE: 1. Adest Musica Sassenheim, 85,17 pnt; 2. Crescendo Opende,
81,75 pnt. BASISKLASSE: 1. Jong Pasveer Leeuwarden, 84,96 pnt; 2. Victory
Den Haag, 82,33 pnt; 3. Avanti Groningen, 81,33 pnt; 4. CMH Menaldum, 79,50
pnt. MIDDENKLASSE: 1. Excelsior Renkum, 85,38 pnt; 2. D.I.N.D.U.A. Oldekerk,
80,93 pnt; 3. Jong Advendo Sneek, 80,63 pnt; 4. O & V Nuenen, 76,71 pnt.
FINALS: 1. Excelsior Renkum, 701 pnt; 2. D.I.N.D.U.A. Oldekerk, 608 pnt; 3. Jong
Pasveer Leeuwarden, 589 pnt; 4. Victory Den Haag, 573 pnt; 5. Jong Advendo
Sneek, 569 pnt; 6. O & V Nuenen, 504 pnt. PUBLIEKSPRIJS: Excelsior Renkum.

NK SMP-solisten en ensembles
DATUM: zaterdag 16 juni.
PLAATS: Berlicum.
JEUGDDIVISIE: SOLISTEN: kleine trom: Dylan Rutten (Sint Petrus & Paulus
Susteren-Heide), 90,5 pnt; piccolo/dwarsfluit/chrom.gest.blaasinstr.:
Antoine Strijdhagen (Sint Joseph Sittard), 92 pnt; pijperfluit: Shalina van der
Biesen (Sint Petrus & Paulus Susteren-Heide), 85 pnt; ENSEMBLES: mallets:
Estee van Driel/Pien Rutten (Sint Willibrord Heeswijk), 85 pnt.
VIJFDE DIVISIE: SOLISTEN: kleine trom: Esmee de Baat (Sint Cecilia Huijbergen), 88 pnt; mallets: Viggo van den Berg (Sint Petrus en Paulus Maastricht),
87 pnt; multipercussie/drumset: Stef Wolters (Concordia Melick), 95 pnt.
ENSEMBLES: klein trom Jon Schoemakers/Koen van Cruchten (Sint Sebastianus Herkenbosch), 91,5 pnt; mallets: Elke van Seggelen/Sil du Crocq (EMM
Budel), 83,5 pnt; piccolo/dwarsfluit/chrom.gest.blaasinstr.: Daan
Hermkens/Judith Hermkens (Voorwaarts Baarlo), 82 pnt.
VIERDE DIVISIE: SOLISTEN: kleine trom: Goort Buijtenweg (Sint Cecilia
Huijbergen), 90 pnt; mallets: Elke van Seggelen (EMM Budel), 90 pnt; ENSEMBLES: kleine trom: Casper Mannens/Wouter Beurskens (Sint Cecilia Susteren),
84,5 pnt; mallets: Wout Evers/Sven Pollaert/Ruben te Meij/Jorn van Ophoven/Stef
Wolters (Concordia Melick), 88 pnt.
DERDE DIVISIE: SOLISTEN: kleine trom: Rik Luijten (Sint Cecilia Mechelen), 92 pnt; mallets: Evie Linssen (Eensgezindheid Maasbracht-Beek), 93 pnt;
piccolo/dwarsfluit/chrom.gest.blaasinstr.: Joahna Tuijtel (Sint Sebastianus Herkenbosch), 80,5 pnt; multipercussie/drumset: Rico Steffanie
(Concordia Obbicht), 88,5 pnt; pauken: Ferdy Mommers (Sint Cecilia Helden),
88 pnt; pijperfluit: Roselien Craenen (Sint Petrus & Paulus Susteren-Heide), 86,5
pnt; ENSEMBLES: kleine trom: Noah Bendermacher/Lars Offermans (Berggalm Noorbeek), 90 pnt; pijperfluit: Maud Oosterbaan/Roselien Craenen (Sint
Petrus & Paulus Susteren-Heide), 83 pnt.
TWEEDE DIVISIE: SOLISTEN: kleine trom: Paula Rudolph (DES Linde), 92
pnt; mallets: Matthijs de Wit (Sint Nicasius Heeze), 89 pnt; multipercussie/
drumset: Roel Slegers (EMM Budel), 90 pnt; piccolo/dwarsfluit/chrom.
gest.blaasinstr.: Robin Kuijpers (Heide Swalmen), 90,5 pnt; ENSEMBLES:
kleine trom: Diego van Driel/Tjeu Dortmans (Sint Willibrord Heeswijk), 91 pnt.
EERSTE DIVISIE: SOLISTEN: kleine trom: Finn Logister (Sint Paulus
Schaesberg), 92 pnt; mallets: Tom van Zutphen (Sint Willibrord Heeswijk), 90
pnt; multipercussie/drumset: Diego van Driel (Sint Willibrord Heeswijk), 90
pnt; ENSEMBLES: kleine trom: Jan van Oudheusden/Rob Spanjers/Edward
Morssink (Rhythm Impact), 91 pnt.

		
Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en
tamboerkorpsen.
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www.weersel.nl

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

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

Voor het leerlingenorkest van Eensgezindheid in Heiloo zijn wij per
september 2018 op zoek naar een enthousiaste dirigent(e) met veel
affiniteit voor het werken met jeugdleden. Ons leerlingenorkest bestaat uit ongeveer 10 leden die met veel plezier elke week samenkomen om te repeteren. De repetities vinden plaats op donderdag van
19:00 tot 19:45 uur.
Ons leerlingenorkest bestaat uit leerlingen die 1 jaar les hebben gehad op de muziekschool aangevuld met muzikanten uit het grootorkest. Ongeveer 3 keer per jaar wordt er opgetreden voor een steeds
wisselend publiek. Met elk concert proberen we de balans tussen
progressie en plezier in stand te houden. Naast het gezamenlijk muziek maken vinden wij het ook belangrijk dat de onderlinge band
tussen de muzikanten sterk is en blijft. Onze leerlingencommissie
organiseert diverse activiteiten die hier aan bijdragen zoals het jaarlijkse jeugdkamp.
Ons inziens zou een dirigent(e) met de volgende vaardigheden
het beste bij het leerlingenorkest passen:
•
•
•
•
•
•

Iemand met een jeugdige geest en visie;
Iemand met ervaring met het begeleiden van
leerlingenensembles;
Iemand die de opleiding HAFA directie volgt
(diploma is een pré);
Iemand die de balans weet te vinden tussen kwaliteit en
gezelligheid;
Iemand die buiten het dirigeren ook betrokken is bij de
(jeugd)uitjes;
Iemand die bereid is mee te werken aan projecten voor
nieuwe instroom van leerlingen.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Mail dan je CV en motivatiebrief naar
secretariaat@mv-eensgezindheid.nl

Bericht van de redactie

nemen die niet apart worden vermeld in berichten op de provinciale pagina’s of

In verband met een enorm aanbod aan aankondigingen van activiteiten heeft

artikelen elders in dit blad. De volledige agenda staat wel vermeld op de website

de redactie moeten besluiten om in de agendabalken alleen activiteiten op te

www.klankwijzer.nl. De redactie

PROVINCIE DRENTHE
MGD-inspiratiedag Méér
met muziek in Drenthe

door Ramses Helmus

te stellen aan muziekdocente Sjoukje Strijker. In de

en Paul van Batenburg

pauze treedt Moonlight Bigband Assen op.

Muziekbond Groningen en Drenthe houdt zaterdag

(beiden o.a. Noordpool

20 oktober in Atlas Theater Emmen een inspiratie-

Orkest) en Titus van der

Jubilarissen in Drenthe

dag voor muzikanten, bestuurders en docenten. De

Woude (drumdocent

De Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) heeft

themadag Méér muziek in Drenthe staat helemaal in

muziekschool Mezzo-

Janco Steenhuis van De Bazuin Meppel gehuldigd

het teken van de lichte muziek. Onder leiding van Jos

forte). Voor bestuurders

voor zijn gouden jubileum als muzikant. Zijn vereni-

Pommer, oud-dirigent van het Orkest van de Koninklijke

zijn er presentaties over

gingsgenoot Bart van den Dolder en Jaap Mellema

Luchtmacht, maken de deelnemende muzikanten

ledenwerving, financiën,

en André Schraa van AMDG Beilen kregen een insigne

kennis met de kneepjes van het lichte genre. Er zijn

opleiding en jeugd. Voor de jeugd is er een binnen-

workshops voor hout- en koperblazers en slagwerkers

loopsessie om instrumenten uit te proberen en vragen

voor hun veertigjarig jubileum.

N O V E M B E R
Zo 18

GROLLOO, NH KERK

13.30 UUR

Concert door Neflac Ensemble.

PROVINCIE FLEVOLAND
O K T O B E R
Vr 12

SWIFTERBANT, DE HOEKSTEEN

Dinerconcert door brassband Amor Musae.

N O V E M B E R
Za 24

LUTTELGEEST, SINT JOSEPHKERK

Za 24

SWIFTERBANT, DE HOEKSTEEN

20.00 UUR

Concert muziekvereniging Melodia Luttelgeest b.g.v. 60-jarig bestaan m.m.v. coverband Kangaroo.
Dubbelconcert door brassband en malletband Amor Musae m.m.v. Swifterbantse koor Alliance.

PROVINCIE FRIESLAND
Blaasmuziekspektakel
in de Rinkelbom

zoals Batman, Superman, Wonderwoman en de Hulk.

(Derek Bourgeois). Het tweede concert in deze serie

In een droom ontmoet Herke verschillende Heeren-

is zaterdag 6 oktober in De Rinkelbom in Heerenveen.

Zaterdag 10 noveber (19.00 uur) presenteren de in de

veense helden zoals Abe Lenstra, Wim Duisenberg,

Voorafgaande aan dit optreden geven de beide so-

gemeente Heerenveen gevestigde muziekverenigingen

Domela Nieuwenhuis, Clement van Maasdijk en

listen workshops voor hoog en laag koper. Informatie:

zich tijdens het Blaasmuziekspektakel in de Rinkel-

Fedde Schurer. Zou het ze lukken om van Herke een

www.brassbandschoonhoven.nl.

blom. Een aantal verenigingen gebruikt dit podium als

echte superheld te maken? Voor deze gelegenheid

een try-out voor hun nieuwe programma. De deelne-

is muziek die past bij het thema Helden in een nieuw

mers, de brassbands Advendo en Pro Rege, de fanfares

jasje gestoken. Medewerking verlenen een jeugdkoor,

De Vrije Fries, Excelsior en Concordia en het harmonie-

levende standbeelden en turners. Informatie: www.

orkest HMC, worden volgens een interactief concept

heerenveensmuziekcorps.nl.

beoordeeld door zowel een vakjury als het publiek.

Voorstelling Herke, superheld
van Heerenveen

Brassband Schoonhoven
met Brass Virtuosi
Brassband Schoonhoven nodigt voor de minireeks

Heerenveens MuziekCorps presenteert zaterdag 24

Brass Virtuosi Concerten vermaarde solisten uit

en zondag 25 november (15.30 en 19.30 uur) in

binnen- en/of buitenland uit. Dit jaar zijn dat de Bel-

Concert in Harmony met
Shirma Rouse

Sportstad Heerenveen de muziektheatervoorstelling

gische cornettist Lode Violet (principal bij Brassband

Muziekvereniging De Harmonie Wolvega ontvangt

Herke, superheld van Heerenveen. Herke heeft maar

Willebroek) en bastrombonist Rommert Groenhof

vrijdag 16 november 2018 (20.00 uur) tijdens het jaar-

één droom: superheld worden. Terwijl Herkes ouders

(Marinierskapel der Koninklijke Marine). Met Violet

lijkse galaconcert Concert in Harmony in Victoria Park

vooral aandacht hebben voor de sportieve prestaties

wordt Cornet Concerto (Edward Gregson) uitgevoerd.

