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Noot van de redactie

Van het bestuur
Beste lezers,
Voor u ligt alweer de laatste Blaasbas van
het seizoen. Op 27 juni wordt dit muzikale
jaar afgesloten met het Solistenfestival. Een
avond vol optredens van leden van KE, JE
en GE. Maar ook u als donateur kunt acte de
présence geven. Verder op in deze Bas leest
u waar u zich kunt aanmelden.
Het was weer een mooi jaar. Met veel optredens voor alledrie de gezelschappen. We
hopen dat u met veel plezier heeft geluisterd naar de verschillende concerten. In deze
Blaasbas uiteraard weer de nodige recensies:
over het optreden van KE in VU Kinderstad
en uiteraard het donateurs- en paasconcert.
Het bestuur is druk bezig het programma
voor komend seizoen rond te krijgen. Hoogtepunt voor JE wordt de concertreis naar Denemarken met een uitstapje naar Zweden. Op
6 september zal Jong Excelsior zich daarvoor
in het zweet werken; met een sponsorloop
hopen ze de nodige opbrengsten binnen te
halen. Wat we van u verwachten? Dat u langs
het parcours staat en de hardlopers aanmoedigt. En natuurlijk dat u de sportievelingen
een bijdrage per gelopen rondje toezegt.
Met veel plezier hebben wij het afgelopen
seizoen weer De Blaasbas voor u in elkaar
gezet. Onze wens voor komend jaar is dat u
wellicht ook eens in de pen klimt. Dit blad is
er voor u. En voor de leden van de orkesten is
het leuk om de mening van een ‘outsider’ te
horen. Dus aarzel niet, en schrijf of mail!

Zoals u misschien in de krant heeft gelezen,
wordt met ingang van volgende jaar het aantal stadsdelen in Amsterdam gehalveerd.
Dan gaat Amsterdam van veertien naar zeven stadsdelen. ‘Ons’ stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer gaat op in het nieuwe, en
grootste, stadsdeel Amsterdam-West. We
zijn benieuwd welke gevolgen dat voor Jong
Excelsior gaat krijgen. Nu zijn er goede en
intensieve contacten met zowel bestuurders
als ambtenaren van stadsdeel GeuzenveldSlotermeer.
Ook is het afwachten wat de gevolgen zijn
van de economische crisis. Wethouder Asscher heeft al aangegeven dat de gemeente
Amsterdam flink moet gaan bezuinigen.
Naar verwachting zal ook ‘cultuur’ niet buiten schot blijven.

Ondanks deze onzekere tijden blijft het bestuur enthousiast bezig met het organiseren
van concerten. De komende tijd zal vooral de
concertreis van JE – in juli 2010 – veel tijd en
energie vragen. Maar ook is er al een eerste
bespreking geweest over het jubileumfeest in
2011. Dan bestaat JE namelijk 85 jaar (en GE
30 jaar).
Helaas heb ik de afgelopen maanden door
drukke werkzaamheden en gezondheidsproblemen regelmatig verstek moeten laten
gaan. Ook de komende periode zal ik prioriteiten moeten stellen en dat betekent dat ik
voorlopig niet meer bij alle activiteiten van
Jong en Groot Excelsior aanwezig kan zijn.
Hans Ruesink
voorzitter

Florian Hoven
Iris Elling




Wel en Wee van JE
Jong Excelsior is druk bezig met de voorbereiding op de buitenconcerten van 17 mei
in het Amsterdams Historisch Museum en
21 juni in Westerpark. Ondertussen wordt
er ook al gewerkt aan de stukken voor het
concours, dat eigenlijk al veel dichterbij is
dan wij ons kunnen voorstellen. In november gaat JE spelen in Zaandam maar daar zit
natuurlijk nog een lange zomervakantie tussen, dus Ronald heeft het hartstikke druk.
Alle voorjaarsvakanties zijn weer voorbij,
dus het orkest is weer volledig bezet en er
kan goed gerepeteerd worden. Houd allemaal rekening met het laatste concert op
zondag 21 juni. Maar nog veel belangrijker,



Wel en Wee van JE
de gezellige afsluiting dit seizoen, het Solistenfestival op zaterdag 27 juni. Hopelijk
doet iedereen mee zodat jongere muzikanten ook kunnen horen hoe het kan.
In het orkest hebben enkele verschuivingen
plaatsgevonden. Reinier Pruszner is na een
jaar afwezigheid weer aangeschoven bij de
trompetsectie en Iris van Nifterick heeft
haar oude liefde – de altsax – weer opgepakt.
Dan nog een bericht aan alle muzikanten
en ouders van muzikanten van Jong Excelsior. Het komt de laatste tijd vaak voor dat
het bestuur achter mensen aan moet bellen
omdat zij niet aanwezig zijn op de vaste re-

