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Beste lezers,
Voor u ligt alweer een gouden Blaasbas!
En weer een stukje geschiedenis dankzij
Karel Boon. Er gebeurde veel tussen 1978
en 1986. Zo wordt het Jeugdharmoniekorps Jeugdorkest Jong Excelsior en dankzij enthousiaste oud JE-ers ziet ook GE het
licht. Dirigenten komen en gaan, het
orkest gaat over de grens en ook in die
jaren wordt er regelmatig voor de punten
gespeeld. U leest er alles over in het derde
deel uit deze gouden reeks.
Maar ook nu gebeurt er weer een hoop in
de levens van JE en GE. Muzikale Kinderverhalen op 5 oktober is de eerstvolgende
mijlpaal voor JE. En het concours op 9
november is de eerstvolgende gelegenheid waar GE optimaal moet presteren. In
de volgende BB leest u hierover uiteraard
meer. In deze BB meer over de ‘zaken die
vooraf gingen’.
Want herinnert u zich het verhaal over de
wasknijpers uit de vorige ‘Bas’ nog? Niet
lang na het verschijnen van dat artikel
speelde JE en GE een buitenconcert. En zo
kan het gebeuren dat u ook nu weer leest
over wapperende bladmuziek. Het begint
zo langzamerhand op een regiosoap te
lijken. Goede Knijpers, Slechte Knijpers?
Veel leesplezier!
Iris Elling
Florian Hoven
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Voor de meeste mensen zit de zomervakantie er weer op. Veel leden van Jong
Excelsior zijn de afgelopen maanden
over de wereld getrokken. Ook bij onze
vereniging heeft de globalisering toegeslagen. Hopelijk heeft de vakantie iedereen weer veel energie gegeven om het
komend jaar enthousiast met muziek aan
de slag te gaan.
Voor zowel Jong als Groot Excelsior
volgt een aantal drukke maanden met veel
(belangrijke) concerten. Jong Excelsior
geeft op zondag 5 oktober een concert in
Podium Mozaïek, samen met leerlingen
van de prof. H. Kramerschool en op 21
december het kerstconcert in de Westerkerk. Verder is Jong Excelsior gevraagd
om op zaterdag 4 oktober als ‘werkorkest’
te fungeren bij een dirigentenclinic in het
onlangs geopende, Conservatorium van
Amsterdam.
Maar ook Groot Excelsior zit niet stil. Op
9 november neemt GE deel aan het concours in Zaandam. Ter voorbereiding op
dit concours wordt er een aantal concerten
gegeven op diverse locaties in Geuzenveld-Slotermeer. Daarbij bent u natuurlijk
allemaal van harte welkom.
Bijna geen enkel orkest in Nederland kan
bestaan zonder subsidie. De afgelopen
weken heeft u hierover veel in de kranten
kunnen lezen. Diverse gerenommeerde
orkesten in Nederland krijgen de komende
jaren geen of veel minder subsidie. Dat
betekent een flinke aderlating voor het
culturele klimaat in Nederland. Daar staat

wel tegenover dat nieuwe orkesten en
ensembles meer financiële armslag krijgen om activiteiten te ontplooien.
Gelukkig ontvangen Jong en Groot Excelsior nog steeds subsidie van de gemeente
Amsterdam. Daarnaast draagt ook het
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer een
steentje bij. Het runnen van een orkest en
het verzorgen van mooie en kwalitatief
goede concerten kost echter veel geld.
Vandaar dat ook wij steeds op zoek zijn
naar aanvullende financiering en subsidiebronnen. Tot nu toe lukt dat nog redelijk.
Laten we hopen dat dit ook de komende
jaren zo zal blijven.
Hans Ruesink
voorzitter



Van de penningmeester

Het seizoen 2007/2008 is niet alleen muzikaal, maar ook financieel positief afgesloten. Met name dankzij een paar goedbetaalde optredens van het ‘Excelsior
Ensemble’ met (oud-) spelers uit Jong- en
Groot Excelsior. Zoals elk jaar is het volledige financiële verslag begin november
beschikbaar bij de repetities, voor de Algemene Ledenvergadering (zie pag. 24
red).
Ondanks het goede resultaat zijn donateurs nog steeds heel belangrijk voor onze
vereniging. Helaas zijn er enkele donateurs die de bijdrage voor 2008 zijn vergeten. Het zou fijn zijn als u alsnog een
bedrag overmaakt naar onze girorekening
3.779.773!

De contributie is dit seizoen niet verhoogd, dus die bedraagt nog steeds € 12
per maand. Ook de instrumenthuur is
ongewijzigd, namelijk € 9 per maand, en
voor een tweede instrument per gezin zijn
de kosten € 7,50 per maand.
Met de Prof. dr. H. Kraemerschool heeft
Jong Excelsior al een paar leuke optredens
verzorgd. Binnenkort is er weer een
samenwerkingsconcert, want het Amsterdams Fonds voor de Kunst maakt ‘Muzikale Kinderverhalen’ mogelijk!
Maarten van der Meij
penningmeester

Wel
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Het muzikale seizoen is weer met volle
toeren op gang gekomen. Er wordt
hard gestudeerd voor de komende concerten. Voornamelijk het concert ‘Muzikale Kinderverhalen’ kost veel inspanning. Ook ditmaal helpt Bert Walthaus
weer mee, maar er is nu meer samenspel
tussen de spreker en het orkest. Er moet
dus nog harder gewerkt worden om het
samen te krijgen. Des te leuker ook als het
uiteindelijk allemaal goed onder elkaar
staat want dan vormt het een mooi geheel.
Tevens komen er weer leuke beelden en
kinderliedjes bij. Dus voor jong tot oud
een mooi concert. JE zal eerst een try-out
houden om vervolgens op 5 oktober in
Podium Mozaïek het echte concert te
geven. Komt allen luisteren!