Wolvega de zangeres Shirma Rouse. Na vele jaren als

van zijn zusje, droomt hij over bekende helden van tv,

De band begeleidt Groenhof in Bastrombone Concerto

backing-vocal gewerkt te hebben met artiesten zoals
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PROVINCIE
Chaka Khan, Michael Bolton, Alain Clark en Anouk brak

Tomasoni zijn zaterdag 3 november in PKN Kerk De

(10.00 uur) het decor van het 16de Noordelijk Senioren

Shirma Rouse in 2015 als soliste door tijdens The Voice

Ikker in Burgum de solisten tijdens het jaarlijkse herf-

Festival. Er doen veertien blaasorkesten en koren mee.

of Holland. Met begeleiding van De Harmonie zingt ze

stconcert van fanfare Joost Wiersma Eestrum. Femke

De deelnemende blaasorkesten zijn Frysk Senioren Or-

onder meer Wake me up, Prince Medley, Natural Wo-

IJlstra soleert en remplaceert bij tal van professionele

kest Leeuwarden, Brassband Fryslân 50+ Leeuwarden,

man en Satisfaction. De presentatie is in handen van

orkesten in binnen- en buitenland. De Italiaan Omar

Symfonisch Harmonie Orkest H2002, seniorenorkest

de cabaretier en presentator Tim Zeegers. Informatie:

Tomasoni is sinds augustus 2013 solotrompettist bij

Echo der Golven Emmeloord, Drents Senioren Orkest,

www.harmoniewolvega.nl. Foto: Thareyck Martina.

het Koninklijk Concertgebouworkest.

Provinciaal Senioren Orkest Groningen en Gerrit

Herfstconcert met Femke
IJlstra en Omar Tomasoni

Noordelijk Senioren Festival
met 14 deelnemers

Saxofoniste Femke IJlstra en trompettist Omar

De Flambou in Surhuisterveen is woensdag 17 oktober

Heeringa Orkest Leeuwarden. De orkesten worden
beoordeeld door Jan de Haan.

S E P T E M B E R
Za 22

SNEEK, ADVENDO GEBOUW

Open Dag Advendo Korpsen Sneek.

N O V E M B E R
Za 10

SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU

Di 13

LEEUWARDEN, STADSSCHOUWBURG

20.15 UUR

Bernstein Celebration Tour door Millennium Jazz Orchestra m.m.v. sopraan Laura Bohn.

Za 17

DOKKUM, GROTE KERK

17.00 UUR

Concert door Neflac Ensemble en Jacqueline Ebbers met haar leerlingen.

Za 24

DROGEHAM, JACOB TSJERKE

20.00 UUR

November Winds door fanfare de Bazuin Augustinusga.

Eerste editie Survento Fanfare Entertainment Festival.

PROVINCIE GELDERLAND
Najaarsconcert door
Sint Radboud

KTVM met zangers
Frans Duijts en Lisa Ké

Terwolde. De finale bestaat uit een gezamenlijk

Harmonie Sint Radboud Silvolde verzorgt zondag 14

Tiels met een grote T is de titel van de muziekshow

uit de omgeving. Om muziek zo intens mogelijk te

oktober (11.00 uur) in Ons Pakhuus haar najaars-

die de Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging

kunnen ondervinden heeft Ons Genoegen voor deze

concert. Op het programma staan werken zoals The

(KTVM) zaterdag 13 oktober (20.00 uur) bij gelegen-

dag de Belevingskamer ontwikkeld. Het publiek wordt

Emperor, Elisabeth, Mozart, Rainbow Warrior en de

heid van het 115-jarig bestaan presenteert in schouw-

geblinddoekt een kamer in geleid om muziek in zijn

mars Artemis, deels met zang van hoorniste Rian

burg en filmtheater Agnietenhof. De Tielse artiesten

puurste vorm te beleven.

Lukassen-Holtus.

Lisa Ké en Frans Duijts zingen met begeleiding van

Marinierskapel komt
naar Uddel

optreden van Ons Genoegen met drie fanfareorkesten

landse hits zoals Bloed, zweet en tranen en Je denkt

(The) Voice and Dance
in Harmony met Iris Kroes

KTVM nummers zoals Big spender en Venus en Holmaar dat je alles mag. Het programma wordt omlijst

Samen met zangeres/harpiste Iris Kroes en danser

De Marinierskapel der Koninklijke Marine verzorgt

met acts van luchtacrobate Minke Ruel, dansstudio

Mars Bentum trakteert muziekvereniging De Harmonie

op zaterdag 27 oktober (20.00 uur) een optreden in

Bounce (bekend van de show Dance, Dance, Dance)

Gorssel Eefde in het kader van het 110-jarig bestaan

sporthal De Schier in Uddel. Aanleiding is het 85-jarig

en professioneel licht en geluid. KTVM speelt verder

het publiek zaterdag 24 november (19.30 uur) in de

jubileum van muziekvereniging Juliana. Informatie:

enkele concertwerken. Informatie: www.ktvm.nl.

Hanzehof in Zutphen op een avondje uit. Samen met

www.juliana-uddel.nl.

Zweimal Blasmusik in
Babberich

Jaarconcert door
De Leemkuulers

de oud-winnares van The Voice of Holland wordt onder
meer Hallelujah (Leonard Cohen) uitgevoerd. Het
programma wordt omlijst met dansdemonstraties van

Egerländerkapel De Leemkuulers houdt zaterdag 29

street- en breakdance, hip hop en Argentijnse tango.

september (20.00 uur) het jaarconcert in zalencen-

De Harmonie vertolkt verder onder andere An American

trum De Kolk in Haalderen. Het programma vermeldt

in Paris (George Gershwin). Zaterdag 10 november

marsen, polka’s en walsen in de Böhmische muziek-

houdt De Harmonie een reünie. Oud-leden kunnen

stijl. Informatie: info@deleemkuulers.nl.

zich aanmelden via reunie@deharmoniegorsseleefde.
nl. Informatie: www.deharmoniegorsseleefde.nl.

De Isseltaler Musikanten zetten zondag 14 oktober

Tweede Muziek
Marathon in Terwolde

(14.00 uur) in Kulturhus De Borg in Babberich het

Zaterdag 3 november houdt muziekvereniging Ons

10de Internationale
Zevenaarse Kapellendag

blaasmuziekfeest Zweimal Blasmusik op touw. In deze

Genoegen Terwolde de tweede editie van de Mega

De Original Liemers Musikanten zetten zaterdag 3

serie presenteren twee blaaskapellen een non-stoppro-

Muziek Marathon. Twaalf uren lang, van 10.00 tot

november (13.00 uur) in zalencentrum Staring de 10de

gramma. Naast de organiserende kapel speelt de

22.00 uur, wordt op verschillende podia in MFA

editie van de Internationale Zevenaarse Kapellendag

regionale blaaskapel Judaska Noord-Limburg een

Terwolde non-stop muziek gemaakt. Fanfareorkesten,

op touw. Deelnemers zijn blaaskapel De Rozenbottels

breed scala aan Tsjechische, Böhmische en amuse-

zangkoren en ensembles treden op als onderdeel van

Haps, Böhmerwaldkapel Schinnen, Original Liemers

mentsmuziek.

de sponsoractie voor het behoud van de muziektent

Musikanten, Blaskapel Štěsti Boxmeer, Isseltaler Musi-
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kanten Rheden, De Essener Musikanten Essen (België).

van Westeneng en Joop van Westeneng (Eendracht

Informatie: www.originalliemersmusikanten.nl.

Schaarsbergen); Jans Hekkelman (Concordia Eefde).

Concert Veluws Senioren
Orkest in Nunspeet

Vijftig jaar: Tonny van Lent (Fanfare Alem); A.E. Bruin

Het Veluws Senioren Orkest (VSO) verzorgt vrijdag 2

(Ons Genoegen Terwolde); Leonie van Bree (Kunst

november (19.30 uur) in de theaterzaal van de Veluvi-

na Arbeid Zeddam); G. Hijink en J. Oonk-te Selle

ne te Nunspeet zijn jaarlijkse concert. Het programma

(Concordia Winterswijk-Kotten); G.W. Zaaijer (Excelsior

omvat met onder andere Suite over Valeriusliederen

Ellecom/De Steeg); Annette van Hummel-van Huet (Gil-

en Davis of the White Rock een mix van klassieke en

de Sint Remigius Duiven); Wilco van Mook (Voorwaarts

moderne muziek.

Rumpt); Marjo Bok (Door Eendracht Sterk Hedel);
Bert de Wit (Eendracht Eerbeek); Audrey Wunderink
en Henk Hekkelman (Concordia Eefde); Bertus van
Welsum en Wil Rothengatter (Cadenza Twello); Piet

Zesde Veluwe Taptoe
Indoor Barneveld

van de Water (Nijmeegs Amusements Orkest).
Vijfenveertig jaar: W. Welker-van Koutrik (Excelsior
Harskamp).

Zaterdag 13 oktober (19.30 uur) vindt in de Veluwehal

Veertig jaar: Alex Mulder (Gilde Sint Remigius Duiven);

in Barneveld voor de zesde keer de Veluwe Taptoe

Peter Verhoeven (Vlijt en Volharding Heumen); Albert

Indoor plaats. Tijdens de 2,5 uur durende muziekshow

Oosterhof (Sint Jan Kilder); Johan Beunk, Ingrid

treden korpsen uit het hele land met een divers pro-

Bieleman, Henk ter Maat en Richard Hafkamp (Con-

Party Time bij Jong SBOG

gramma en uiteenlopende bezettingen, uniformering

cordia Eefde); Arlène Bus en Henk Hubbers (Nijmeegs

Party Time bij Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. De

en muziekstijlen op. Showbrassband Thalita Vlaardin-

Amusements Orkest).

vereniging bestaat zestig jaar. Reden voor Jong SBOG

gen (foto) voert in het uniform van de British Military

om samen met leeftijdsgenoten uit de regio, zaterdag

uit. Malletpercussioncorps EMM Leersum debuteert

Zestien orkesten naar
festival de Betuwe Cup

als showkorps met hits van onder andere Martin

Zaterdag 27 oktober (9.30 uur) houdt muziekvereni-

Medewerking verleent het opleidingsorkest LINK van

Garrix. Show- & marchingband Sint Sebastianus Gendt

ging Kunst en Vriendschap uit Maurik in het Gemeen-

muziekvereniging Concordia Winterswijk-Kotten. Beide

presenteert in nieuwe uniformen het programma Party

tehuis Maurik het hafabrafestival De Betuwe Cup.

orkesten treden afzonderlijk en samen met dj Jari op.