petitieavond. Het blijkt dan dat een muzikant ofwel zich niet heeft afgemeld ofwel
dit via sms of mail heeft gedaan ofwel het
de week ervoor vrij laat of via een collega
heeft doorgegeven. Vaak komt de afzegging ook nog eens zonder duidelijke reden.
Allereerst: meld je af! Dat is wel zo netjes
naar de bestuursleden en je naaste collega’s
in het orkest. Zorg er vervolgens ook voor
dat je er zeker van bent dat het bericht is
aangekomen! Ook een van ons is wel eens
op vakantie of om een andere reden een zaterdagavond niet aanwezig.
Afmelden kan vóór de repetitie bij Hans
of bij Wolf. Liever geen sms’jes. Je kunt

gewoon even bellen, dat is net zo makkelijk en wel zo netjes. Bij afzegging per mail
(je@jongexcelsior.nl) reageren wij. Heb je
geen reactie gekregen, bel dan gewoon, het
is een kleine moeite. Hopelijk kan iedereen
bij een afzegging ervoor zorgen dat het duidelijk is. Gelukkig zijn de vakanties weer
voorbij dus tot de zomer hoeft niemand
zich meer af te melden en kunnen we met
zijn allen leuke muziek maken.
Wolf Ribbens
Hans Ruesink



Wel en Wee van GE

Wel en Wee van KE
Op 14 maart heeft KE – in nieuwe outfit
– zijn eerste echte concert gegeven in VU
Kinderstad. Het was een heel geslaagde
middag en er zat een grote groep muzikanten.
Niet alleen ‘echte’ KE’ers, maar ook hier en
daar een leraar of een JE’er ter ondersteuning.
Fijn dat jullie dit wilden doen. Het was een
leuk programma en Ronald Slager heeft het
concert leerzaam aan elkaar gepraat. Valerie
en Hedwig, Stefan, Marte en Casper hebben
zelfs nog even solo gespeeld. Knap gedaan
hoor! Volgend jaar gaan we vast en zeker
weer een concert geven!
Helaas hebben we de afgelopen periode
afscheid moeten nemen van Casper en Wouter
van der Voort en Daan Miserus. Zij gaan
hun vrije tijd toch liever aan andere hobby’s
besteden dan aan muziek maken. Valerie zit
niet meer zonder leraar want Elwin is bereid
haar verder te helpen met partijstudie!
Bij de theorielessen heeft Trijntje Westenberg
één groep overgedragen aan Rosa van
Huisstede zodat ze meer tijd en energie heeft
voor de twee andere groepen.

Momenteel hebben we nog maar twee
blokfluitleerlingen, Darinda Vos en Marte
Albers. Zij zijn bijna toe aan een ‘groot’
instrument. Samen met hun ouders en Roosje
denken zij hard na over de nieuwe keuze en
ik hoop in de volgende Blaasbas te kunnen
vertellen welk instrument het geworden is.
Wellicht hebben Eva Ammers en Hedwig
Ligthert dan ook hun A-examen gehaald,
maar zij moeten nu eerst nog het proefexamen
doen. Veel succes, dames.
Verder wil ik Ton Vos en Esther Miserus
hartelijk bedanken voor het verzorgen van de
koffie en frisdrankjes. Het is heerlijk dat deze
iedere week klaar staan en de kinderen iets
lekkers kunnen nemen.
Al met al gaat het goed met KE maar ik maak
me wel een klein beetje zorgen over het aantal
leerlingen. We kunnen het volgende seizoen
echt weer nieuwe (blokfluit)leerlingen
gebruiken. Dus, zegt het voort!

De lente is begonnen en het seizoen loopt
zo langzamerhand alweer ten einde.
Op 5 april hebben we een succesvol paasconcert gegeven in de Dominicuskerk, waar
veel leuke reacties op zijn gekomen. Zeker voor herhaling vatbaar, maar wellicht
wel in een andere opzet. Wordt vervolgd!
Gelukkig hebben we ook weer assistentie
gehad van enkele invallers, bij dezen nogmaals bedankt!
In de laatste weken van dit seizoen zijn er
nog twee gezellige buitenconcerten en op
dinsdag 23 juni is de laatste repetitie. Op 1
september zal het nieuwe seizoen dan weer
van start gaan. Er staat tot het eind van het
jaar al veel leuks op het programma.
Zaterdag 26 september: concert bij het
Wijkfestival op Plein ‘40-’45. Vrijdag 30
oktober: tripleconcert samen met JE en een
gastorkest. Zondag 20 december: kerstconcert samen met het koor Slavuj.
De rest van het programma 2009-2010 is
momenteel in de maak. Zodra hier meer
over bekend is, horen jullie dat zo snel mogelijk.
Helaas heeft Teun Bil zijn lidmaatschap
opgezegd en vanaf 5 april was Renske met
zwangerschapsverlof. Op 2 mei is zij bevallen van een prachtige zoon: Haile. Mark en
Renske, gefeliciteerd!
Alvast een prettige vakantie en op naar het
volgende seizoen.
Anaïs, Renske, Olga en Rinske
GEB