Vanuit het orkest goed en slecht nieuws.
Helaas hebben Linda Reekers en Mandy
Groenestein het orkest verlaten. Jammer
genoeg heeft ook Stephan Behrens tijdelijk zijn lidmaatschap opgezegd. Hij loopt
stage in de horeca en dan is de zaterdag
de belangrijkste avond. Meespelen is nu
helaas even niet mogelijk. Gelukkig is de
trompetsectie vanuit een andere richting
weer aangesterkt. Richard Neuhof kwam
in eerste instantie met GE meespelen maar
vond JE zo leuk dat hij nu meteen dubbelt.
Richard, van harte welkom. (Zie pag. 10
red).
De leraren van JE hebben een workshop
gehad van een dame van Kunstfactor.
Wij kregen uitleg over hoe een examen
in elkaar zit, waar de muzikanten maar
ook de leraren aan moeten voldoen, en
dat bleek nogal wat te zijn. Vooral zaken
als improvisatie en toonladders kwamen
naar voren. Maar ook hoe een leraar zijn
student door een examen heen loodst geeft
duidelijk aan hoe een leraar zijn/haar leerling heeft voorbereid Een wijze les en
iedereen heeft goed opgelet zodat we binnenkort weer succesvol enkele leerlingen
naar een A-examen toe kunnen leiden.
Het jaar van JE wordt weer afgesloten met
het solistenfestival en het kerstconcert.
Hopelijk komt u allen luisteren.
Wolf Ribbens en Hans Ruesink
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Het seizoen is nog maar net gestart en GE
is al druk bezig met de voorbereidingen
op het concours. Ondanks dat er hier en
daar nog wat partijen ingevuld moeten
worden (zoals hoorn en slagwerk), klinken de stukken al behoorlijk goed!
Na het studieweekeinde in Elst zal er op
dinsdag 30 september een try-out concert
gegeven worden in de kerk van het Leger
des Heils (Burgemeester Vening Meineszlaan 64).
Aan het begin van een seizoen zijn er ook
altijd wat nieuwtjes. Zo is Dick gelukkig
weer van de (trombone)partij nadat hij te
kampen heeft gehad met een vervelende
ziekte.
Jacco heeft gelukkig weer wat meer tijd
en komt de trompetpartij versterken.
Beide welkom terug!
Caroline zit momenteel even in de lappenmand vanwege een operatie waarvan
het herstel wat langer duurt dan gedacht.
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Helaas is Els na vele jaren JE- en GE-lid te
zijn geweest, wegens nieuwe werkzaamheden gestopt. In ieder geval bedankt
voor je inzet en wie weet zien we je nog
eens terug bij de slagwerkers.
Ook aan de toekomst van de vereniging
wordt nog steeds gedacht. Zo hebben
Wendie en Mariska hun saxofoon (voorlopig) even ingepakt aangezien ze met
zwangerschapsverlof zijn. Mariska en
Niek zijn inmiddels de trotse ouders van
een zoon, Yannick!
Al met al veel nieuws en er staat ook nog
genoeg op de planning. Op naar het concours en in de volgende Blaasbas kunnen
we hopelijk een mooi cijfer melden!
Renske, Olga en Rinske
GEB

Ook KE is weer begonnen. Iedereen heeft
er duidelijk weer zin en alle leerlingen en
leraren kwamen enthousiast binnen bij de
eerste les.
De derde les ging voor de leerlingen
helaas niet door want de leraren en leraressen hadden zelf ‘les’. Zij kregen vanuit
Kunstfactor (sectorinstituut voor amateurkunst) een examentraining aangeboden
waarbij de aandacht vooral uitging naar
de voorbereiding op een A-examen. Maar
er werden ook examens, als voorbeeld,
afgenomen. Hierbij kregen we hulp
van Hedwig Ligthert (euphonium) en
Paul Schildmeijer (klarinet). Nogmaals
bedankt voor de hulp. Het was best spannend voor hen maar ze hebben het goed
gedaan. Het was een productieve les voor
iedereen en het gaat zeker een vervolg
krijgen. Geweldig toch dat onze leraren en
leraressen zoveel tijd en inzet tonen voor
onze vereniging! Vinden jullie niet?
Anouk Miserus is van blokfluitles naar
slagwerkles overgestapt. Zij is samen met
Marte Albers, Darinda Vos en Kimberley
Laret gestart met theorieles. Veel succes
dames! Jay Kooiman krijgt dit jaar ‘nazorg’ van Rosa i.p.v. Michael. KE bestaat
nu uit 25 leerlingen waarvan 10 leerlingen
in de ‘nazorg’ (partijstudie) zitten. Het
lokalenrooster zit dus bijna helemaal vol.
Bij de start van het seizoen waren er helaas
geen nieuwe leerlingen dus we kunnen
weer nieuwe leden gebruiken. Dus blijf JE
en KE in jouw omgeving promoten!
Misschien krijgen we weer nieuwe leerlin-

gen na het concert van Jong Excelsior op
5 oktober. Dan komen er weer kinderen
van basisschool de Kraemerschool luisteren en meezingen. Bij dit concert verwachten we ook alle KE’ers in de zaal
(we houden plaatsen voor hen vrij!). Zij
hebben tijdens de theorielessen de kinderliedjes alvast aangeleerd gekregen voor
bij het stuk ‘Dance Party’.
Dit seizoen komen er natuurlijk ook weer
meerdere ‘samenspelen’. Misschien gaan
we zelfs wel een echt concert geven. Maar
hierover meer in de volgende Blaasbas.
Eerst maar weer elke week naar les komen
en natuurlijk veel studeren thuis! En
mocht je echt niet kunnen komen, meld je
dan op tijd af: bij je leraar, theorielerares
én bij mij!
Ik wens iedereen een heel muzikaal jaar
toe.
Caroline Stubbé