Mix, terwijl showharmonie OBK Rhenen voor de dag

Zestien orkesten strijden om de Betuwe Cup: Excelsior

Informatie: sbo-gaanderen.nl.

komt met de show Playlist. Show- en marchingband

Beusichem, Kunst en Vriendschap Maurik, Harp en Luit

Cornu Copiae Waalwijk brengt in het galauniform A Tri-

Vuren, O.B.K. Brakel, Crescendo Elst (Utrecht), Prinses

Starwars en Bernstein bij Phil

bute to James Last en in Efteling-personagepakken A

Marijke Geldermalsen, Concordia Beesd, Soli Deo

Muziek uit Starwars en van Leonard Bernstein ligt

World of Fantasy vol met Efteling-muziek. Van Limburg

Gloria Buren, Sint Cornelius Vortum-Mullem, Kunst na

zondag 25 november (15.00 uur) op de lessenaars

Stirum Band Wezep treedt op met de WMC-show BluE-

Arbeid Houten, Door Eensgezindheid Heukelum, Caeci-

van Philharmonie Gelre tijdens het najaarsconcert

motion. Tijdens de finale komen de 200 deelnemers

lia Scherpenzeel, Kunst na Arbeid Ingen, Sint Arnoldus

in Musis Arnhem. Behalve melodieën uit de filmreeks

gezamenlijk in actie. Informatie: www.taptoe.info.

Lennisheuvel, Harmonieorkest Vleuten B Vleuten,

Star Wars, speelt het orkest ook muziek die componist

Kunstliefde en Vriendschap Leerdam. Juryleden zijn

John Williams beïnvloedde, waaronder delen uit The

Tijmen Botma en Danny Oosterman.

Planets (Gustav Holst). Verder een ode aan Leonard

Guards (met berenmuts) de show We Feel Like Heaven

Egerländer Kapel speelt in Ede
Zaterdag 27 oktober (14.00 uur) geeft de Egerländer
Kapel Ede het jaarconcert in de Kei in Ede. In de Böhmi-

KRK in Afrikaanse sferen

sche stijl worden marsen, polka’s en walsen ten gehore

De Koninklijke Rosendaalsche Kapel (KRK) viert zondag

gebracht. Informatie: info@egerlanderkapelede.nl.

4 november (14.00 uur) in het Posttheater in Arnhem

3 november (19.30 uur) in sport- en cultureel centrum
De Pol een feestje te bouwen. Speciale gast is dj Jari.

Bernstein met werken van de maestro zelf en van door
hem geïnspireerde componisten zoals Oscar Navarro.
Informatie: www.philharmoniegelre.nl.

Afrika (Afrikaans entertainment), het koor Eigen Wijs

Herfstconcert door
Wilhelmina en OBK

De Muziekbond Gelderland en Flevoland (MBGF) heeft

Elst en dansers van Studio26 zet de KRK een show

De harmonieorkesten Koningin Wilhelmina Wamel en

A.J. Janssen (Sint Theresia Lent), Frans Jetten (Vlijt en

in Afrikaanse sferen op de planken. Informatie: www.

Oefening Baart Kunst Bennekom verzorgen zaterdag

Volharding Heumen) en Herman van Veen (postuum,

rosendaalschekapel.nl.

13 oktober (20.00 uur) in D’n Dulper in Boven-Leeu-

Jubilarissen bij MBGF

Cadenza Twello) gehuldigd voor hun zeventigjarig

het 160-jarig bestaan. In samenwerking met Jambo

wen een herfstconcert. Het muzikale menu vermeldt

jubileum.

Slagwerkdag in Huissen

De overige jubilarissen:

Zaterdag 6 oktober houdt de slagwerkgroep van de

The Universal Judgment (Camillo de Nardis), Diez

Vijfenzestig jaar: Jan Ruesink (Harmonie Terborgh

Stedelijke Muziekvereniging Huissen (SMH) in ’t Stedi-

Melodias Vascas (Jesus Guridi) en Hymns and Dances

Terborg); Gert Ooms (Cadenza Twello).

um in Huissen haar derde slagwerkdag. In de middag

(Jochem Slothouwer).

Zestig jaar: Ferdie Arentsen en Willem Wassink

is er een workshop, geleid door Wilco Bos, Herman

(Harmonie Terborgh Terborg); H. Rikken (Sint Theresia

van Dulm en Mike de Geest. Het concert om 19.30

Studenten spelen op jubileum

Lent); E. Prinsen (Excelsior Harskamp); I. Sandmann-ter

uur is met medewerking van het tamboer- en lyrakorps

Zaterdag 3 november (20.15 uur) concerteren het

Haar (Concordia Winterswijk-Kotten); Fons Daams en

van de Politiekapel Gelderland Zuid, slagwerkgroep

Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging

Leo Smits (Symfonisch Blaasorkest Gaanderen); Jaap

Excelsior Dalfsen en de slagwerkers van SMH.

(WSKOV) en het studentenorkest De Ontzetting

onder meer Siciliano and Rondo (Malcolm Arnold),
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Dirigente
Karina Canellakis

ZE T S TAP NA AR MEER
GELIJK WA AR DIGHEID

MUZIEK S TAD
BARCELONA

treedt uit de anonimiteit

WWW. LU I S T ER. N L

DANIEL
LOZAKOVICH
Albumdebuut van een bewonderd wonderkind
›››

Luister is hét toonaangevende klassieke muziektijdschrift en verschijnt acht keer per jaar.
Nu nog méér pagina’s vol interviews, recensies, beschouwingen
en portretten van componisten en uitvoerenden!

GA SNEL NAAR WWW.LUISTER.NL
E-MAIL NAAR ABONNEMENT@BCM.NL
OF BEL 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

VOLG ONS OP

LUISTER_1_1_STOPPER.indd 1

EN SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP WWW.LUISTER.NL

02-07-18 12:40

Wageningen in theater Junushoff bij gelegenheid van

Juliana Beekbergen en de christelijke muziekvereni-

het honderdjarig bestaan van Wageningen University

ging Excelsior Silvolde houden zaterdag 3 november

& Research (WUR). Het harmonieorkest De Ontzetting

in de Muziekschool Doetinchem een gezamenlijke

trapt af met een muzikale terugblik op de geschiedenis

try-out voor het MBGF-concours in Zutphen. Dirigent,

van de universiteit. Na de pauze kijkt het symfonieor-

componist en jurylid Jan de Haan voorziet de orkesten

kest WSKOV vooruit op de toekomst van de onderwijs-

van nuttige tips. Excelsior speelt Saint Paul’s Cathedral

instelling. Informatie: www.junushoff.nl.

(Filip Ceunen), Decennium (Eric Swiggers) en The

Najaarsconcert PJB

Fever Tree (Rob Goorhuis). Vervolgens brengt Prinses
Juliana Nordic Fanfare and Hymn (Jacob de Haan),

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen houdt

Telemark Fantasy (Kees Vlak) en Festa Paesana (Jacob

Dat programma komt zondag 30 september (14.30

zaterdag 13 oktober (19.30 uur) in de Hoge Weije te

de Haan). UDI sluit af met Jupiter Hymn (Gustav Holst,

uur) in sporthal De Sonders in Beltrum voorbij tijdens

Beekbergen het najaarsconcert. Gespeeld worden

arr. Johan de Meij), Gulliver’s Travels (Bert Appermont)

het themaconcert Mindfuck van het Oost-Gelders

onder andere de concourswerken Nordic Fanfare and

en The Heart of Lithuania (Jacob de Haan).

Jeugdorkest (OGJO). Medewerking verlenen de jonge

Hymn (Jacob de Haan), Telemark Fantasy (Kees Vlak)
en Festa Paesana (Jacob de Haan).

Try-out van drie orkesten
Muziekvereniging UDI Bemmel, harmonieorkest Prinses

Oost Gelders Jeugdorkest
verrast met Mindfuck

illusionist Tom Krooshof, gitaartalent Mart Hillen en
dansers van dansdocent Tim Aafjes. Het Oost Gelders
Jeugdorkest is een harmonieorkest van muzikanten

Goochelen met muziek, een cyber dirigent, verdwijn-

in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar dat op projectbasis

trucs en filmmuziek van James Horner en Inception.

showconcerten verzorgt. Informatie: www.ogjo.nl.

S E P T E M B E R
Za 22

ARNHEM, ARTEZ CONSERVATORIUM

Workshop jazz en pop voor accordeondocenten.

O K T O B E R
Zo 14

SILVOLDE, ONS PAKHUUS

11.00 UUR

Concert harmonie Sint Radboud Silvolde.

Zo 28

WINTERSWIJK, THEATER DE STORM

19.30 UUR

Concert door fanfare en slagwerkensemble Sint Jan Meddo.

N O V E M B E R
Zo 04

GROESBEEK, DE MALLEMOLEN

14.00 UUR

Concert fanfare Wilhelmina Groesbeek.

Zo 04

ARNHEM, POSTTHEATER

14.00 UUR

Concert Koninklijke Rosendaalsche Kapel.

Zo 11

GLANERBRUG, DE RANK

1515 UUR

Concours try-out door muziekvereniging Wilhemina Glanerbrug.

PROVINCIE GRONINGEN
Borrelconcert met Robbert Vos

zondag 30 september vindt in het centrum de achtste

Het fanfareorkest van de christelijke muziekvereniging

Van pop tot klassiek
door De Harmonie

Prins Hendrik Scheemda geeft zondag 14 oktober

De christelijke muziekvereniging De Harmonie

van Nederland (en Duitsland). Op zaterdagmiddag

(17.00 uur) in De Ontmoeting in Scheemda een

Winschoten sluit vrijdag 23 november (20.15 uur)

(13.00 uur) treden de vijf lokale harmonieorkesten,

borrelconcert. Gastsolist is Robbert Vos op euphonium.

de viering van het 65-jarig bestaan af met een

fanfares en slagwerkensembles aangevuld met fanfare

Het concert vormt de afsluiting van een workshop die

concert in theater De Klinker in Winschoten. Met

Concordia Middelstum, de steelband van Gruno’s

de euphoniumspeler van de Marinierskapel die dag

medewerking van musicalzangers Hilke Bierman en

Postharmonie Groningen, fanfare van Amicitia Nuis/

geeft. Prins Hendrik kreeg deze workshop aangeboden

Gerben Grimmius wordt een programma van bekende

Niebert, fanfare Opwaarts Uithuizen en het accorde-

als winnaar van de Open Nederlandse Fanfare Kampi-

melodieën gebracht. Operettekoor Amicitia zorgt voor

onorkest Neptunus op. Daarnaast is er een workshop

oenschappen in 2016 in de vierde divisie. Behalve een

de sfeervolle aanvulling in zang en kledij. Informatie:

djembé en speciaal voor kinderen de voorstelling

eigen programma begeleidt het orkest de euphonium-

www.indeklinker.nl.

Don Quichot. Zaterdagavond (20.00 uur) volgt op het

editie plaats met ruim 800 muzikanten uit alle hoeken

Molenbergplein een muziekshow met medewerking

speler tijdens enkele solowerken.

van de Rijnmondband Schiedam (foto), AMIGO Leiden,

Pieter Bosma nieuwe
dirigent van Oranje

Juliana Sleeuwijk, Spielmannszug Rödemis (Duitsland), Jong Advendo Sneek en de Van Limburg Stirum

De 37-jarige Pieter Bosma uit Ezinge is de opvolger

Band Wezep. Zondag (12.30 uur) strijden dweilor-

van Anne van den Berg als dirigent van de christelijke

kesten om de prijzen tijdens de Delfzielster Dweildag.

muziekvereniging Oranje Grootegast. Bosma studeerde

Informatie: www.muziekfestivaldelfzijl.nl. Foto: FV

psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en

Media Producties.

hafabra-directie bij Alex Schillings aan het ArtEz
Conservatorium in Zwolle. Hij is tevens dirigent van

Muziekfestival Delfzijl 2018

Try-out voor NBK

het Groninger Studentenorkest Mira, Kamerkoor Tutti

Muziekfestival Delfzijl heeft als doel een breed publiek

Zaterdag 20 oktober (19.00 uur) is in de ontmoe-

Cantano Zuidwolde en fanfareorkest Burdine Sint

kennis te laten maken met de vele facetten van de

tingskerk in Marum een try-out voor brassbands.