Caroline Stubbé




A Glance at Trumpet Heaven

Trompet- en trombonedag: 7 maart 2009, Den Haag

Drukwerk
Wel
en Wee van GE
advertentie

2GetherFinancieleDiensten
Op 7 maart 2009 werd een trompet- en trombonedag georganiseerd op het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Er werden in
meerdere sessies masterclasses gegeven door
de top van de Nederlandse trompettisten en
trombonisten. Samen met Elwin bezocht ik
deze dag.
’s Ochtends hebben we na de introductie en
een gezamenlijke warm-up-sessie de masterclass jazztrompet bijgewoond van Jarmo
Hoogendijk en Eric Vloeimans. Met veel
passie vertelden zij hun verhaal; hoe zij ooit
met trompet zijn begonnen, tegen welke problemen zij aanliepen en vooral het plezier dat
zij altijd in hun vak hebben gehad.
Na de lunch was er een forumdiscussie
waarin de deelnemers vragen mochten stellen aan de verschillende muzikanten. Hierna

volgden wij de masterclass klassieke muziek
van Peter Masseurs, solotrompettist van het
Koninklijk Concertgebouworkest. Elwin had
hiervoor het trompetconcert van Hummel ingestudeerd.
De dag werd besloten met het spelen van
een gezamenlijk stuk en een optreden van de
nestor van de Nederlandse jazzmuziek, de
79-jarige Ack Van Rooijen. Al met al een geweldige dag die ons beiden weer enorm heeft
geënthousiasmeerd voor muziek en trompet
in het bijzonder. Het heeft mij ertoe bewogen
weer helemaal opnieuw te gaan beginnen met
trompetles, iets waar ik vijftien jaar geleden
stom genoeg mee ben gestopt.
Richard Neuhof

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
€.75,= voor elk afgesloten uitvaartverzekering
€.50,= voor elk ingegaan krediet
€.25,= voor elk afgesloten verzekeringspakket
Dus, maak vandaag nog een afspraak!

Telefoon: 0320-214136
www.2gfd.nl / info@2gfd.nl
2GetherFinancieleDiensten is een handelsnaam van
Hypotheek Administratie Centrum BV

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
Vlnr: Richard, Ack van Rooijen, Beatrijs Korevaar, Peter Masseurs.
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Ook adverteren in De Blaasbas? Dat kan!
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Koncertrejse til Danmark og syd-Sverige

Zoals jullie allemaal weten, gaat JE volgend
jaar van zaterdag 10 t/m zondag 18 juli op
concertreis. Reserveer die periode dus alvast in jullie agenda. Het doel van de reis
is Denemarken met een uitstapje naar ZuidZweden. Het organisatiecomité, dat bestaat
uit de bestuursleden Wolf Ribbens, Michel
Hasselt en Hans Ruesink, is inmiddels begonnen met de voorbereidingen. De eerste
contacten zijn al gelegd en offertes voor
bus en accommodaties zijn aangevraagd.
Maar waar we precies naar toe gaan, blijft
nog een verrassing!
Een concertreis kost veel geld. Natuurlijk
betalen jullie allemaal een eigen bijdrage,

maar dat is bij lange na niet voldoende
om de kosten te dekken. Er moet ook geld
uit andere bronnen komen. Voor een deel
draagt de vereniging een steentje (euro’s)
bij, maar we hebben jullie hulp ook nodig. Op zondag 6 september organiseren
we daarom een sponsorloop (zie volgende
pagina, red.). We gaan er vanuit dat jullie
allemaal meedoen en proberen om zoveel
mogelijk geld op te halen. En, hoe meer
geld opgehaald wordt, hoe leuker de activiteiten die we tijdens de reis kunnen doen.
Jullie horen hier snel meer over.
Wolf, Michel en Hans

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

Overige tijden:
op afspraak
Overige tijden:
Vogels:
op afspraak
bij
voorkeur
op
afspraak
Vogels:
bij voorkeur
op afspraak
Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
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Zweten

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

In het najaar van 2009 wordt de welbekende sponsorloop weer georganiseerd. Deze
sponsorloop is er natuurlijk om de clubkas
te spekken en dat is ook wel weer hard nodig. De afgelopen jaren heeft de vereniging
geen schulden gemaakt maar het was ook niet
mogelijk om te sparen! Iets wat een vereniging toch altijd nodig heeft. Het komende jaar
staan er voor beide orkesten grote activiteiten
op het programma. Er komt weer een jubileum aan voor beide orkesten. Tevens staat
er voor JE zowel een studieweekeinde als natuurlijk de concertreis op het programma waar
iedereen zich op verheugd. Daarom hopen wij
dat er veel mensen mee zullen doen aan deze
loop. Veel JE’ers, maar natuurlijk ook GE’ers
worden verwacht om hun best te doen zoveel
mogelijk rondjes te lopen en dus veel sponsorgeld voor de vereniging op te halen.
Voor de JE’ers zit er nog iets extra’s aan vast.
Tot nu bedragen de kosten voor het studieweekeinde, helaas, per persoon zo’n € 60. Dat
is veel, maar jammer genoeg worden jeugd-