advertentie

Hallo allemaal,
Ik ben Richard Neuhof (Richaar voor
vrienden), 24 jaar, kom uit Maastricht
en speel sinds een tijdje trompet bij JE
en GE . Toen ik de eerste repetitie bij
GE meespeelde dacht ik gelijk: WOW,
hier wil ik zeker bij horen!!! Om niet te
uitdrukkelijk de goden te verzoeken, de
tradities te willen doorbreken en de wijze
heren tevreden te houden, ben ik na een
tijdje ook bij JE gaan kijken. Ik vind het
fascinerend om te zien hoe deze club op
heel jonge leeftijd al in staat is zo’n volwassen muziek te maken. Ook hier ligt
dus voldoende uitdaging voor mij.
Nu vraagt u zich wellicht af hoe een
Maastrichtse jongen helemaal in Amsterdam is beland (en nogmaals: Maastricht
ligt gewoon in Nederland én is niet hetzelfde Limburg). Nou, dat zit namelijk
zo… Ik werk als marineofficier aan boord
van het oorlogsschip Hr.Ms. De Ruyter.
Om niet ieder weekeinde weer uren plaats
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te moeten nemen in dat geel blauwe vertragingsmonster dat NS heet, leek het mij
verstandiger om in het Noorden te gaan
wonen. En vandaar dat ik begin dit jaar
mijn spullen heb gepakt en ben verhuisd
naar De Baarsjes.
Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen
dat ik de complete najaarsprogramma’s
van zowel JE en GE zal moeten missen.
Dat is ook lekker! Is hij net twee maanden
lid, meldt hij zich af voor het komende
halfjaar!! Ons schip is aangewezen voor
de NATO-deployement Operation Active
Endeavour in het Oostelijk gedeelte van
de Middellandse Zee. Het is een missie in
de strijd tegen internationaal terrorisme.
Tja…. er zal toch iemand het land moeten
verdedigen en de zeeën vrij moeten
houden van piraten, kapers, zeerovers en
ander gespuis. Als ik eind december terugkom, kan ik weer fulltime aan de bak
bij GE en JE. Ik heb er nu al zin in!
Richard Neuhof
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Er gebeurde een hoop tussen 1978 en 1986. Nieuwe dirigenten dienden zich aan, De
Blaasbas werd een belangrijk communicatiemiddel en er stonden regelmatig examens
en concoursen op het programma. In verband met het gewijzigde verenigingsrecht
veranderde de orkestnaam van Jeugdharmoniekorps in Jeugdorkest Jong Excelsior.
Enkele jaren later volgde de oprichting van Groot Excelsior. Nationaal werd er
samengewerkt met de Tramharmonie en Muziekvereniging Amsterdam. Internationaal
liet JE haar gezicht onder meer zien in Bonn en Zürich.
door C.K. Boon
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Dirigenten
In Blaasbas 3 van 1981 komt voor het
eerst Jos van der Sijde in beeld. Hij gaat
per 1-1-82 Dries Harshagen als dirigent
opvolgen, maar begint in 1981 al met de
leerlingenopleiding. Jos zijn eerste actie
bij JE is te verschijnen als Sinterklaas en
als zodanig een van zijn eerste repetities
met JE te dirigeren. Nico Boom wordt in
1984 de nieuwe dirigent van GE.

gent Dries Harshagen lekker te eten in
het restaurant. Koortsachtig overleg met
de manager van Danny Kay brengt de
komiek als gastdirigent voor JE waarmee
hij feilloos Bill Bailey en concertmars
Gammatique uitvoert. Onze geschrokken
naar beneden hollende dirigent krijgt
een hand van Danny Kay en ontvangt de
geleende dirigeerstok terug. Een onvergetelijk gebeuren voor onze jeugd!

Goede doelen
Maart 1978 speelt JE mee in een avondvullend programma van de organisatie
SOS Kinderdorpen. Gasten zijn o.a. de
Russische pianist Yoeri Egorov en zanger
Ramses Shaffy.
Zondag 24 juni 1979 volgt wederom een
hoogtepunt in de geschiedenis van het
jeugdorkest. Unicef Nederland organiseert een evenement in Roosendaal. Naast
TV-sterren als Rob de Nijs, Corrie Vink,
George Baker, Martin Brosius en presentatrice Ria Bremer, is in de zaal aanwezig
de wereldpresident van Unicef, de Amerikaans filmkomiek Danny Kay.
Als JE vervroegd moet optreden zit diri-

Solistenfestivals
In april 1979 wordt voor het eerst een
solistenfestival gehouden. Het wordt een
bijna jaarlijkse traditie waarin JE-leden
(en later KE en GE ) met veel enthousiasme meespelen. Bij het solistenfestival
in 1980 speelt als verrassing een orkest
van ouders van JE-leden mee. Dit is de
aanloop naar de oprichting van Muziekvereniging Groot Excelsior.
Internationaal
In juni 1979 maakt het jeugdorkest een
tweedaagse concertreis naar het Duitse
Bonn met onder meer een bezoek aan pretpark Phantasialand, een boottocht op de