Annaparochie.

amateurblaas- en slagwerkmuziek. Zaterdag 29 en

Martini Brassband Groningen, Constantijn Huygens

79

PROVINCIE
Appingedam, Excelsior Zalk, Excelsior Ferwert, Soli

is in de muziekwereld.

dag 17 november (20.00 uur) tijdens het jubileum-

Deo Gloria De Tike, Heman Zuidwolde, Looft den Heer

De overige jubilarissen:

concert Fanfare CWO dut Grunnegs in Martiniplaza

Beetgumermolen (onder voorbehoud) leggen de hand

Vijftig jaar: Hennie Diepstra (Wilhelmina Bedum);

de compositie Flourish for Fanfare van Philip Sparke

aan de laatste voorbereidingen voor de Nederlandse

Froukje Kapma-Akker (Amicitia Nuis Niebert); Jan

in première. Het werk, met daarin een herinnering aan

Brassband Kampioenschappen (NBK).

Dijkman (CBS Spijk).

het eerder dit jaar overleden lid Hette Faber, is gefi-

Veertig jaar: Theo Dijksterhuis (Immanuel Eem-

nancierd uit de opbrengst van een crowdfundingactie.

smond); Dina Groenhof-Bos (Crescendo Stadskanaal);

Van de hand van dirigent Thom Zigterman gaat een

Marijke Mekkes-Kuiper (Amicitia Nuis Niebert).

nieuwe compositie gebaseerd op het koraal Be still

Groningse jubilarissen bij MGD
De Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) heeft
Piet Bakker (Immanuel Eemsmond) gehuldigd voor zijn
65-jarig muzikantenjubileum. Jan Bosch (Amicitia Nuis

Jubileum met premières

Niebert) kreeg een insigne omdat hij zestig jaar actief

De vijftigjarige fanfare CWO Groningen brengt zater-

for the presence of the Lord in première. Medewerking
verlenen cabaretier en zanger Arno van der Heyden en
singer-songwriter Olaf Vos.

O K T O B E R
Vr 19

APPINGEDAM, SPORTHAL EELWERD

Concert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso m.m.v. zanger Simon Feenstra.

PROVINCIE LIMBURG
Raf De Keninck leidt
Sint Caecilia Blerick

Harbor, Soldaat van Oranje en Requiem for a soldier en

van Thorn. Donderdag 25 oktober (20.00 uur) staat

muziek uit Miss Saigon en Symphonic highlights from

Reinders met de koninklijke harmonie Sainte Cécile

Raf De Keninck is de nieuwe dirigent van harmonie

Frozen. Informatie: info@harmoniegerardus.nl.

Eijsden op het podium van Theater aan het Vrijthof in

Sint Caecilia Blerick. De Belgische musicus groeide

Maastricht. Zaterdag 3 november (20.15 uur) draait

(België). In 1998 behaalde hij aan het Koninklijk

Reis in zand en muziek
met zandkunstenaar

Muziekconservatorium van Antwerpen de masterdiplo-

Muzikale sprookjes met de zandmagiër is zondag 4

ma’s klarinet, basklarinet, hafa-directie en kamermu-

november (14.30 uur) in Schouwburg Venray de titel

ziek. Als docent was hij werkzaam aan het Koninklijk

van de matineevoorstelling, waarin de muziek van

Concert door Clarinet
Choir Schinveld

Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen en het

harmonie Sint Catharina Leunen-Veulen-Heide tot

Zondag 7 oktober (15.00 uur) geeft Clarinet Choir

Fontys Conservatorium te Tilburg. Sinds 2012 leidt De

leven wordt gebracht door zandkunstenaar Immanuel

Schinveld het jaarlijkse concert in de Pelgrimskerk in

Keninck in Tilburg de Academie voor Muziekeducatie,

Boie. Sint Catharina vormt samen met tal van enthou-

Treebeek-Brunssum. Medewerking verlenen zanggroep

het Conservatorium, de Rockacademie en de opleiding

siaste muzikanten uit de regio een groot projectorkest

Enjoy en klarinettist Noël Diederen. Informatie: 046-

Master of Music.

dat werken zoals Rapunzel, Muziek van de Efteling,

4428668.

op als klarinettist bij harmonie Verbroedering in Rumst

Festiviteiten rond 175-jarig
jubileum Sint Bavo

Gulliver’s Reizen en Disney speelt waarbij de Belgische

de voorstelling in Parkstad Theater Heerlen met fanfare
Eendracht Nieuwenhagerheide. Foto: Bob Bronshoff.

zandmagiër in zand beelden maakt. Informatie: www.

Sint Hubertus presenteert...

schouwburgvenray.nl.

Muziekvereniging Sint Hubertus Hegelsom presenteert

Koninklijke harmonie Sint Bavo Nuth houdt in het

vrijdag 5 oktober (20.00 uur) in manege Wieneshof te

kader van het 175-jarig bestaan een feestweekend

Hegelsom een muziekspektakel met optredens van de

in het Trefcentrum. Vrijdag 23 november (20.00

Hubertus Big Band (inclusief pop-combo), de Hubertus

uur) is er een theaterconcert met medewerking van

Jeugd Big Band, de slagwerkgroep van de Koninklijke

brassensemble Koperpoets, zaterdag 24 november

Harmonie van Horst, Vuurkunstenaar.nl, vocal group

(14.00 uur) de talentenjacht Nuth’s Got Talent in

Happy Sound en de zangers Lennart Huijs en Marloes

samenwerking met basisschool De Bolster en zondag

Nogarede. Presentatie: Rob Zanders en Janneke Saris.

25 november (12.00 uur) een koffieconcert. Tot 2

Informatie: www.heggasymphonica.nl.

november is in het gemeentehuis een tentoonstelling
over de geschiedenis van de harmonie te zien.

Jubileumevent Magnifique
door 100-jarige SMT

Themaconcert In Love and
War door Sint Gerardus

Blaasorkesten met Gé
Reinders in Oetblaoze

Harmonie Sint Gerardus Heksenberg viert zaterdag 29

Singer-songwriter Gé Reinders deelt tijdens zijn nieuwe

uur) in de Evenementenhal Venray gevierd met de

september het 80-jarig bestaan met het themaconcert

theatershow Oetblaoze voor de laatste keer de planken

muziekshow Magnifique. Op drie podia komen allerlei

In Love and War. Oorlog, vrijheid en liefde staan in een

met plaatselijke blaasorkesten. Behalve zijn succes-

muziekstijlen voorbij, variërend van pop en rock tot

programma met medewerking van sopraan Wendy

nummers Blaosmuziek en D’n Haof komen tal van

bekende meezingnummers en aanstekelijke jazzy en

Kokkelkoren (bekend van Guido’s Orchestra) en het koor

nieuwe liedjes voorbij, gearrangeerd door onder andere

blues ritmes. Artiesten zoals Lex Uiting, Frans Pollux, Gé

Tutta Musica Voerendaal centraal. Het beladen thema

Hardy Mertens en Peter Kleine Schaars. De première is

Titulaer, Roy Verbeek, Helen Nillesen en Ben Ruhl ma-

oorlog wordt met beeld en muziek toegankelijk gemaakt

zaterdag 29 september (20.00 uur) in TheaterHotel De

ken hun opwachting. Ook het speciale Magnifieke-koor,

voor jong en oud. Vertolkt worden werken zoals Pearl

Oranjerie in Roermond met de Koninklijke Harmonie

met zangers uit Oostrum en omgeving, en Danscen-

80

Muziekvereniging Sub Matris Tutela Oostrum bestaat
honderd jaar. Dat wordt zaterdag 3 november (20.00

trum Venray verlenen medewerking. Informatie: www.

Nelissen en Willy Bronckers (Sint Petrus en Paulus

Cécile Eijsden. Beiden studeren bij Jan Cober aan het

smtoostrum.nl.

Maastricht-Wolder); Gerrit Hulshof en Kees Hulshof (De

Maastrichts Conservatorium. Julio Domingo heeft spe-

Bazuin Brunssum); Joop Bessems (Inter Nos Epen);

ciaal voor deze gelegenheid de compositie Ouverture

Dan Vries (De Drie Horens Horn); Jo Paulissen (Konink-

for a Jubilee geschreven. Het werk is opgedragen aan

lijk Harmonieorkest Kerkrade).

harmonie Wilhelmina en haar 110-jarige geschiede-

Harmonie Sint Petrus & Paulus Wolder-Maastricht zet

Veertig jaar: Jos Knoops (Les Montagnards Bergen);

nis. Foto: FV Media Producties.

zondag 28 oktober (12.00 uur) rond het 140-jarig be-

Aloys Peeters en Paul van Kempen (De Drie Horens

staan een kapellentreffen op touw in De Greune Zaol.

Horn); Arno van Soest (Sint Hubertus Hegelsom); Wilf-

Onder andere de eigen Pie & Pow-kapel, de Flippers

ried Holtackers (Renantia Griendtsveen); Peter Aerts

Proms Night Wilhelmina
met diverse solisten

Itteren, Boemelkapel Banholt en de Berggalmkapel

(Muziekvereniging Tienray); Joop Hamers (Sint Marti-

Harmonie Wilhelmina Wolder-Maastricht sluit het

Noorbeek komen in actie.

nus Vijlen); Geert Nellen (Monte Corona Kronenberg &

110-jarig bestaan af met een feestweekend. Zaterdag

Evertsoord); Anton Tissen (Concordia Wanssum); Willy

24 november (19.30 uur) presenteren het harmonie-

van Weert (Sint Petrus en Paulus Maastricht-Wolder);

orkest en de percussiegroep in ’t Paenhuys in Riemst

Luuk Pauli (Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade).

(België) een promsconcert. Medewerking verlenen

Kapellentreffen bij
WMC-kampioen

Fanfare Sint Jozef Buchten
viert 90-jarig bestaan

Clarinet Choir Weert (CCW) sluit zaterdag 22 septem-

van Gemert, trompettist Antoine Collins en vocalgroup
Alliance. Een dag later worden in de eigen harmonie-

Fanfare Sint Jozef Buchten bestaat 90 jaar. Zaterdag

zaal de jubilarissen in de bloemen gezet. Informatie:

27 oktober (20.00 uur) is in het gemeenschapshuis

themaconcert@harmoniewilhelmina.nl.

De Buchtense Maestro waarbij de fanfare geleid wordt

Clarinet Choir Weert op
Selmer Klarinetdag

onder andere zangeres Imke Heitzer, zanger Geralt

(14.00 uur) is er een optreden van een reünie-orkest

Beoordelingsconcert
De Opmaat in Tegelen

en een receptie. Informatie: www.fanfarebuchten.nl.