herbergen er de laatste tijd niet goedkoper op.
Hoe meer geld er ingezameld wordt met de
sponsorloop, hoe lager deze bijdrage kan worden (we hopen uit te komen rond € 40 per persoon). Dit geldt natuurlijk ook voor de kosten
van de concertreis. Doe dus allemaal je best;
we verwachten dat alle JE’ers meedoen!
Het zal een rondje van ongeveer een halve
kilometer worden. Iedereen weet inmiddels
hoe het werkt; opa’s, oma’s, vaders, moeders,
buren, vriendjes en vriendinnetjes sponsoren
je per gelopen rondje. De locatie is nog niet
bekend maar dit horen jullie natuurlijk op tijd.
Begin vast met het aankondigen van de sponsorloop want: hoe meer mensen, hoe meer
sponsoring. En… zorg dat je vast begint met
trainen zodat je zoveel mogelijk rondjes kunt
lopen. Over de opwarming hoef je je geen
zorgen te maken: vanuit JE heeft een topsporter zich gemeld om een warming-up te geven
zodat iedereen gezond kan beginnen.
Het bestuur
13
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Onderkop
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Een josti in de trompetsectie

Donateursconcert: 8 maart 2009, Nassaukerk

Zondag 8 maart, een schitterende nawinterdag en ook een prachtig affiche voor het
jaarlijkse donateursconcert. Ditmaal speelden zowel JE als GE in de uiterst sfeervolle
Nassaukerk in Westerpark met eigenlijk een
tweeledig doel: uiteraard het testen van het
muzikale kunnen van JE en GE én natuurlijk ook als een gebaar van dank aan onze
donateurs, één van de hoekstenen van onze
vereniging.
De aftrap was deze keer voor Groot Excelsior, uiteraard weer onder bezielende leiding
van Piet. Het eerste stuk, Overture to ‘Egmont’, ging wat aan de voorzichtige kant
van start. Op het moment dat het koper op
Bruckneriaanse wijze de partijen inzette,

16

kwamen de heren en dames van GE écht op
gang. De trompetten, trombones en de versterkte hoornsectie klonken in de kleine kerk
heerlijk massief. GE vervolgde het concert
met het af en toe zeer lastige Elisabeth – The
Musical. Het derde nummer was voor velen
één van de hoogtepunten van het concert:
Ballade van Alfred Reed met Sheila als soloaltsaxofoon. Sheila sloot haar ogen en werd
even een compleet ander mens. Of misschien
werd Sheila op dat moment gewoon Sheila…
Maakt verder ook niet zoveel uit. Er ontstond
in ieder geval een prachtig stuk muziek met
een af en toe briljant vraag-en-antwoord tussen de zwoele klanken van de saxofoon en
het orkest. Bravo!

De rest van het GE-concert bestond uit een
zeer gevarieerd programma. We konden
nog luisteren naar het technische moeilijke
Candide Suite, het speelse Funeral March
of a Marionette en Showdown for Band als
swingende afsluiting. Dit alles liet mooi zien
dat GE een veelzijdig orkest is, maar ook dat
er nog genoeg werk aan de winkel is. Wat
verder opviel, was dat er een mooie samensmelting tussen ‘oud’ en ‘jong’ was in de
ritmesectie. De vonken bij de slagwerkers
sprongen er van begin tot einde vanaf! Als
vanouds had Piet de lat hoog gelegd om de
muzikanten te prikkelen en te laten proberen
het niveau weer te verbeteren. Iets wat, denk
ik, erg goed is gelukt.
Na de pauze was het aan de jonge garde, de
muzikanten van JE, om te laten zien hoe de
zaken ervoor stonden. Onder aanvoering van
Ronald begon JE met Amity and Sweetness.
Gesneden koek, zou je op het eerste gezicht
zeggen, en het klonk ook zeker zeer behoorlijk. Dat is maar goed ook, want dit was niet
bepaald de eerste keer dat we dit stuk hebben
uitgevoerd. Met het tweede stuk, Of Castles
and Legends, liet JE zien dat de goede lijn na
het kerstconcert was doorgetrokken.
De grote uitdaging zat hem wat Jong Excelsior betreft met name in de laatste twee
stukken (plus één of andere Josti in de trompetsectie, wat het allemaal ook niet makkelijker maakt…). Voor een dirigent van een
jeugdorkest is het erg moeilijk om geschikte
muziek uit te kiezen. Aan de ene kant wil je
leuke en goed speelbare muziek, ook voor de
allerjongsten van het orkest. Aan de andere
kant wil je ook dat er voor de meer ervaren
muzikanten voldoende uitdaging is. Met The