Rijn en een concert op de Grote Markt.
In april 1983 krijgt JE bezoek van een Canadees harmonieorkest, dat twee dagen bij
ons in Amsterdam te gast is. Maar tot een
tegenbezoek is het helaas nooit gekomen!
In juli 1985 reizen we af naar Zürich voor
deelname aan het Wereld Muziek Festival.
Maar allereerst wordt gestopt in Schwörstadt, een klein plaatsje aan de Rijn. Het
wordt in Schwörstadt één groot feest als
JE op de vrijdagavond, na een busreis
van ca. 850 km zo geweldig concerteert
dat het gehele dorp het orkest in de armen
sluit. En dat is nu, na meer dan twintig jaar,
nog steeds zo. Een tweede optreden aldaar
tijdens het traditionele Gartenfest en een
bijdrage van de boerenkapel op dat feest
maken het weekeinde compleet. Enkele
dagen later zal JE schitteren in Zürich en
de tweede plaats in het festival veroveren.
De deelname van JE aan het voorafgaande

defilé in Zürich is een verhaal apart. Tussen keurig in het gelid marcherende deelnemers uit China en Japan loopt een horde
Amsterdamse muzikanten: uit de maat en
vrolijk zwaaiend naar het publiek op de
tribunes. Op de terugweg naar Nederland
‘moeten’ we nog even in Schwörstadt
stoppen, waar een openluchtlunch voor
het jeugdorkest wordt georganiseerd. Wat
een geweldige concertreis!
Showbizz
Op initiatief van oud-bestuurslid Daan
Bakker wordt in juni en oktober 1981
de allereerste langspeelplaat van JE opgenomen met op de hoes een foto van
alle instrumenten en de naam van de
muzikanten. De LP kost twintig gulden!
In juni en oktober 1984 wordt op vrijdagavond, zaterdag en zondag de tweede
langspeelplaat van JE opgenomen onder

Het openingsdefilé in Zürich (1985): tussen keurig in het gelid lopende deelnemers uit
China en Japan loopt een horde Amsterdamse muzikanten.
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de titel ’n Avondje uit met Jong Excelsior.
Ouders bewaken vrijdag en zaterdagnacht
spontaan de kostbare apparatuur en het
instrumentarium dat in de Johannesschool
wordt achtergelaten. De LP komt begin
1985 uit.
Eind 1984 speelt GE voor Radio Stad
in hun programma ‘geluidmakende
amateurs’ en maakt in maart 1985 een
bandopname voor VARA’s Generale.
In april 1987 haalt John de Mol Productions JE met een dubbeldeksbus naar
’t Spant in Bussum. Daar marcheert de
jeugd de trappen af naar het podium onder
aanvoering van Gerard Joling als tambour
maître, die samen met JE Tickets to the
tropics zingt. Henny Huisman is de presentator en Mini en Maxi geven een eigen
muzikale show.
Zondag 25 september 1988 werkt JE mee
aan de opname van een instructiefilm die
de SAMO, het ondersteuningsorgaan van
de vier Nederlandse muziekbonden in opdracht van het Ministerie van WVC maakt
om blaasmuziek te promoten.
Concertgebouw
JE wordt op 1 januari 1985 uitgenodigd
om de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam muzikaal op te luisteren. Er wordt gespeeld op het podium van
het Concertgebouw. Zo’n 2000 bezoekers
belonen de uitvoering met gewaardeerd
applaus.
In 1986 wordt JE opnieuw uitgenodigd om op 1 jan. te komen spelen op de
14

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam.
Jubilea
Zondag 12 oktober 1986 vieren Jong en
Groot Excelsior hun jubileum in De Hoeksteen met concerten, een tentoonstelling,
reünistenorkest olv oud-dirigent Dries
Harshagen waarin echtparen meespelen
die elkaar in JE hebben leren kennen,
herhaling van het miniconcours met Bernard van Beurden, borreluur, koud buffet, reunie en een feestavond met dansen.
In dit jubileumjaar wordt de naam Klein
Excelsior officieel voor het eigen opleidingsinstituut. Dus naast JE en GE nu ook
KE, dat bij de jubileumviering een eigen
optreden verzorgt.
Punten
In november 1985 doet JE muziekexamen
op het podium van de Speeldoos in Zaandam. Onze sterke voorbereiding wordt beloond. JE krijgt van de jury 324 punten en
promoveert naar de vaandelafdeling. De
wisselbeker voor het orkest met het hoogst
aantal punten gaat mee naar Amsterdam
Op het BAAM festival in 1986 worden
Groot en Jong Excelsior respectievelijk
eerste en tweede. Er zijn elf deelnemende
orkesten uit Amsterdam en omgeving.
In november 1987 gaat GE voor het eerst
op concours in Alblasserdam. Het behaalt
een eerste prijs in de afdeling Uitmuntendheid met 304 punten. Mooi gedaan!
In 1988 moet JE weer muziekexamen

doen nadat het orkest in 1985 naar de
Vaandelafdeling is gepromoveerd. Uit het
orkest zijn inmiddels zo’n 30 muzikanten
vertrokken en 24 nieuwe orkestleden gaan
meespelen. Dirigent Jos van der Sijde en
de jeugd pakken de zaak stevig aan. De
Jury geeft JE voor het verplichte werk A
Manx Ouverture en het vrije werk Armenian Dances twee keer 165 punten. Goed
voor een eerste prijs met onderscheiding en promotie naar de hoogste klasse.
Wederom een muziekaal hoogtepunt in de
geschiedenis van JE.
Op het BAAM festival in 1988 zijn er elf
deelnemende orkesten. GE wordt eerste
met 9.2 punten, JE tweede met 9.0 punten.
Geld
Er wordt een oud-papieractie gestart in
verband met de plannen om JE in 1985
deel te laten nemen aan een muziekfestival in het Zwitserse Zürich. Vooral oude
telefoonboeken blijken een succesvol
artikel te zijn.

Tellende trompettist (!)
Een clevere trompettist rekent
eind jaren tachtig voor De Blaasbas uit, dat de orkestleden van JE
gemiddeld 7114396553 dagen oud
zijn: 19 jaar, 5 maanden, 24 dagen,
23 uur, 21 minuten, 13 seconden en
68 honderdsten.