Harmonie Sempre Avanti Tegelen houdt zondag

door prominente Buchtenaren. Zondag 28 oktober

23 september (14.00 uur) in cultureel centrum De

de Selmer Klarinetdag af met een concert. Een dag

Nieuw project van
Verklanking in première

later treedt CCW in het kader van het Cultureel Lint in

Zaterdag 3 november (20.00 uur) is in Schouwburg

ternelle Veldhoven en Sempre Avanti Tegelen worden

Weert om 13.30 uur op in de tuin van het Birgittines-

De Domijnen de première van het zesde project van

beoordeeld door Jan Cober.

senklooster en om 16.00 uur in de Bethelkerk in Weert.

Verklanking, een muzikaal-wetenschappelijk samen-

Informatie: www.clarinetchoirweert.nl.

werkingsverband tussen componist Vincent Cox,

ber (15.00 uur) bij Adams Muziekcentrale in Ittervoort

Haandert het beoordelingsconcert De Opmaat. De
harmonieën Sint Joseph Grubbenvorst, L’ Union Fra-

wetenschapper Tim Leufkens en dirigent Frank Marx. Het

Jean-Pierre Cnoops leidt
Sint Caecilia America

muziekstuk Science stelt de vraag ‘wat maakt een mens

Jean-Pierre Cnoops volgt Frank Steeghs op als dirigent

een mens?’ centraal. Aan de hand van de verklanking

van muziekvereniging Sint Caecilia America. Cnoops

Het tweejaarlijkse themaconcert van harmonie Sint

van de wetenschappen natuurkunde, biologie, wiskunde

is docent klassiek saxofoon aan het Conservatorium in

Joseph Berg aan Maas staat zaterdag 27 oktober in

en psychologie wordt gezocht naar een antwoord op de

Maastricht en eerste saxofonist bij de Marinierskapel

het Multifunctioneel Centrum in het teken van Water.

vraag. Uitvoerenden zijn de slagwerkensembles van de

der Koninklijke Marine. Hij debuteert met Horst zater-

Klassieke werken zoals An der schönen blauen Donau,

Philharmonie Sittard en harmonie Sint Michaël Thorn,

dag 10 november tijdens een gezamenlijk concert met

popmuziek zoals It’s raining men en filmmuziek van

vocal group Odeon Maastricht, blazers uit genoemde

fanfare Sint Caecilia Hulsberg in zaal De Meulewiek in

Titanic hebben een link met water. Informatie: www.

harmonieën, sopraanzangeres Claudia Couwenbergh,

Meterik. Frank Steeghs was 16 jaar dirigent in America.

harmoniestjoseph.nl.

accordeonist Cyrille Niël en danseressen Nikki Bourry en

Naast tal van succesvolle concerten leidde hij de

Celine Janssen. Informatie: www.verklanking.nl.

fanfare in 2015 naar de Limburgse titel.

Sint Joseph Berg aan de Maas
in de ban van Water

Jubilarissen bij LBM

Kerkrade).

Examenconcert door
jonge
buitenlandse
dirigenten

Zestig jaar: Jan Stammen (Eendracht Siebengewald);

Zaterdag 22 september

Simon Frederix en Leo Niesten (Sint Martinus Vijlen);

(19.30 uur) doen twee

Frans Ruhl (Concordia Wanssum); Jeu Smits en Ben

buitenlandse dirigen-

Janssen (Sint Hubertus Hegelsom).

ten in het Cultureel

Vijftig jaar: Louis Gommans en Mat Classens (Sint

Centrum Eijsden hun

Hubertus Hegelsom); Frans Butink (Sint Gerardus

Bachelor-eindexamen als

Bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
vier(d)en weer heel wat muzikanten hun jubileum. Een
overzicht:
Zeventig jaar: Jac Doveren (Koninklijk Harmonieorkest

Sint Joseph brengt werk
van Goorhuis in première

Heksenberg-Heerlen); Hub Loo (Sint Martinus Vijlen);

dirigent. De Spanjaard Julio Domingo leidt harmonie

Weert staat in het teken van het van Hornejaar 2018.

Funs Jacobs (Sint Cecilia Helden); Math Cox, Jan

Wilhelmina Wolder-Maastricht en de Colombiaan

Op 5 juni was het precies 450 jaar geleden dat de

Frederix en Sjaak Smits (Concordia Wanssum); Theo

Samuel Aguirre (foto) de koninklijke harmonie Sainte

Weerter graaf Philips van Horne op de markt in Brussel

onthoofd werd. Van Horne kwam met stadhouder
Willem van Oranje en graaf Lamoraal van Egmont

Informatie: www.weertharmonie.nl.

LFO opent JekerJazz met Eric
Vloeimans en jazzensemble

Daarmee stonden ze aan de wieg van de vorming van

Première bij opening
plein in Kerkrade

het huidige Nederland. Ter ere van Willem van Oranje

Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade luistert vrijdag 23

Fanfare Orkest (LFO) in de Sint Janskerk te Maastricht

en Lamoraal van Egmont zijn bekende muziekstukken

november in Cultuurcluster HuB de opening van het

het festival Jekerjazz in Maastricht. In een op jazzmu-

gemaakt. Graaf Van Horne moet het stellen zonder

Martin Buberplein op. Uitgevoerd wordt onder meer de

ziek gericht programma gaat het LFO een cross-over

muzikaal eerbetoon. Reden voor harmonie Sint Joseph

première van het muziekstuk Kirchroa, een hymne voor

aan met trompettist Eric Vloeimans en jazzensemble

1880 om Rob Goorhuis te vragen een ode aan Philips

de gemeente Kerkrade. Het werk van Hardy Mertens is

L’Equipe de Rêve.

van Horne te componeren. De première is zondag 18

gebaseerd op een gedicht van Werner Janssen/Heinz

november (15.00 uur) in de Dekenale Martinuskerk.

Hof over het Kerkraadse mijnverleden.

in de 16de eeuw in opstand tegen de Spanjaarden.

Donderdag 11 oktober (20.30 uur) opent het Limburgs

S E P T E M B E R
Vr 21 - Vr 02

NUTH, GEMEENTEHUIS

Zo 23

MAASTRICHT, ZUSTERS ONDER DE BOGEN

Zo 30

MELDERSLO, DE LOCHT

Overzichtstentoonstelling b.g.v. 175-jarig bestaan koninklijke harmonie Sint Bavo Nuth.
13.30 UUR

Basklarinet Festijn.
Concert Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

O K T O B E R
Zo 07

SITTARD, OOS ZITTESJ HOES

14.00 UUR

Concert Holand’anka.

Zo 14

SITTARD, CAFÉ ’T DUVELKE

15.30 UUR

Concert Holand’anka.

Za 27

VOERENDAAL

19.00 UUR

Concert Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

Zo 28

KERKRADE, CATHARINA HOES

Play-in voor accordeonorkestspelers.

N O V E M B E R
Di 13

LANDGRAAF, DR. CALSHOF

19.30 UUR

Concert Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade.

ROVINCIE NOORD-BRABANT
Workshop voor
slagwerkdirigenten

Informatie: www.fanfarewilhelmina.com.

Bond van Orkestdirigenten & Instructeurs houden

Percussiegroep Afslag
jubileert met Zilverslag

6 oktober in Klundert een workshop voor dirigenten

Percussiegroep Afslag Ulicoten, onderdeel van mu-

van gestemde- en ongestemde slagwerkensembles.

ziekvereniging Ulicoten, viert vrijdag 26 en zaterdag

Aan bod komen onderwerpen zoals balans tussen

27 oktober (20.00 uur) in De Bremerpoort het zilveren

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen en de

gestemd- en ongestemd slagwerk binnen een tutti

bestaan met de concerten Zilverslag. Informatie:

passage, kleur, techniek, interpretatie, timing, slagtech-

concertavond Music in Harmony. Speciale gast is de

niek etc. Informatie: www.brabantse-muziekbond.nl.

Brabantse singer-songwriter Gerard van Maasakkers .

zilverslag@gmail.com.

Behalve een eigen programma, begeleidt de harmonie

Altena Streekfestival 2018

de zanger in tal van liedjes. Ook het middenorkest van

Zaterdag 20 oktober (12.00 uur) houdt Andels Fanfare

Kunst Adelt komt in actie. Deze avond is inmiddels

Corps in Partycentrum ’t Buitenhoff aan de Hoofdgraaf

Harmonie Semper Unitas Sambeek en het koor Vero

uitverkocht. Informatie: www.harmoniekunstadelt.nl.

in Andel als onderdeel van het 125-jarig bestaan het

Voices slaan de handen ineen voor de uitvoering van

Foto: Rens Bressers.

46ste Altena Streekfestival. Harmonieën, fanfares en

200 uitvoerenden bij
Carmina Burana in Cuijk
Carmina Burana (Carl Orff). Voor dit grootschalige werk

brassbands treden op in de jeugd-, basis-, midden- en

(20.30 uur) en zondag 23 september (14.30 uur) het

DRUMMANIA! gaat terug
naar de 90’s

podium van Schouwburg Cuijk. Zangsolisten zijn Mare-

Zaterdag 29 september houdt de percussiegroep van

ne Elgershuizen (sopraan), Vitali Rozynko (bas/bariton)

fanfare Wilhelmina Hoogeloon in MFA D’n Anloôp tij-

en Gevorg Aperánts (tenor). Voor de pauze staan

dens DRUMMANIA! een avondvullend programma met

De Gildezonen zoekt
maestro van Roosendaal

Les Preludes (Franz Listz), Armeense Dansen (Alfred

live percussion entertainment. Medewerking verlenen

Muziekvereniging De Gildezonen Roosendaal gaat

Reed) en Intro op Carmina Burana op het programma.

regionale zangers en zangeressen en een speciaal

zaterdag 27 oktober in schouwburg De Kring op

Informatie: https://schouwburgcuijk.nl.

voor deze show samengestelde ritme- en blazers-

zoek naar de maestro van Roosendaal. Vijf bekende

sectie. Centraal thema tijdens de tweede editie van

Roosendalers, kapper Jean-Paul Evertse, radio- en

DRUMMANIA! zijn de 90’s, de tijd van happy hardcore,

tv-presentator André Verstijlen, zangeres Carmen

betreden 200 muzikanten en zangers zaterdag 22

Music in Harmony met
Gerard van Maasakkers

topklasse. De uitvoeringen worden beoordeeld door
Alex Schillings en Rob Goorhuis.

boy- en girlbands, flippo’s, nintendo’s en walkmans. De

Hack, cafébaas Haroun Hijman en Heel Holland

Harmonie Kunst Adelt Helvoirt viert zaterdag 6 oktober

verschillende stijlen en de grootste hits uit deze tijd

Bakt-deelneemster Manuele van der Heijden strijden

in MFA HelvoirThuis het 115-jarig bestaan met de

komen, afgewisseld met drumentertainment, voorbij.

om de gouden baton. De winnaar mag De Gildezonen
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PROVINCIE
dirigeren tijdens het concert ter gelegenheid van de

eeuwige leven. Eden is door Van Nispen tot Pannerden

Heesakkers en Maarten Heesakkers (Sint Caecilia

afsluiting van het 750 jarig jubileum van Roosendaal.

in opdracht van Orkest Zuid speciaal voor dit project

Lieshout / Mariahout); Marina de Rooij-Goossens en

Informatie: www.gildezonen.nl.

geschreven in dezelfde sfeer en voor dezelfde bezet-

Arthur van Kalmthout (RKKE Harmonie Nederland en

ting als Et Exspecto. De vier aaneengesloten delen zijn

Oranje Rucphen); Frank van Mierlo (Sint Cecilia Oerle

gebaseerd op een aantal passages uit de Genesis.