Saga of Haakon the Good en Windows of the
World kunnen we concluderen dat Ronald
hierin een goede balans heeft gevonden.
Beide stukken gingen verre van vlekkeloos,
maar gingen zeker niet slecht. Voor onder
anderen de jonge klarinettisten en trompettisten was het af en toe keihard werken, maar
zij hebben het gewoon uitstekend gedaan.
In Windows of the World begon het geheel
echt te swingen. Mooie solopartijen waren
er voor Louis, Trijntje, Florian en Carolien.
Het hoogtepunt was toch echt de saxofoonsolo van Hannes die als een ware Benjamin
Herman (en voor degene die hem niet kennen: Benjamin Herman is dé absolute jazzsaxofoongod) tekeer ging in het afsluitende
deel. Briljant!
Misschien nog één laatste kritische noot tot
slot. De solo’s waren natuurlijk prachtig uitgevoerd, maar een solo staat uiteraard nooit
op zich. Een solo krijgt pas betekenis als de
muziek eromheen ook helemaal klopt. Het is
juist de verantwoordelijkheid van de ervaren
spelers om de jongere muzikanten te begeleiden, de sectie aan de sturen en te motiveren.
De essentie van samen musiceren is dat iedereen in dienst speelt van elkaar en daarmee
in dienst van de muziek. Het doet er totaal
niet toe of je nu eerste, derde, solo speelt of
zelfs dirigent bent. In het orkest is iedereen
van even groot belang. Wellicht is dit een
mooie gedachte om het verhaal mee af te
sluiten. JE en GE hebben hun stinkende best
gedaan en een mooi concert neergezet. Na
afloop kon iedereen met opgeheven hoofd
en een voldaan gevoel naar huis.
Richard Neuhof
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Schildpadden en cowboys in Moskou

Vingerafdrukken op de ballustrade

Zaterdag 14 maart gingen we naar VU Kinderstad. Om 15.00 uur verzamelden we bij
de hoofdingang. Toen werden we naar boven gebracht en trokken we onze poloshirts
aan. Om 15.15 uur werden de eerste plekken
uitgedeeld en werd er van alles door elkaar
gespeeld. Ronald zei dat we even op moesten houden omdat hij het maar een rommeltje
vond en dat het zo niets zou worden.
Toen (15.30 uur) gingen we spelen. We begonnen bij Au Claire de la Lune (In de maneschijn), daarna Merrily we Roll Along, dan
Sur le Pont, toen McRonalds March, vervolgens de Schilpadden race, toen Fietser
in Moskou, daarna Forte en Piano Song en
Guns ‘n Cowboys. Met tussendoor Marte op

Ziek zijn is geen pretje. In het ziekenhuis
liggen al helemaal niet. Daarom gaf Klein
Excelsior op 14 maart een concert in VU
Kinderstad voor de patientjes van het VU
Ziekenhuis. De KE’ers gaf de zieke kinderen daarmee een welkome afleiding.
Terwijl de muzikanten lieten horen hoe hard
hun instrument kan klinken (en hoe zacht)
in de ‘Forte and Piano Song’, kwamen
nieuwsgierige patiëntjes dichterbij om te
kijken waar al die mooie klanken vandaan
kwamen. Voor de KE’ers leek het alsof
er nauwelijks patiëntjes in de zaal waren:
steeds was er weer een ander kind dat zich
van zijn speelgoed losmaakte om te komen
luisteren. Op de glazen balustrade, net gelapt, verschenen al snel vele vingerafdrukken. Andere kinderen bleven op hun speelplekje, ondertussen aandachtig luisterend
naar de saxofoons, klarinetten en slagwerkers op het podium.
Tussen de orkeststukjes door vertelde dirigent Ronald over Klein Excelsior en natuurlijk over Jong Excelsior. Ronald vertelde
ook wat meer over de instrumenten. Want
hoe maak je nu geluid uit zo’n trompet en
hoe klinkt een pauk eigenlijk? Een aantal
muzikanten speelde daarom een solo om
hun eigen instrument goed te laten zien en
horen.
Het publiek was enthousiast en een toegift
mocht dan ook niet ontbreken. Het orkest
bracht daarom een ‘Ode aan Europa’ met
diverse bekende melodieën van Beethoven.
En de balustrade? Die was aan het eind van
het concert toe aan een nieuwe wasbeurt.