Op zondagmorgen 22-10-89 wordt voor
het eerst een sponsorloop georganiseerd
in het Amstelpark. Het blijkt een succes
en zal nog vele jaren achtereen een programmapunt blijven voor de kas van de
penningmeester. Zowel JE-, GE- en KEleden hollen mee.
Blaasbas
22e jaargang nummer 4: een werkgroep
van vier oud-JE-leden vraagt deelnemers voor het reünistenorkest van 1981
bij het 55-jarig bestaan van JE. Tevens
wordt gekeken of er belangstelling is voor
een permanent orkest van oud-leden. In de
eerste blaasbas van 1981 verschijnen de
namen van 31 oud-leden die belangstelling hebben. Op 17 mei 1981 wordt Groot
Excelsior opgericht en Jan Sevenstern is
de eerste dirigent. Een onzichtbaar – maar
onmisbaar – element, de rode draad met
JE, wordt officieel aangenomen. GE komt
in de BB langzaam in beeld.
25e jaargang nummer 4: de allerlaatste editie onder redactrice Loes Kwant.
Tien jaar lang heeft zij vier keer per jaar
De Blaasbas op voortreffelijke wijze en
in goed Nederlands verzorgd. Dank je
wel Loes! Dick Zwarst, vader van twee
orkestleden, neemt de redactie van de BB
op zich en laat deze voor het eerst in gedrukte vorm verschijnen. Vanaf dan kunnen er advertenties worden geplaatst.
(In de volgende Blaasbas verschijnt het
vierde en laatste deel in deze serie.)
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Van de penningmeester
1

In juni 2006 vond in Friesland een muzikale ontmoeting plaats tussen Groot Excelsior en Fanfareorkest EMM (Eendracht Maakt Macht) uit Oudega. In mei van dit jaar
ontmoetten de twee orkesten elkaar weer. Nu in Amsterdam, waar een gezamenlijk
concert werd gegeven in de Nassaukerk.
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Natuurlijk begin ik weer veel te laat met
het schrijven van een verslagje van het
buitenconcert in het Amsterdams Historisch Museum. Dus ik hoop dat ik me
alles nog een beetje kan herinneren. Het
was wel weer een prachtige dag met veel
zon en helaas ook wel wat wind.
Jong Excelsior begon dit concert met voor
hen dan eindelijk de laatste uitvoering van
het Tielen-programma. Dit was voor mij
de eerste keer dat ik zelf niet mee speelde,
maar lekker zat te luisteren. Dan blijkt wel
dat je heel veel dingen mist als je zelf in
het orkest zit. Ik zag nu dingen gebeuren
waarvan ik niet wist dat ze gebeurden. Dit
maakte het wel nog veel leuker dan ik het
eigenlijk al vond.
Na dit geweldige optreden van Jong Excelsior was het de beurt aan Groot Excelsior. GE had voor dit concert een speciaal
programma samengesteld. We begonnen
met Consuele Ciscar van Ferrer Ferran.

Een vrolijk stukje muziek. Vervolgens
werden nog de Folk Dances, Birdland,
Sparkling Samba, een selectie Hollandse
Hits en Les Miserables gespeeld. (Met
dank aan de site van onze dirigent Piet
Groeneveld, waar het programma nog
netjes op vermeld stond.)
Ook nu bleek wel weer dat je met een
buitenconcert eigenlijk geen muziekstukken van meer dan twee bladzijden
moet spelen, want dat blijft toch een heel
gedoe met het op tijd omslaan. Aangezien
het af en toe lekker hard waaide moest je
wel veel knijpers gebruiken. Maar voordat die weer los zijn en het volgende blad
weer vaststaat, zijn die paar maten rust
toch al echt voorbij.
Al met al was het een leuk concert met
mooi weer, veel publiek en dus een mooie
afsluiting van dit seizoen.
Mariska Hoonhout
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Hoi!
Ik ben Hedwig Ligthert en ik ben nieuw in
het orkest. Ik ben 14 jaar en ik zit in derde
klas van het Calandlyceum.
Ik speel ongeveer twee jaar euphonium
en ik krijg les van Adriaan. Daarvoor heb
ik blokfluitles gehad van Suzanne. Eerst
wou ik dwarsfluit spelen, net als Suzanne.
Maar de euphonium vond ik toch leuker.
Ik heb mijn theorie-examen gehaald, maar
mijn praktijkexamen moet ik nog doen. Ik
speel al een tijdje mee in het orkest en ik
vind het heel leuk.
Groetjes, Hedwig.

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws
en de concertdata van uw favoriete orkesten?
Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief van Klein, Jong en Groot Excelsior.
Stuur een mail naar
nieuwsbrief@jongexcelsior.nl
NIEUWSBRIEF@JONGEXCELSIOR.NL
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Het Muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer groeit! Accordeonvereniging
AVES schoof al eerder aan; inmiddels
zijn daar ARC (Artisten Reünie Club) en
het ANBO-koor bijgekomen. Over uitbreiding naar andere ‘westerse’ stadsdelen als Slotervaart en Osdorp wordt druk
vergaderd.
Kortom: meer deelnemende verenigingen
en organisaties met wie een concertprogramma wordt gemaakt voor de bewoners
van de stadsdelen.

De eerste concerten van dit nieuwe seizoen
zijn al gegeven. Jong Excelsior speelde op
13 september een try-out van het concert
‘Muzikale Verhalen’ (zie elders in deze
Blaasbas, red.). Enkele dagen later heeft
NedPhoGo (van het Nederlands Philharmonisch Orkest) de muziektheatervoorstelling Mopperende Meiden gespeeld.
De agenda van dit najaar mag er ook zijn,
zoals u hieronder kunt zien.
Florian Hoven

di 30-09:
20.00 uur

Groot Excelsior: concert
Leger des Heils, Burg. Vening Meineszlaan 64

zo 05-10
14.00 uur

Accordeonvereniging AVES: concert
A.H. Gerhardhuis, Slotermeerlaan 1

zo 16-11
14.00 uur

ARC: jubileumconcert
Stadsdeelkantoor (raadszaal), Plein ’40-’45 1

vr 12-12
20.00 uur

MSA, Studio West en St. Dock: coachingstraject
’t Koggeschip, A. Kuyperplein 2

zo 14-12
14.00 uur

Groot Excelsior: kerstconcert
De Drie Hoven, Louis Bouwmeesterstraat 377

zo 21-12
14.00 uur

Belcanto Company: kerstconcert
A.H. Gerhardhuis, Slotermeerlaan 1

Uit in e

Muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer
Eind 2006 is het muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer opgericht. In dit platform participeren de Muziekschool Amsterdam, het Nederlands Philharmonisch Orkest, Jong en Groot Excelsior, Bert Cramer, AVES,
ANBO-koor, Studio West, ARC, WijkWeb en stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Eén van de doelen van het
muziekplatform is om op een laagdrempelige manier een muziekaanbod van kwaliteit te verzorgen voor
bewoners, jong en oud, van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.
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Drukwerk