Veldhoven); Lonneke Verkuijlen (Koninklijke Harmonie

Gé Reinders met
Brabantse orkesten

Verder klinkt Abime des Oiseaux voor klarinetsolo uit

Geldrops Muziekcorps); Wil Kerkhofs (Sint Willibrordus

De Limburgse singer-songwriter Gé Reinders doet

het Quatuor pour la fin du temps dat Messiaen com-

Wintelre); Jos Vermeulen (De Volharding Duizel).

met zijn nieuw theaterprogramma Oetblaoze ook

poneerde in krijgsgevangenschap. Informatie: www.

Noord-Brabant aan. Zondag 21 oktober (15.00 uur)

orkestzuid.nl. Foto: Kees de Leeuw.

deelt hij in theater De Bussel in Oosterhout het podium

Brassband Schoonhoven
met topsolisten

met harmonie Euphonia Teteringen. Zaterdag 10 no-

Brabantse jubilarissen

vember (20.00 uur) staat hij met fanfare De Poort van

Bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM)

tuosi Concerten. Voor deze minireeks nodigt de band

Brabant Maarheeze op de planken in De Smeltkroes

vier(d)en de navolgende personen hun jubileum als

vermaarde solisten uit binnen- en/of buitenland uit.

in Maarheeze. In zijn succesnummers Bloasmuziek en

muzikant.

Met de Belgische cornettist Lode Violet (principal bij

D’n Haof en nieuwe arrangementen van Hardy Mertens

Vijfenzestig jaar: Piet Koks (Sint Cecilia Gilze); Leo van

Brassband Willebroek) wordt Cornet Concerto (Edward

en Peter Kleine Schaars komen de klankkleuren van

de Ven (Concordia Berkel-Enschot ).

Gregson) uitgevoerd. Bastrombonist Rommert Groen-

het orkest volledig tot hun recht.

Zestig jaar: Ad van den Boom (Odiles Rapid Bergen

hof (Marinierskapel der Koninklijke Marine) wordt door

op Zoom ); Cor Verhagen (Echo der Kempen Bergeijk);

de band begeleid in Bastrombone Concerto (Derek

Hein van Leest (Phileutonia Eindhoven); Theo van der

Bourgeois). Het eerste Brass Virtuosi Concert is vrijdag

Bom (Oudenbossche Harmonie); Jan van de Sande

5 oktober in cultureel centrum Nesterlé Nistelrode.

Muziekvereniging Roosendaal heeft speciaal voor het

(Harmonie Nijnsel); Ed Sterk (Sophia’s Vereeniging

Informatie: www.brassbandschoonhoven.nl.

750-jarig bestaan van Roosendaal de multimediale

Loon op Zand); Jan Adriaans (Irene Westerhoven);

productie Het verhaal van Sara gemaakt. In deze voor-

Jan Donkers (Sint Caecilia Lieshout/Mariahout); Sjaak

stelling gaat Sara donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag

Verrijdt (Were Di Beugen).

Dubbelconcert in
Hilvarenbeek

29 september (telkens om 20.15 uur) op de Oude Markt

Vijftig jaar: Fons Coenen en Annie Castelijns (Echo

Zondag 7 oktober (14.30 uur) concerteren muziek-

met het Raadhuis en de Sint Jan als decor op zoek naar

der Kempen Bergeijk); Ad Schapendonk (Taxandria Oi-

vereniging Sint Gregorius Haaren en de koninklijke

wat de Roosendalers al 750 jaar bindt. Een muzikale

sterwijk); Tinus Heeren (De Eendracht Sint Willebrord);

harmonie Sint Cecilia Mheer in Cultureel Centrum

vertelling met filmbeelden, afgewisseld met toneel, dans

Ad Hoeks en Jan Hoeks (Kempengroen Steensel); Adrie

Elckerlyc in Hilvarenbeek. Sint Gregorius speelt

en zang en speciaal voor deze gelegenheid gecompo-

Clarijs (Semper Crescendo Nieuw Vossemeer); Tini van

Alpina Fanfare (Franco Cesarini), Casanova (Johan

neerde en gearrangeerde muziek, uitgevoerd door een

Schijndel (Sint Willibrordus Esch); Nelly Ditters-Jacobs

de Meij) met Marinke Visser als solist op cello en de

groot orkest. Informatie: www.roosendaal750jaar.nl.

(Semper Unitas Sambeek); Bart de Bresser (Boxtels

zevendelige impressie Saga Candia (Bert Appermont).

Harmonie); Gerard van den Akker (Sint Caecilia

Informatie: www.sintgregorius.nl.

Het verhaal van
Sara in Roosendaal

Lieshout/Mariahout); Jan Franken (De Gildezonen

Brassband Schoonhoven houdt ieder jaar de Brass Vir-

Dungen); Cees Westerlaken (Kunst en Vriendschap

Activiteiten Woensels
Muziekcorps

Rijswijk); Joost Van den Berg (TOG Berlicum); John

Het Koninklijk Woensels Muziek Corps (WMC) geeft

Verdonk (Concordia Berkel-Enschot); Henk Huisman

zaterdag 22 september (11.00 uur) in het kader van

(Orpheus Tilburg).

burendag een koffieconcert in sporthal De Mortel. ’s

Veertig jaar: Willy-Jan van Duijnhoven en Mark

Avonds (20.00 uur) luistert het opleidingsorkest op de

Spierings (Oefening en Uitspanning Beek en Donk);

hoek Veelakker-Vlokhovenseweg fietstocht de Lichtjes-

Ed Sengers (Echo der Kempen Bergeijk); Hans van der

route op. Zondag 30 september (12.00 uur) treden de

Steen (Taxandria Oisterwijk); Willie van Mierlo en Ma-

opleidingsorkesten van het WMC en het Riethovens

riëtte van Mierlo (Muziekvereniging Someren-Heide);

Harmonie Orkest op in zaal Unitas in Eindhoven.

Orkest Zuid herdenkt zaterdag 10 november het

Gerry Hagelaar, Henry van Vijfeijken en Angela Strij-

Zondag 7 oktober concerteert het WMC (14.00 uur) in

einde van de Eerste Wereldoorlog met de uitvoering

bosch (De Goede Hoop Aarle-Rixtel); Dionne Pruijsers,

zalencentrum Eindhoven in Eindhoven.

van Messiaens orkestwerk Et Exspecto. Dat gebeurt

Martien Kuypers en Jan Gijsberts (Phileutonia Eindho-

om 15.30 uur in de Catharinakerk in Eindhoven en

ven); Adrie van Gulik en Lia Traats (Oudenbossche Har-

om 19.30 uur in de Lidwinakerk in Best. Voor deze

monie); John van Hal (De Eendracht Sint Willebrord);

gelegenheid heeft Matthias van Nispen tot Pannerden

Ankie Peters-Vesters (Echo der Peel Venhorst); Anne

het muzikale en religieuze karakter van Et Exspec-

Marie van de Meijden, Harold de Bie en Jacqueline

to vertaald naar een nieuwe compositie Eden. Et

de Man (Sint Willibrordus Esch); Jan van Rooij (Willen

Exspecto Resurrectionem Mortuorum (1964) was een

Is Kunnen Geffen); Bert Aasman (Sint Jan Wanroij);

opdracht van overheidswege ter nagedachtenis aan

Jos Jochems (Door het Volk - Voor het Volk Sprundel);

de doden van de beide wereldoorlogen. Maar in plaats

Marjon van de Tillaart-Schuurmans (De Notenkrakers

van droevige muziek in de vorm van een requiem

Vorstenbosch); Henk Neutkens en Marianne van

Malletband Aurora
ontmoet Pater Moeskroen

schreef Messiaen een glorieuze verheerlijking van het

Gerwen (Irene Westerhoven); Theo Peren, Geert-Jan

In de serie Aurora Ontmoet… gaat de malletband van

Roosendaal); Huub Goossens sr. (Wilhelmina Den

Orkest Zuid herdenkt
WOI met Et Exspecto
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fanfare Aurora Heesch zaterdag 27 oktober (20.15

blaaskapel Štěstí Boxmeer. Verder zijn er optredens

Aanvankelijk stonden beide verenigingen nogal eens

uur) in theater De Pas in Heesch de samenwerking

van blaaskapel Vinočanka (met het zangtrio Rita,

als muzikale kemphanen tegenover elkaar, maar de

aan met de feestband Pater Moeskroen. Behalve spe-

Annelies en Durk) en Die Edelweiss Kapelle.

laatste kwart eeuw is de verstandhouding beter. Ter ge-

len in feesttenten en op festivals toert Pater Moeskroen

legenheid van het jubileum smelten de twee orkesten

plaats is voor zowel kolderieke muzikale fratsen als

Harmonieën van Boxtel
delen het podium

ontroering en diepgang. Informatie: www.de.pas.nl.

De Gildenbondsharmonie Boxtel en Boxtel’s Harmonie

locaties en plaatselijke tradities meeneemt op een mu-

sluiten zaterdag 17 november in sportcomplex De

zikale rondwandeling door Boxtel. Voor de pauze klinkt

Braken Boxtel de feestelijkheden rond het 110-jarig

licht klassiek repertoire, omlijst met video- en fotobeel-

ook de theaters langs met een programma waarin

Štěstí Festival met
Moldavisch zangduo

samen tot een 90-koppig ensemble dat het publiek
met muziekstukken die gelinkt zijn aan bekende

bestaan van de beide muziekverenigingen af met het

den. In het tweede deel worden met lokale vocalisten

Tijdens het Štěstí Festival in Hotel Riche Boxmeer op

promsconcert The sound of Boxtel. Klassenstrijd en de

veelal poparrangementen uitgevoerd. Informatie: info@

zaterdag 17 november (19.00 uur) treedt zangduo

opkomst van een nieuwe woonwijk waren in 1908 de

boxtelsharmonie.nl of info@gildenbonds.nl.

Silvie Hodulíková en Václav Hodulík uit Zuid-Moravië

aanleiding voor de oprichting van twee harmonieor-

op. De Moldavische gasten worden begeleid door

kesten in een tijdsbestek van krap anderhalve maand.

O K T O B E R
Zo 28

KNEGSEL, MFA DE LEENHOEF

12.00 UUR

Pre-concoours festival Fanfare Heide Echo Knegsel.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Sinatra in Concert en Efteling Highlights wordt omlijst

Mountain High en Can you dig it. Informatie: www.

met passende videobeelden.

excelsior-andijk.nl. Foto: Dion de Jong.