Concert KE: 14 maart 2009, VU Kinderstad

de blokfluit en Casper op de klarinet (met een
duet) en Hedwig op de bariton en Valerie op
de trompet. En om te laten horen hoe de verschillende instrumenten klinken: Stefan op
de hobo, Buddy op de pauken, Arjeh op het
klokkenspel en Jesper op de saxofoon. Toen
kwam Nicole van VU Kinderstad die uitlegde waarom er zo weinig kinderen kwamen
luisteren, en ze gaf Klein Excelsior djembés.
Een meisje deelde een paar aapjes uit, en
toen kwam de toegift: Ode aan Europa met
de djembés.
Als laatste gingen we de groepsfoto(‘s) maken. Ik vond het erg leuk.
Haico Wong

Concert KE: 14 maart 2009, VU Kinderstad

Florian Hoven
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GE: Gekleurde Eieren

Paasconcert GE: 5 april 2009, Dominicuskerk

De paasdagen gaan vaak gepaard met allerlei versieringen. Gekleurde eieren, chocolade
paashazen, vrolijk gekleurde linten, paastakken behangen met geinige kippetjes en andere
snuisterijen. Dat moet de reden geweest zijn
om een concert in de Dominicuskerk te organiseren. Een kerk die van zichzelf zeer rijk
versierd is en dus prima bij een paasconcert
past. Wat kun je aan die rijke versiering anders toevoegen dan een veelkleurig concertprogramma? Zondag 5 april gekleurde eieren
op het muzikale menu: het Roman Ensemble,
het saxofoonkwartet Met Maten en natuurlijk
niet te vergeten Groot Excelsior.
Mooi die kerk, maar wel een moeilijke ruim-
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te om te bespelen. De kerk is over-akoestisch
zoals dat heet. Elke noot die je speelt, hoor
je nog twee à drie seconden nagalmen. Geen
probleem als je in je eentje bent en maar één
noot hebt. Wij waren met veel meer dan één
en hadden per persoon meer dan één noot.
Problemen dus... Onze dirigent, Piet Groeneveld, deed het orkest wat speeltips van de
hand.
GE begon het concert met de Overture to
‘Egmont’ van Beethoven. Een mooi stuk,
klonk prachtig in de kerk. Daarna speelde
GE de Ballade voor altsaxofoon en orkest.
Ik heb ongeveer vierenhalve noot te spelen.
Geeft niks want dan kan ik heerlijk luisteren.
Sheila speelt het werkelijk prachtig. Waar de
muziek het hoogtepunt bereikt, krijg ik vaak
een beetje kippenvel. Lekker...
Het Roman Ensemble was aan de beurt. Vrolijke muziek. Enthousiast gespeeld. Leuk
contrast met het grote harmonieorkest, want
een heel ander soort muziek. Muziek uit andere windstreken. Naast bekende instrumenten uit het harmonieorkest zoals de klarinet
en trompet, instrumenten als viool, accordeon, piano en djembé.
Toen was het tijd voor het trompetconcert
van Arutiunian. Daar zat ik op te wachten.
Logisch, ik was de solist. Ik zat al weken op
dit moment te wachten. Nou ja, wachten, ik
heb het ook nog wel een keer of wat gestudeerd. Wat moet ik erover zeggen? Dat het
goed was of niet zo? Dat moet iemand anders maar doen. Ik zal wat over mijn lange
geschiedenis vertellen met dit stuk.
Als gevorderd amateurtrompettist heb je dit
soort werken op je studiemenu staan. Trompetconcerten van Hummel, Haydn, Arutiuni-

KOP

Onderkop

an en nog een paar van die bekende werken.
Die MOET je gewoon studeren, kijken of
het lukt. In de loop van de jaren groeien die
stukken qua techniek en muzikaliteit. Arutiunian kreeg ik meer dan twintig jaar geleden
voor mijn verjaardag van mijn trompetmaatje
Wim Verloop. We speelden samen in Jong
Excelsior. Jong en overmoedig begon ik
met studeren. Laat ik maar eerlijk zijn; het
was hopeloos, ellende, onspeelbaar! Dus dat
ging heel snel de kast in. (Fijn, bedankt hoor
Wim!) Tot het er weer uitkwam, ik het weer
studeerde en het niet veel later gefrustreerd
terugsmeet in diezelfde kast. Het is haat en
liefde zo’n stuk, de volgorde hangt er maar
net vanaf. Zo ging dat jaren door. Totdat ik
de noten kon spelen en eindelijk aan de muziek toekwam. Want muziek is pas muziek
als je de noten niet meer speelt.
Terug naar het heden. Wat gebeurde er niet
zo lang geleden? Piet vraagt: “Wil jij niet
eens Arutiunian spelen?” Nou, ik heb niet
meteen ‘ja’ gezegd maar een tijdje later stond
ik toch voor het orkest. Tijdens de repetities
viel het me op dat het met zo’n vijftig man
begeleiding toch heel anders speelt en klinkt
dan op mijn zolderkamertje. Een geweldig
leuke uitdaging, die kon ik niet voorbij laten
gaan.
Ik mocht uitblazen; de beurt was aan saxofoonkwartet Met Maten. Daar zagen we naast
een baritonsaxofonist, een tenorsaxofoniste
en een sopraansaxofoniste onze altsaxofoniste Sheila Gorter weer terug. Prachtig, het
leek soms wel een klein orgeltje. Vier saxofoons en toch één geluid. Bekende en minder
bekende werken. Leuk om naar te kijken, fijn
om naar te luisteren.