Drie keer hebben we op zaterdag met de
solozangers geoefend van de Kraemerschool en de andere twee keer ook met
het koor erbij. Voor ons was het een uitdaging om een keer mee te spelen als
begeleidingsorkest bij een musical.
Op maandag 23 juni was de dag voor de
musical The Lion King in de Meervaart.
Toen we daar naar binnen gingen, konden
we onze spullen kwijt in de kleedkamer.
Even later om half zeven begon JE met
repeteren op de moeilijke stukjes die
nog niet goed gingen en om te kijken
hoe het klonk. En om 8 uur was het zo
ver! JE speelde in de orkestbak van de
Meervaart.
Eerst ging de directrice van de Kraemerschool een praatje houden en toen begon
het echte werk! De kinderen waren echt
heel nerveus, omdat heel veel kinderen dat
natuurlijk nog nooit hadden gedaan: voor
zo veel mensen spelen. De kostuums van
de kinderen van de Kraemerschool waren
echt geweldig! Het decor zag er goed uit
en de lichten waren goed getimed. Voor de

advertentie

2GetherHypotheken
Samen naar meer inkomsten voor uw vereniging!
Indien wij voor uzelf, of voor iemand uit uw vrienden- /
kennissenkring, een hypotheek, een krediet, een verzekeringspakket mogen verzorgen, dan storten wij in de
clubkas:
€ 250,= voor elke afgesloten hypotheek
€ 50,= voor elk ingegaan krediet
€ 50,= voor elk afgesloten verzekeringspakket
Dus, maak vandaag nog een afspraak!
mensen die in de zaal zaten was bijna alles
goed verstaanbaar. En voor de mensen in
het orkest was het ook wel goed te zien
en te horen... want op momenten waarop
zij niet speelden konden ze gewoon kijken
naar de musical.
Deze avond was GEWELDIG en niet te
vergeten! Goed gedaan JE! en de Kraemerschool natuurlijk ook!

Telefoon: 0320-214136
www.2gh.nu
info@2gh.nu
2GetherHypotheken is een handelsnaam
van Hypotheek Administratie Centrum BV

Ilona Berkel
Lisa Solavera
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Van de penningmeester

Hierbij nodigt het bestuur van JE u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
11 november 2008, om 21.30 uur in ‘t Koggeschip. Het financiële overzicht zal een
week van tevoren tijdens de repetities van Groot en Jong Excelsior op de bestuurstafel
liggen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze verslagen op te halen, dan kunt u contact opnemen met Jopie Buijs (zie Verenigingsgegevens).
Namens het bestuur,
Hans Ruesink, voorzitter
Jopie Buijs, secretaris

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Welkom/opening/mededelingen.
Het jaarverslag van 2007 / 2008.
Het financiële verslag 2007 / 2008.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Aanstelling van nieuwe kascontrolecommissie.
Goedkeuring begroting 2008 / 2009.
Stand van zaken Klein Excelsior.
Stand van zaken Jong Excelsior.
Stand van zaken Groot Excelsior.
Bestuursverkiezing:
Jopie Buijs, Hans Ruesink, Maarten van der Meij, Rinske de Graaf en Caroline
Stubbé zijn aan de beurt om af te treden. Zij stellen zich allen herkiesbaar. In
verband met haar zwangerschap zal Mariska Hoonhout voorlopig haar
bestuurstaken neerleggen. Het bestuur stelt de vergadering voor om Florian
Hoven te benoemen tot bestuurslid.
Rondvraag en sluiting.

De leden van Jong Excelsior en dirigent
Ronald Slager waren blij toen 30 juni de
zomervakantie startte, want wat is het
een druk seizoen geweest. Eind oktober
bracht het jeugdorkest het zeer geslaagde
Disneyconcert met de leerlingen van de
Kraemerschool in het sfeervolle theater Podium Mozaïek. Daarna startte de
voorbereidingen op het Tielenconcert in
april met daaraan vooraf het zeer gezellige studieweekend in het NIVON huis
in Bergen aan Zee. Het seizoen eindigde
voor JE met twee buitenconcerten en de
begeleiding van de afscheidsmusical The
Lion King van de Kraemerschool in de
Meervaart. Door de uitdagende concerten
is het orkest muzikaal gegroeid. Ook in
andere zin groeide het orkest: er meldden
zich maar liefst vier leden van buitenaf,
en ook kwam een flink aantal KE’ers
meespelen.
Groot Excelsior schitterde tijdens het zeer
drukbezochte kerstconcert in de Westerkerk. Al een week voor het concert was
de kerk uitverkocht! Ook het gelegenheidsorkest ‘Excelsior Ensemble’ bracht
veel geld in het laatje met twee concerten
voor grafici.
Hieronder vindt u een chronologisch verslag van alle verenigingsevenementen van
het afgelopen seizoen.
Op vrijdag 28 september verzorgden
musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest voor de pauze, en Groot Ex-
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celsior na de pauze, een gratis optreden
voor muziekliefhebbers uit GeuzenveldSlotermeer. Het concert werd gegeven
in het NOVA College en werd georganiseerd door het Muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer. Helaas was er weinig
publiek aanwezig tijdens dit mooie concert.
Zaterdag 6 oktober gaf Jong Excelsior
een try-out van het Disneyprogramma in
‘t Koggeschip. Klein Excelsior speelde
voor de pauze twee samenspelstukjes en
zong samen met Jong Excelsior Wieger
wordt Wakker.
Zondag 28 oktober gaf Jong Excelsior
samen met leerlingen van de Prof. Dr. H.
Kraemerschool een zeer geslaagd Disneyconcert in Podium Mozaïek. JE speelde
o.a. de filmmuziek van Jungle Book,The
Lion King en Fantasia met filmbeelden.
In de mini-musical Wieger wordt Wakker
kon iedereen meezingen en klappen. Een
kennismaking met verschillende orkestinstrumenten. Het concert werd afgesloten
met Jungle Fantasy.
Zaterdag 17 november trad het ‘Excelsior Ensemble’ op tijdens de manifestatie
Grafisch Papier Hier. Hans Mulder van
de Rietveld Academie had een werk gecomponeerd voor drie trompetten, drie
trombones, twee baritonsaxen en een
bastuba en dit voorzien van een grafische
presentatie, die op drie doeken gepro25