Crescendo met
Crescendo Disco Train

Biltse harmonie ontvangt
‘jury aan huis’

Vrijdag 9 en zondag 10 november (20.00 uur) presen-

Het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse

teert fanfare Crescendo De Weere in de concertzaal aan

Harmonie presenteert zaterdag 13 oktober (20.00 uur)

de Vekenweg Crescendo Disco-Train. Met plaatselijke

in het Muziekcentrum van de Omroep de concertavond

Niedorps Fanfare Nieuwe Niedorp presenteert zaterdag

amateurzangers worden nummers van onder andere

Grand Ballet Musica. Het programma voor de pauze,

17 november (20.00 uur) in de sporthal de muziekshow

The BeeGees, Neil Diamond, Village People en Michael

met het inspeelwerk Firebird (Igor Stravinsky) en de

Dot Event. Samen met de Dot Event Band (10 zangers

Jackson gespeeld. Informatie: www.crescendo-online.

concoursstukken The Undanced Ballet (Frigyes Hidas)

Niedorps Fanfare
met Dot Event en 3J’s

en zangeressen met band) en de 3 J’s komt een gevari-

en Third Suite for Band (Alfred Reed), wordt beoordeeld

eerd programma voorbij. Informatie: www.dotevent.nl.

door Gert Buitenhuis, Jacob de Haan en Arie Stolk en
telt als concoursvariant ‘jury aan huis’ mee als een

Jubilarissen bij MNHU

officieel concours. Na de pauze klinken met medewer-

De Muziekbond Noord-Holland en Utrecht heeft Jo de

king van zanger Bastiaan Sparnaay en diverse dansers

Geus (Niedorps Fanfare Nieuwe Niedorp) onderschei-

nummers zoals Danza Caribe, Nutcracker in Swing,

den voor zijn gouden muzikantenjubileum. Coen Schim-

Waltzing cats, Solamente Una Vez, Uptown Funk en

mel (Het Gooi Bussum), Neeltje Alice Janssen-Schipper

Dansen op de Vulkaan.

en Neeltje Anita Roos-Schipper (Juliana Marken) kregen

Leona Philippo te gast bij
125-jarige Excelsior

In Space! To the galaxy and
beyond...

Muziekvereniging Excelsior Andijk viert zaterdag 6

Het Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam neemt

oktober (20.00 uur) het 125-jarig bestaan met een

het publiek zaterdag 24 november (20.00 uur) in

Zaterdag 24 november geeft muziekvereniging

gala-avond in sporthal De Klamp in Andijk. Speciale

de Vrijburgkerk (Diepenbrockstraat 46) mee op een

Excelsior Hoofddorp in schouwburg De Meerse een

gast is Leona Philippo (foto), winnares van The Voice

ruimtereis. De werken The Planets (Holst), Poème du

jubileumconcert ter gelegenheid van haar 90-jarig

of Holland, de dirigentenwedstrijd Maestro en Beste

Feu (Gotgovsky), Prélude à l’après midi d’un faune

bestaan. Medewerking verleent het Haarlemmermeers

Zangers van Nederland. Zij zingt met begeleiding van

(Debussy) en Imperial March (Williams) sluiten aan

Mannenkoor Zang en Vriendschap. De uitvoering van

Excelsior de nummers Could you be loved en Goldfin-

bij het thema. Ook de aankleding en de hapjes en

onder andere Piet Hein Rhapsodie, Castrum Alemorum,

ger. Het orkest speelt verder nog Rolltide, River Deep

drankjes in de pauze zijn in stijl.

een insigne voor hun veertig jarig jubileum.

Excelsior Hoofddorp
bestaat 90 jaar

O K T O B E R
Zo 14

DEN OEVER, HET VIKINGSCHIP

De Fellowship Play-in o.l.v. Jacob de Haan.
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Nu tot 6 weken gratis
De krant die bij u past
De krant vertelt u het
complete verhaal
Weet u nog wat waarheid is en wat niet klopt?
Er komt dagelijks een enorme hoeveelheid
informatie op u af. Of het nu gaat om het
laatste nieuws of onderwerpen die u persoonlijk
interesseren.
Laat u altĳd informeren door onafhankelĳke
experts die u het complete verhaal vertellen.
Zij verzamelen en controleren wat voor u belangrijk
is en plaatsen dit in een begrijpelijke context.
Dankzij hen kunt u er vol op vertrouwen dat u altijd
juist bent geïnformeerd.
Ga daarom meteen naar KRANT.NL en kies de
krant die bij u past. Nu tot wel 6 weken gratis.

Ga direct naar KRANT.NL
en lees tot 6 weken gratis de krant

*Op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Kijk op krant.nl.

PROVINCIE OVERIJSSEL
Dubbelconcert in Enschede

werken. Die Original Stimmungsmacher sluit met num-

Zaterdag 17 november geven de twee grootste muzikale

mers zoals Auf der Autobahn, Die Wiesich Moada, Frau

verenigingen binnen de Universiteit van Twente, het

Maier en het Fliegerlied het jubileumjaar af. Informatie:

Studenten Harmonie Orkest Twente en de Vocal Group

www.originalstimmungsmacher.nl.

Musilon, een dubbelconcert. Beide verenigingen bren-

Jubileumconcert door
Soli Deo Gloria

gen eigen repertoire ten gehore en voeren gezamenlijk
enkele stukken voor zang en harmonieorkest uit.

De christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria En-

Pinokkio in de Jungle
in Hengelo

40-jarig jubileum met een gejureerd kapellenfestival

schede zet zaterdag 6 oktober (20.00 uur) het 125-jarig

in samenwerking met de KNMO-commissie blaaska-

bestaan luister bij met een jubileumconcert in de Ont-

Pinokkio in de Jungle is zondag 7 oktober (14.30

pellen. De Noorkerländerkapel Hengelo, de Reggestad

moetingskerk aan de Varviksingel 139 in Enschede. Met

uur) de titel van een voorstelling voor jong en oud in

Muzikanten Goor, de Eemlander Muzikanten Soest, de

een muzikale reis door de tijd komen verleden, heden

Schouwburg Hengelo. Harmonieorkest De Eendracht-Ex-

Snippefangers Bakhuizen, de Vjennelander Muzikanten

en toekomst van de vereniging voorbij. Medewerking

celsior, theatergroep Barsten en slagwerkgroep Clatch

Vriezenveen en de Borchländer Musikanten Borculo

verlenen zangeres Anouk Snellink en de zanggroep

nemen het publiek mee in Disney-achtige sferen. Van

presenteren een 35 minuten durend vrij programma

Double2. Informatie: www.solideogloria-enschede.nl.

de piraten in Treasure Planet tot do-re-mi uit Sound of

dat beoordeeld wordt door Simon Meurs en André

Music en van Pinokkio tot Jungle Book.

van Huizen. Het middagprogramma wordt besloten

Jubileumfeest Eschländerkapel Hellendoorn

met een optreden van de Jeugd Blaas Kapel Noord,

Najaarsconcert door
SDG Ommen

bestaande uit jeugdige muzikanten die de kapellen-

Muziekvereniging Soli Deo Gloria Ommen houdt zater-

muziek een warm hart toedragen. ’s Avonds (19.30

dag 10 november het najaarsconcert in De Carrousel

Zaterdag 29 september (12.00 uur) viert de Eschlän-

uur) brengt de jubilerende Eschländerkapel Hellen-

in Ommen. De jeugdafdelingen trappen om 15.00 uur

derkapel Hellendoorn in sporthal De Voordam haar

doorn een gevarieerd programma met oude en nieuwe

af. Het A-orkest komt om 19.30 uur in actie.

O K T O B E R
Za 20

KAMPEN, STADSGEHOORZAAL

09.30 UUR

Bernstein Sw!ng-!nn o.l.v. Joan Reinders.

N O V E M B E R
Wo 07

STEENWIJK, DE MEENTHE

Concert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Vr 16

ENSCHEDE

Za 24

HENGELO, GIETERIJ ROC GEBOUW

20.00 UUR

HRFSTWND-concert door Concordia Hengelo, Harmonie Orkest Twente en Orkest van het Oosten.

Zo 25

HEINO, FAMILIE REUVEKAMP

14.00 UUR

HRFSTWND-concert door Ons Genoegen Heino, Orpheus Bathmen, Holtense Muziekvereniging en Orkest

Concert Studenten Harmonie Orkest Twente en de Vocal Group Musilon.

			 van het Oosten.

PROVINCIE UTRECHT
Strijd om de gouden
baton in IJsselstein

Jubilarissen in Utrecht

Zeven bekende IJsselsteiners kruipen vrijdag 23

Nel Wilderdijk-Raven en Joke Knaap-Kok van Kunst en

november (20.00 uur) in het Fulcotheater in de huid

Genoegen Maartensdijk onderscheiden voor respec-

van de dirigent tijdens Amicitia’s Maestro. De maestro’s

tievelijk hun zeventig-, zestig- en vijftigjarig jubileum

bestijgen de bok om samen met het orkest een avond-

in de amateurmuziekwereld. In de vorige uitgave van

vullend programma met bekende klassieke melodieën

Klankwijzer stond Jaap de Kuijper vermeld als vijftigja-

en populaire muziek uit films en musicals te presente-

rig lid van Ons Genoegen Montfoort. Dit moet echter

divisie), Brassband Schoonhoven B (tweede divisie) en

ren. Informatie: www.fulcotheater.nl.

Jan de Kuijper zijn.

Kunst & Vriendschap Meeuwen (derde divisie) in actie.

Winterconcert De Bazuin
in teken van Circus

Topbands op 9de Brassbandfestival Midden-Nederland

Het jaarlijkse winterconcert van muziekvereniging

Met een line-up van acht bands is zaterdag 13 oktober

Brass geldt het festival voor alle deelnemers als try-out

De Bazuin De Meern in cultuurcampus Vleuterweide

(19.00 uur) het Brassbandfestival Midden-Lim-

voor de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

staat zaterdag 24 november in het teken van Circus.

burg opnieuw volgeboekt. In het ICOON-Theater in

Informatie: concert@brassbandamersfoort.nl.

Zowel het opstaporkest, het leerlingenorkest en het

Amersfoort komen Altena Brass, Amsterdam Brass,

harmonieorkest spelen een programma dat past bij

Brassband Schoonhoven A (alle kampioensdivisie),

het thema. Informatie: www.debazuindemeern.nl.

Brassband Amersfoort, Kunst na Kracht De Goorn,

Slagwerk KAMV met
Percultural Goes Urban

Oefening & Uitspanning Wijk en Aalburg (alle eerste

Slagwerk KAMV Amersfoort bestaat 70 jaar. Zaterdag

De Muziekbond Noord-Holland Utrecht heeft Kees Bos,

Ieder orkest brengt een programma van een kleine 30
minuten met daarin een groot test-piece en een entertainment bijprogramma. Met uitzondering van Altena
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PROVINCIE
27 oktober vervolgt de groep in Theater de Flint met

foon) en Neil van der Drift (drums) wordt dit keer een

poneerd hebben. KAMV wil met de combinatie van

Percultural Goes Urban haar beproefde concertserie

connectie gemaakt met de wereld van de jazzmuziek.

slagwerk en andere kunstuitingen een breed publiek

waarbij een combinatie gezocht wordt tussen slag-

De gastmuzikanten verzorgen zelf een deel van het

bereiken. Informatie: www.kamv.nl.

werkmuziek en andere disciplines. Met een zeskoppige

programma en spelen samen met Slagwerk KAMV een

band rond de jazzmuzikanten Vincent Houdijk (vibra-

aantal jazzy nummers die zij voor de groep gecom-

O K T O B E R
Vr 05 - Zo 07

LAGE VUURSCHE, KOOS VORRINKHUIS

Muziekweekend b.g.v. 80-jarig bestaan Accordeon Vereniging Forzando.

N O V E M B E R
Za 03

RHENEN, CUNERAKERK

Zo 04

ZEIST, DIVERSE LOCATIES

15.00 UUR

Jazz On The Sofa met optredens van jazzartiesten in lokale huiskamers.