Nog een keer de beurt aan Groot Excelsior
met Praise Jerusalem van ‘huiscomponist’
Alfred Reed. Mooi, maar soms een wat stevig geluid in de over-akoestische kerk. Over
afwisseling had het publiek niet te klagen. Na
dit grote werk nog een rondje Roman Ensemble. Als afsluiting van deze veelkleurige en
geslaagde middag een gezamenlijke uitvoering van GE en het Roman Ensemble van het
werk Çaçak.
Het kan niet anders, iedereen moet met een
voldaan gevoel naar huis zijn gegaan.
Jacco Zwarst
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Wilde beesten in een hoepel

De Posthoorn

Op zaterdagavond 18 april was er voor JE
een feestavond ingepland. De repetitie duurde maar drie kwartier, en daarna stonden er
activiteiten op het programma.
Het hele orkest was opgedeeld in zes groepjes. Eerst mocht elk groepje met behulp van
slagroom, M&M’s, jam, hagelslag en vruchtenhagel proberen een cake zo origineel
mogelijk te versieren. Het bestuur mocht de
cakes keuren en koos een winnaar uit. Daarna
stond er siamees voetbal op het programma.
Dit houdt in dat er vanuit elk team 2x2 spelers samen in één hoepel gaan, en er ook nog

Bij de derde ronde speelden we twister! We
hadden zes twistermatten en op elke mat
speelden twee groepjes tegen elkaar. Daarna
speelden we nog een keer twister; siamees
twister wel te verstaan. Met z’n tweeën in een
hoepel en dan met z’n vieren tegelijkertijd je
linkerhand op geel zetten en je rechtervoet
op groen! Erg uitdagend was dit spel wel.
Gelukkig hebben we echte twistertalenten in
ons orkest zitten: Florian en Paul waren het
winnende duo! Na het cakes versieren, siamees voetballen, pingpongballen blazen en
siamees twisteren was het helaas al weer bij-

JEB-avond: 18 april 2009, ‘t Koggeschip
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iemand op doel staat. Met elk doelpunt kon je
punten verdienen en alle JE leden gingen als
een stelletje wilde beesten heen en weer rennen! Echt super dat iedereen zo enthousiast
mee deed ;)
Bij de tweede ronde deden we een pingpongballetjes-estafette. Bij dit spel was het de bedoeling dat je op je knieën zo snel mogelijk
je pingpongballetje naar de andere kant van
de zaal probeerde te krijgen. Het pingpongballetje mocht niet aangeraakt worden maar
je moest het verplaatsen door te blazen door
een rietje.

Ingezonden brieven

na 22:30 uur en werden de scores bekendgemaakt. Het groepje van Kim, Elwin, Jesper,
Anne-Lotte en Suzanne heeft op deze avond
gewonnen; zij kregen als prijs zes zeer smakelijke cakes!
We vonden het superleuk dat iedereen zo gezellig mee deed! Op naar de volgende activiteit!
Eefke de Vos
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Festival zkt solist, duo/trio geen bezwaar

Stilte aan de Sloterplas

Ook dit jaar willen we het muzikale jaar
weer gezellig, spetterend en met een hoog
muzikaal gehalte afsluiten. In het laatste
weekeinde van het jaar wordt daarom weer
een Solistenfestival georganiseerd. Hopelijk doen er weer veel mensen mee. Het
Solistenfestival is voor de leerlingen van
KE samen met hun leraren toch altijd een
spannende ervaring. Het zou ook zo leuk
zijn als zij dan eens konden beluisteren hoe
het is om bijvoorbeeld met een kwartet te
spelen, of een grotere groep. Geef u dus
nu allemaal op voor een kleine uitvoering.

Na zeven herdenkingsbijeenkomsten in Renesse en twee in Houten, was het wat mij
betreft dan nu eindelijk eens de beurt aan
Amsterdam. In alle voorafgaande jaren had
ik altijd verplichtingen op andere plaatsen,
maar toen Jopie mij begin april vroeg of Piet
of ik zou dirigeren op 4 mei, vond ik dat ik nu
toch ook eens mijn gezicht moest laten zien
in Amsterdam.
Op zaterdag 2 mei was het eerste deel van de
repetitie van JE gereserveerd voor het repeteren van het programma voor 4 mei, waarbij
gelukkig ook een groot aantal GE’ers aanschoof.
Jakob had mij gevraagd om,
naast de gebruikelijke koralen
en het Wilhelmus, ook iets luchtigers te programmeren voor na
het Wilhelmus. De keuze viel
deze keer op Vera Lynn Forever en als ik mag afgaan op de
reacties van het publiek, was
dat een goede keuze.
Het optreden op maandagavond
werd gelukkig niet verstoord
door slecht weer, hoewel het
orkest door de organisatie voor