jecteerd werd. Het werd een bijzonder en
gewaardeerd optreden voor drukkers en
papierspecialisten.
Zaterdag 22 december waren vele solisten, duo’s en ensembles te horen tijdens
het Solistenfestival. De leraren werden
in het zonnetjes gezet en ook Jakob de
muziekbeheerder en de KE-koffieploeg
bestaande uit Ton, Esther en Els.
Zondag 23 december was het jaarlijkse
Kerstconcert in de Westerkerk door Groot
Excelsior en het Groot Concertkoor Amsterdam met een uitverkochte kerk en
een aantrekkelijk programma een heel
groot succes. GE speelde de First Suite
van Holst, American Suite van Dvořák,
Rudolph the Red Nosed Reindeer en An
English Christmas Music. Het koor bracht
Gloria van Rutter met begeleiding van het
koper en slagwerk van GE.
Zondag 20 januari 2008 - Nieuwjaars
Play-in: Een groot en goed bezet Playin-orkest studeerde vier werken in o.l.v.
JE-dirigent Ronald Slager en GE-dirigent Piet Groeneveld. ‘s Middags was de
uitvoering voor een select publiek. Klein
Excelsior speelde twee werkjes die het de
avond ervoor had ingestudeerd en daarna
speelde het play-in-orkest Chanson d’
Amour, Blues for a killed cat en Music for
a festive Occasion. Na afloop was er een
nieuwjaarsborrel.
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Het studieweekeinde van 9 + 10 februari
was heel erg gezellig. In het NIVON-huis
in Bergen aan Zee werd hard gerepeteerd. Door het prachtige weer konden de
JE’ers tussendoor naar het strand. De JEB
had een heel leuk middagprogramma bedacht waarbij de acht ploegen een zware
strijd moesten leveren: op bierkratjes, met
waterballonnetjes en bekertjesvoetbal.
Bij het emmertje vullen werden wat natte
pakken gehaald. Ook de avondquiz bracht
veel hilariteit en lol.
Zondagmiddag 9 maart gaf Jong Excelsior een try-out van het TIELEN-programma tijdens het voorjaarsconcert in
theater De Kunstgreep in Oostzaan. Groot
Excelsior speelde een aantal nieuwe werken, o.a. Between the two Rivers, dat ook
in november op het concours gespeeld zal
gaan worden. Het werd een zeer onderhoudend en geslaagd concert in de mooie
nieuwe zaal van Oostzaan.
Zondag 6 april was de grote dag voor
Jong Excelsior. Na een lange voorbereiding gaf het orkest een spetterend concert tijdens het Tema Tielen Toernooi in
de geweldige theaterzaal De Maaspoort
in Venlo. De nieuwe outfit, de strakke
aankleding met Amsterdamborden en
een fraaie belichting ondersteunden de
muziek. Naast het verplichte werk On the
Move, speelde het orkest Three Aspects
of Kurt Weil met gastsolist Wilco op de
accordeon. In Changing Moods was een

hoofdrol voor de trombonesectie, met als
hoogtepunt de solo van Trijntje. In Jungle
Fantasy liet Maarten horen hoe de didgeridoo klinkt. Het concert werd afgesloten met een spetterende uitvoering van de
Deep Purple Medley. Na afloop ging het
hele orkest met de bus van Ron naar restaurant De Betuwe om het succes met een
diner te vieren.
Koninginnedag 30 april waren diverse
JE’ers in het Vondelpark om geld te verzamelen voor de vereniging. Schminken,
de grabbelton en een bariton uitproberen
brachten ruim € 100 op.
Zondag 4 mei speelde een GE-JE combiorkest o.l.v. Piet Groeneveld tijdens de
dodenherdenking bij het vredesmonument aan de Sloterplas. Het was een goed
bezochte bijeenkomst.
Donderdag 8 mei trad het Excelsior
Ensemble op bij een drukkerij in Amstelveen.
Zaterdag 24 mei speelde Jong Excelsior
het Tielenprogramma tijdens het buurtfeest van Geuzenveld op een winderig
Lambertus Zijlplein.