Zo 11

ZEIST, HOTEL FIGI

16.30 UUR

Concert door Neflac Ensemble onder leiding van Emily Beynon en Jeroen Bron.

Concert muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen met Tania Kross.

PROVINCIE ZEELAND
Driedaags muziekfestival
in Sint Jansteen

winnares van X-Factor 2009 te gast. De Wageningse

Fanfare Sint Jan Sint Jansteen houdt van 28 tot en

door Nederland met muziek van Adèle. Informatie:

met 30 september een muziekfestival in Den Bombar-

www.scheldetheater.nl.

schrijft voornamelijk eigen nummers en toert dit najaar

don. Vrijdag 28 september (19.30 uur) spelen fanfare
Excelsior Terhole. Zaterdag 29 september (19.00 uur)

Samenwerking tussen
muziek en dans

komen muziekvereniging Harmonie Oostburg, konink-

Dans en muziek gaan zondag 11 november in theater

lijke harmonie Cecilia Kloosterzande, muziekvereniging

de Mythe in Goes samen tijdens een voorstelling van

Sint Jan Sint Jansteen, Bierkaai Brass Hulst en fanfare

Breskens-Groede en harmonie Voorwaarts Koudekerke

The Young Ones met Lisa Lois

in actie. Zondag 30 september (14.00 uur) is het de

Zangeres Lisa Lois is zaterdag 24 november (20.00

Herkenbare filmmuziekstukken en klassieke werken

beurt aan Eikels Worden Bomen Westdorpe, koninklijke

uur) de trekpleister tijdens een concert van The

worden uitgevoerd door de brassband en beeldend

fanfare Eendracht Vrasene (België), Koninklijke Stedelij-

Young Ones in het Scheldetheater in Terneuzen. Het

vormgegeven door de dansers. Informatie: www.

ke Harmonie Hulst en fanfare Weldoen door Vermaak

Zeeuws-Vlaamse orkest begeleidde de afgelopen

zeelandtheather.nl.

Clinge. De uitvoeringen worden beoordeeld door de

jaren artiesten zoals Candy Dulfer, Johnny Logan,

Belgische musicus Dirk de Caluwé.

Edsilia Rombley en Trijntje Oosterhuis. Deze keer is de

brassband Excelsior Kloetinge en stichting Dansz.

S E P T E M B E R
Zo 23

GOES, MANHUISTUIN

12.00 UUR

Manhuistuinconcert door Wilhelmina Colijnsplaat.

HEIKANT, ’T HEIKE

20.00 UUR

Dubbelconcert Vrijheid Eendracht Lamswaarde en Muziekvereniging Heikant.

O K T O B E R
Za 06

N O V E M B E R
Za 03

BROUWERSHAVEN, TONNENMAGAZIJN

19.30 UUR

Jaaruitvoering Muziekvereniging Apollo Brouwershaven.

Zo 18

VLISSINGEN, ZORGCENTRUM TER REEDE

14.30 UUR

Concert door Bouw- en Infraharmonie Nederland.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Tweede editie van
MaasMuziek Meets

Willy Fransen en Leon Vliex. De presentatie is in han-

jaarlijkse Windkracht Concert. Dit keer zijn in PJ Mu-

den van Margriet de Graaf. Voor de drie orkesten geldt

ziekcentrum het fanfareorkest Wilhelmina Numansdorp

In de tweede editie van MaasMuziek Meets verwelkomt

dit optreden als try-out voor het Open Hoeksche Waard

en de koninklijke harmonie Orpheus Tilburg te gast.

het harmonieorkest van MaasMuziek zaterdag 13

Concertfestival op 10 november.

oktober (19.30 uur) in cultureel centrum De Drie Lelies

KHD met de Wëreldbänd

land en het Klaaswaals symfonisch blaasorkest van

Windkracht Concert
in Klaaswaal

Na Lang Streven Klaaswaal. Op het programma staat

Zaterdag 27 oktober (19.30 uur) houdt de christelijke

Veste tijdens de viering van het 135-jarig bestaan de

muziek van Thomas Doss, Søren Hyldgaard, Paul Hart,

harmonievereniging Prinses Juliana Klaaswaal haar

samenwerking aan met de Wëreldbänd. Het program-

in Puttershoek het fanfareorkest Crescendo Zuid-Beijer-
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De Koninklijke Harmoniekapel Delft (KHD) gaat zaterdag 24 november (15.30 en 20.15 uur) in Theater De

Jeugd Vijfheerenlanden
speelt samen
Zaterdag 10 november (16.00 uur) speelt het Groot
Vijfheerenlanden Jeugdorkest in Het Spant te Ameide.
Het orkest is samengesteld uit de muziekverenigingen
van de Vijfheerenlanden. Muzikanten tussen de 8 en
25 jaar die niet lid zijn van één van de verenigingen in

ma staat garant voor muziek en hilarische momenten.

Robbert Vos musical
director/dirigent bij BBS

De matinee is speciaal gericht op families met kin-

Brassband Schoonhoven heeft Robbert Vos aangesteld

teerd onder leiding van diverse dirigenten. Informatie

deren. De muzikanten van De Wëreldbänd goochelen

als musical director/dirigent van de A-band. Hij volgt

via: www.vhljeugdorkest.nl.

met hun instrumentarium. Een grote instrumentencar-

Guy Audenaert op om samen met Ivan Meijlemans het

rousel die tot humoristische situaties leidt. Informatie:

directieteam te vormen. Mede door de drukke agenda

www.harmoniedelft.nl. Foto: Jaap Reedijk.

van Meijlemans was de band op zoek naar een

Waterlandse Harmonie
speelt in Frankrijk

structurele invulling naast de chef-dirigent. Vos heeft

De Waterlandse Harmonie speelt zaterdag 27 oktober

jarenlang de B-band van Schoonhoven gedirigeerd

in Chatel Chehery in de Argonne (Noord-Frankrijk) het

De fanfares Sempre Crescendo Middelharnis (eerste

en was in het verleden ook als tweede dirigent aan

themaconcert Getuigenis van een oorlog – Témoinage

divisie) en fanfare De Hoop Stellendam (concert-

de A-band verbonden. Hij is bovendien al elf jaar

d’une guerre. Het vertelconcert herinnert aan de Eerste

divisie) concerteren zaterdag 10 november (20.00

solo euphoniumspeler in Schoonhoven. Vos wordt in

Wereldoorlog. Verteller is de Franse Nederlander Jean

uur) in tennishal De Staver in Sommelsdijk. Voor

zijn nieuwe functie verantwoordelijk voor de langere

Paul de Vries die in deze regio spullen uit de Eerste

beide orkesten geldt dit concert als try-out voor hun

termijnontwikkeling van de band en neemt ook diverse

Wereldoorlog verzamelt en deze tentoonstelt in zijn

concoursdeelname.

concerten voor zijn rekening. Meijlemans blijft de band

museum Romagne 14-18. De Waterlandse Harmonie

leiden op alle grote evenementen.

maakte twee jaar geleden tijdens een concert in

Fanfareconcert in Sommelsdijk

Autumn Proms met KRPH

de Vijfheerenlanden kunnen zich aanmelden als individuele deelnemer. Vanaf 12.00 uur wordt er gerepe-

Romangne kennis met De Vries. Het repertoire omvat

monie (KRPH) en vocal popgroup Re-flax komt zondag

Orkest en koor in de
Nieuwe Kerk in Delft

18 november (14.00 uur en 19.30 uur) tot uitdrukking

Zaterdag 17 november(19.30 uur) verzorgen harmo-

en Fields of Honour (Thierry Deleruyelle). Aan het

tijdens de theatershow Autumn Proms in Schouwburg

nieorkest Excelsior Wassenaar en het Rijssens Man-

concert werken 10 à 15 musicerende middelbare

Kunstmin in Dordrecht. Het repertoire bestaat met

nenkoor een gezamenlijk concert in de Nieuwe Kerk

scholieren uit Amsterdam mee, die op deze manier

muziek van onder andere Queen, David Guetta, Within

in Delft. Koor en orkest nemen allebei een deel van

kennismaken met het thema. In het weekend van 17

Temptation en John Miles uit een mix van pop, rock, ro-

het programma voor hun rekening, waarbij Excelsior

en 18 november wordt het concert ook in Nederland

mantics en evergreens. De 55 muzikanten van de KRPH

de bekende Polovetser Dansen van Alexander Borodin

uitgevoerd. De locatie is nog niet bekend. Informatie:

begeleiden daarbij de 80 zangers en zangeressen van

en delen uit de musical Elisabeth ten gehore brengt.

www.waterlandseharmonie.nl.

Vocal Popgroup Re-flax. Informatie: www.kunstmin.nl.

Informatie: www.exelsiorwassenaar.nl.

De chemie tussen de Koninklijke Rotterdamse Post Har-

onder andere Remembrance (Piet Swerts), Rigaudon
en Toccata uit Tombeau de Couperin (Maurice Ravel)

S E P T E M B E R
Za 22

LISSE, CENTRUM

14.40/19.45 UUR

Streetparade en Taptoe Lisse m.m.v. Takostu Stiens, Oefening Baart Kunst Rhenen, AMIGO Leiden 			

			 en DA CAPO Lisse.
Za 29

ROTTERDAM, DE DOELEN

09.30 UUR

Bernstein Sw!ng-!nn o.l.v. Joan Reinders.

VOORBURG, OOSTEINDE 16

20.00 UUR

KKap Nah and Friends m.m.v. WildeBRAZZ, De Heeren van Plezier, Sorry, De Gespleten Klomp.

O K T O B E R
Za 20

N O V E M B E R
Vr 02 / Za 03

SCHOONHOVEN, HET BASTION

Za 03

BODEGRAVEN, EVERTSHUIS

Za 03

HOOGMADE, DE SCHUUR

20.00 UUR

Concert muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade. 		

Za 17

DELFT, DE NIEUWE KERK

19.30 UUR

Concert Excelsior Wassenaar m.m.v. het Rijssens mannenkoor.

Muziekfestival. Organisatie: T.A.V.E.N.U. Schoonhoven.
Streekfestival. Organisatie Stichting Streekfestival.
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PROVINCIE

Geen deadline meer voor provinciepagina’s

Wilt u maximaal gebruikmaken van de mogelijkheid om uw activiteiten via

Voor berichten en aankondigingen van activiteiten geldt vanaf deze uitgave

het nieuwe platform te promoten, dan dient u uw persbericht minimaal vier

geen deadline meer. Rond half november gaat het nieuwe nieuws- en

weken voorafgaande aan het evenement in te zenden. Uw activiteit wordt

informatieplatform KNMO Klankwijzer in de lucht waarover u op pagina 9

namelijk tevens vermeld in een digitale krant die in het muzikale hoogsei-

meer informatie vindt. De agendarubriek zal vanaf dat moment digitaal

zoen vrijwel wekelijks verschijnt. De laatste gedrukte uitgave in de huidige

worden verspreid. Dat betekent dat u niet meer zoals voorheen gebonden

opzet verschijnt op 20 november. Voor tips over bijzondere activiteiten die

bent aan strikte deadlines. U kunt aankondigingen van concerten, evene-

meer redactionele aandacht verdienen, blijft ook in de nieuwe opzet het

menten, workshops, clinics, concoursen, themadagen en andere (openbare)

advies om hierover in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak te maken

activiteiten die plaatsvinden vanaf 20 november 2018 doorlopend inzenden.

met de redactie via: redactie@klankwijzer.nl.
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