Speelde u thuis altijd al samen met uw kind,
kom het dan nu laten horen. Speelde u altijd al met een ensemble of pianist samen,
kom het dan nu laten horen. Geef u op en
sluit samen met ons gezellig op een muzikale manier het seizoen af. Tevens is het
natuurlijk fantastisch als u allemaal komt
luisteren. Hopelijk bent u er allen bij, muzikanten en luisteraars. U kunt zich opgeven
bij Wolf Ribbens.
Het bestuur

Dodenherdenking: 4 mei 2009, Sloterplas

de zekerheid onder een flinke partytent was
gezet. Die tent kwam de klank ten goede en
zorgde ervoor dat de bladmuziek niet wegwoei. Ik vind dat we die avond een keurige
prestatie hebben neergezet. Er werd mooi en
verzorgd gespeeld.
Ook een compliment aan Elwin, die het taptoe-signaal deze keer voor zijn rekening nam.
Dat lijkt voor leken altijd heel eenvoudig,
maar om alle tonen netjes en zonder ‘kicksen’ te raken, is niet zo gemakkelijk als Elwin het deed klinken.
Ik moet zeggen dat ik wel een beetje verbaasd was, en ook bijna vreselijk in de lach
schoot, toen de ‘ceremoniemeester’ gezellig
zijn bedankjes en afkondigingen door Vera
Lynn Forever heen door de microfoon liet
schallen. Het deed me een beetje denken aan
een (slechte) versie van het TEMA Tielen
toernooi. Maar de sfeer was prettig en er
werd mooi gespeeld, dus wat mij betreft volgend jaar weer.
Ronald Slager
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Verjaardagen

MEI

3 Florian Hoven
6 Anais Rubingh
8 Marinus Duijm
Sabine Posthumus
Mirjam Wolff
11 Reinier Pruszner
12 Roosje Westenberg
13 Patrick Masseur
14 Hilde Vermin
15 Donja Vos
17 Wolf Ribbens
Judith Wagner
18 Michael Behrens
Jetske Cnossen
21 Edith Behrens

JUNI
2
4
7
9
10
14
17
20
25
27

Jakob Hogervorst
Constance Willemen
Mischa van Schaijk
Marte Albers
Paul Boon
Olivier Straman
Anouk Miserus
Eefke de Vos
Dick Muts
Freek Ruesink

Agenda

JE/B
GE
GE
KE
GE
JE
JE
KE
GE
KE
GE/B
GE
JE/GE
GE
GE
GE
GE
JE
KE
GE
GE
KE
JE
GE
JE/GE

JULI

1 Sarwin Abawi
Harm Meier
9 Ferdi van Eeten
13 Marye Derriks
15 Hannes Adamse
16 Ozair Abawi
20 Philip Croon
Jay Kooiman
26 Michel Hasselt
31 Casper Albers

AUGUSTUS

4 Sheila Gorter
10 Rik van Huisstede
12 Olga Tijken
Jelle Adamse
13 Mariska Hoonhout
17 Hedwig Ligthert
18 Ger Renssen
23 Simon Buijs

Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas?
Die is op vrijdag 21 augustus
Heeft u kopij? Stuur uw stukje dan naar
blaasbas@jongexcelsior.nl
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JE
GE
JE/GE
GE
JE
JE
JE
KE/JE
B
KE

Zaterdag 20 juni
KE: praktijkexamens
in IJmuiden

Dinsdag 8 september
Allen: Algemene Ledenvergadering
in ‘t Koggeschip

Zondag 21 juni, 13:00-16:15
JE/GE: vaderdag-kinderconcert
op het Suikerplein in Westerpark

Zaterdag 26 september, 16:00
GE: buitenconcert Wijkfestival Geuzenveld
op Plein ‘40-’45

Zaterdag 27 juni, 19:45
Allen: seizoensafsluiting en solistenfestival
in ‘t Koggeschip

Weekeinde 3+4 oktober
JE: studieweekeinde

Zaterdag 29 augustus, 19:45
JE: eerste repetitie nieuwe seizoen

Vrijdag 30 oktober
JE/GE: tripleconcert met gastorkest

Dinsdag 1 september, 20:00
GE: eerste repetitie nieuwe seizoen

GE
JE
JE/GE
JE
GE
KE/JE
GE
JE

Zondag 6 september
Allen: sponsorloop
bij de Sloterplas

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

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws
en de concertdata van uw favoriete orkesten?
Meld u dan nu aan voor de elektronische
nieuwsbrief van Klein, Jong en Groot Excelsior.
Stuur een mail naar
nieuwsbrief@jongexcelsior.nl
NIEUWSBRIEF@JONGEXCELSIOR.NL
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Drukwerk

Afzender
Secretariaat
Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdammsterdam
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