Reed, Shostakovich en Les Miserables.
EMM speelde een zeer aansprekend programma.
Zaterdag 21 juni studeerden de KE-leden
onder leiding van dirigent Ronald Slager
drie stukjes in waarna ze een concertje
gaven voor ouders en belangstellenden.
Zondag 22 juni waren Jong en Groot
Excelsior te gast in het Amsterdams Historisch Museum. Jong Excelsior gaf voor
de laatste keer een uitvoering van het
Tielen-programma. Groot Excelsior had
speciaal voor dit buitenconcert een aantal
populaire werken ingestudeerd. Het weer
was uitstekend en het was als vanouds een
gezellig concert.
Maandag 23 juni begeleidde Jong Excelsior de achtstegroepers van de Kraemerschool bij hun afscheidsmusical The Lion
King in de grote zaal van de Meervaart.
Het was een spectaculaire voorstelling
met prachtige aankleding en heel sterk
spel.
Jopie Buijs
secretaris

Zaterdag 31 mei bracht EMM uit Oudega een tegenbezoek aan Amsterdam. Het
fanfareorkest gaf samen met Groot Excelsior een mooi concert in de Nassaukerk.
Groot Excelsior speelde o.a. werken van
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Verjaardagen

Zondag 18 januari 2009

Play In “Jong Excelsior”
Amsterdam

Lunchbon €5

Play In programma
10.30 uur: Ontvangst met koffie

Soep

11.00 uur: Aanvang repetitie

2 Broodjes
1 X knakworst

12.30 uur: Lunch
13.15 uur: Aanvang repetitie
14.45 uur : Koffie en ontvangst
publiek

1 X vleeswaren of kaas
Krentenbol
Melk/karnemelk

15.15 uur : Concert KE
15.30 uur: Concert

februari, maart, april, mei

OKTOBER

Kimberley Laret
Eline Wiebes
Lisa Solavera
Rita van Eck
Thomas Okker
Darinda Vos
Zoeia Muts
Jan Bouman
Charlotte van Nifterick
Myrthe Barten
26 Anne-Lotte Mos
30 Hans Pruszner
3
6
11
12
13
15
19
20
23

NOVEMBER

17 Wouter van der Voort
18 Anne Bruins
Fred van Hardeveldt
19 Karel Boon
26 Arthur Masseur
28 Elena Houtsma
Elwin Smit
30 Daan Miserus

KE
JE
JE
GE
JE
KE
GE
GE
KE
GE
JE
GE

KE
GE
GE
GE
GE
JE
JE
KE

DECEMBER
3
6
19
20
23

Wendie Zwarst
Eva Ammers
Lambert Buijs
Hans Ruesink
Dennis Wagner

JANUARI

1 Anne Klaasse Bos
4 Jopie Buijs
7 Dirk Westenberg
Carolien Vlaar
27 Jesper Kuipers

GE
KE/JE
GE
B
GE

GE
GE/B
JE/GE
JE
KE/JE

16.00 – 17.30 uur: Borrel
Aanmelden vóór 8 januari 2009 via playin@jongexcelsior.nl. Geef hierbij aan:
 Naam
 Welk instrument, stemming, sleutel en partijvoorkeur (1,2 of 3)
 Niveau (minimaal hafabra A)
 E-mailadres
 Lunchbon ja of nee?
Voor overige gegevens zie www.jongexcelsior.nl
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Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas?
Die is op vrijdag 21 november
Heeft u kopij? Stuur uw stukje dan naar
blaasbas@jongexcelsior.nl
29

C.A.M. Bokhove
dierenartsen
C.A.M. Bokhove
J.H.M.
Bouman
dierenartsen
J.H.M. Bouman

advertentie

Inloop spreekuur:
Ma - Vr 9-10 uur
Inloop spreekuur:
” ” 18-19 uur
9-10 uur
Ma
Za - Vr 12-13
” ” 18-19 uur
Za 12-13 uur

Overige tijden:
op afspraak
Overige tijden:
Vogels:
op afspraak
bij
voorkeur
Vogels:
op
afspraak
bij voorkeur
op afspraak

Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42

Zij adverteren in De Blaasbas. U ook?
Wilt u met uw bedrijf adverteren in De Blaasbas en daarmee de vereniging een financieel
steuntje in de rug geven? Dat kan tegen zeer
aantrekkelijke tarieven.
Meer informatie? Stuur een mail naar
blaasbas@jongexcelsior.nl

Ook adverteren in De Blaasbas? Dat kan!
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Agenda
Agenda

Dinsdag 30 september, 20:00
GE: try-out concoursprogramma
in De Kandelaar (Leger des Heils)
Burg. Vening Meineszlaan 64
Zaterdag 4 oktober
JE: dirigentenclinic
in het Nieuwe Conservatorium A’dam
Zondag 5 oktober, 14:30 - 16:30
KE/JE: concert Muzikale Kinderverhalen
met Kraemerschool en Bert Walthaus
in Podium Mozaïek (zie pag 16/17)
Vrijdag 7 november, 20:00
GE: openbare repetitie
in het NOVA College
Zondag 9 november
GE: concours
in Zaandam
Dinsdag 11 november, 21:30
Algemene Ledenvergadering
in ‘t Koggeschip (zie pag. 24 ev)
Zaterdag 15 november
JE: HaFa-Festival van ZFC
in Zaandijk
Woensdag 10 december
KE: theorie-examens
Zondag 14 december, 14:00-15:30
GE: kerstconcert
in De Drie Hoven

Zaterdag 20 december
KE: praktijkexamens
Zaterdag 20 december
KE/JE/GE: Solistenfestival
in ‘t Koggeschip
Zondag 21 december
JE: kerstconcert
in de Westerkerk
Dinsdag 6 janari 2009, 20:00
GE: start repetities na kerstvakantie
in ‘t Koggeschip
Zaterdag 10 januari, 19:45
JE: start repetities na kerstvakantie
in ‘t Koggeschip
Zondag 18 januari
Nieuwjaarsinstuif en Play In
in t Koggeschip (zie pag. 28)
Zondag 8 maart
JE/GE: Donateursconcert
in De Kandelaar (Leger des Heils)

Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele
informatie:
www.jongexcelsior.nl
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Drukwerk
Drukwerk

Afzender
Afzender:
Secretariaat
Secretariaat
Prinsengracht
558
Prinsengracht
558
1017KK
KKAmsterdam
Amsterdam
1017
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