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Noot van de redactie

Van het bestuur
Waarschuwing vooraf: koperblazers met een
zwak hart of kort lontje kunnen deze Noot
maar beter even overslaan…
Na bovenleidingen, bliksemafleiders en beeldentuinen zijn nu ook trompetten, tuba’s en
trombones niet meer veilig. De prijs van koper is de afgelopen tijd zo gestegen dat koperdieven er een lucratieve handel in zien.
Muziekinstrumentenmuseum Muzima in Tilburg heeft dat aan den lijve ondervonden; in
de nacht van 16 op 17 november werden daar
minstens zestig antieke toeters ontvreemd.
Op het eerste gezicht zou je denken dat het
om een kleptomane muziekliefhebber moet
gaan. Een verzamelaar wellicht, die ze aan
de muur wilde hangen onder het motto ‘Tien
euphoniums aan de wand is beter dan één in
de hand’…
De volgende dag kreeg het verhaal echter een
iets andere wending. Medewerkers van een
metaalverwerkingsbedrijf kregen argwaan
en belden de politie – we citeren hier nos.nl
– “toen iemand een partij restanten van instrumenten te koop aanbood”. Restanten dus,
want van tien van de zestig toeters was niet
veel meer over: ze waren in stukken gezaagd.
De ‘koper-verkoper’ meldde zich een paar
dagen later op het politiebureau. Hij vertelde
doodleuk dat hij de instrumenten langs de
kant van de weg had gevonden. Oom agent
vertrouwde het niet en de man werd net zo
doodleuk naar de cel gedirigeerd.
Wat er met de overige instrumenten is gebeurd is ons nog niet duidelijk. Wordt dus
vervolgd!

Jong Excelsior is volop bezig met de voorbereiding op het kerstconcert in de Westerkerk.
Dit concert is ook meteen het afscheidsconcert van Ronald Slager bij Jong Excelsior.
Ronald is bijna tien jaar dirigent van Jong
Excelsior geweest, dus hij verdient wel een
volle Westerkerk op zondag 19 december.
Gelukkig gaat hij niet verloren voor de vereniging, want hij blijft dirigent bij Groot Excelsior.
Als u deze Blaasbas te lezen krijgt, heeft het
bestuur inmiddels de eerste gesprekken gevoerd met mogelijke opvolgers. De eerste
maand van het nieuwe jaar staat in het teken
van proefdirecties. We hopen daarna zo snel
mogelijk een goede opvolger voor Ronald te
kunnen aanstellen.
Eind november heeft heel cultuurminnend
Nederland van zich laten horen. Via een
‘schreeuw voor cultuur’ is aan het nieuwe
kabinet duidelijk gemaakt dat de cultuursector wel heel erg hard wordt aangepakt. Ook

onze vereniging zal de komende jaren zeker
iets gaan merken van de bezuinigingen. Dat
betekent dat we allerlei manieren moeten
verzinnen om aan extra financiële middelen
te komen. U kunt ons daarbij natuurlijk ook
helpen door op zondag 19 december allemaal
naar het concert in de Westerkerk te komen.
Een vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Gelukkig zijn er binnen
Jong Excelsior diverse mensen die zich met
hart en ziel inzetten voor de vereniging. Dennis Wagner is bijvoorbeeld zo iemand. Hij
zorgt ervoor dat bij elk concert het slagwerk
vervoerd wordt. Dat is iedere keer weer een
hele klus. Zonder hem zou het voor ons een
stuk lastiger zijn.
Tot slot wens ik u allemaal alvast fijne kerstdagen en een gezond 2011.
Hans Ruesink
voorzitter

Florian Hoven
Paul Boon
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Van de penningmeester

Wel en Wee van JE

Afgelopen jaarvergadering hebben we jullie
steun gekregen de contributie te verhogen
naar €16 per maand. Het duurt dan vervolgens even voordat iedereen dit heeft verwerkt. Mag ik jullie er aan herinneren dit te
regelen? Er zijn nog aardig wat leden die het
oude bedrag betalen.
Verder is er toenemende zorg over de subsidiestromen. Niet alleen als gevolg van
minder leden, maar ook als gevolg van druk
vanuit de regering. We worden hierdoor erg
afhankelijk van onze leden in de vorm van
contributies, van onze donateurs en van onze
inkomsten uit concerten en optredens.
Er zijn ook initiatieven om extra inkomsten
te kunnen krijgen uit het bedrijfsleven. Maar
hier zijn nog geen concrete acties uit voortgekomen. Feit blijft dat we zullen moeten
zoeken naar alternatieven en nieuwe ideeën
moeten ontwikkelen om onze vereniging financieel gezond te houden.
Het kerstconcert levert altijd een goede finan-

Nog heel even en dan is Ronald geen dirigent
meer van Jong Excelsior. Laten we afspreken dat het laatste concert, in de Westerkerk,
een spetterend afscheid wordt. Het bestuur is
druk bezig met het zoeken naar een nieuwe
dirigent. We hebben inmiddels met een aantal
mogelijke kandidaten gesprekken gevoerd. In
januari vinden de proefdirecties plaats. Zorg
er dus voor dat je bij die repetities aanwezig
bent. Dit is eigenlijk een overbodige vraag,
want je moet gewoon bij elke repetitie aanwezig zijn.
Zo heb je één fagot en zo heb je er drie. Nadat
Roemer in september Roosje versterkt heeft
op de fagot, is daar kort geleden ook nog Olivier Witteman bijgekomen. Menig orkest is
hier natuurlijk erg jaloers op. Olivier, leuk dat
je erbij bent en hopelijk ga je het bij het orkest
erg naar je zin hebben.
Met ingang van dit seizoen is de aanvang van
de repetitie vervroegd naar 19.15 uur. Helaas
is het zo dat regelmatig mensen (te) laat bin-

ciële bijdrage, mede doordat we zo velen van
jullie die dag mogen ontvangen. Het is natuurlijk van belang dat alle leden zich inzetten om zoveel mogelijk kaarten in de voorverkoop te verkopen. We kunnen 800 mensen
plaatsen, dus houd je niet in! Het weer is altijd een onvoorspelbare factor in het geheel,
maar laten we ons daardoor niet weerhouden.
Vast heel fijne feestdagen toegewenst en ik
zie jullie allemaal graag 19 december in de
Westerkerk.

nenkomen. Dat gaat allemaal ten koste van de
repetitietijd. Zorg er dus voor dat je uiterlijk
19.00 uur aanwezig bent, zodat we ook echt
om 19.15 uur kunnen beginnen.
Jong Excelsior is wederom gevraagd de ‘afscheidsmusical’ van een groep acht te begeleiden. Dit project wordt door de desbetreffende school groots aangepakt. Van de hele
productie wordt een documentaire gemaakt,
door echte professionals. Deze documentaire
gaat waarschijnlijk ook vertoond worden op
filmfestivals. Zij zullen ook een aantal keren
komen filmen bij een repetitie van Jong Excelsior. De eerste keer was eind oktober jl..
De musical wordt uitgevoerd op vrijdagavond
15 juli 2011 in het Muziekgebouw aan het IJ.
Zorg er dus voor dat je dan niet op vakantie
bent. Het zou zonde zijn als je dit spektakel
moet missen.
Hans Ruesink
Wolf Ribbens

Arthur Masseur
penningmeester
In 2008 begeleidde JE ook een afscheidsmusical: The Lion King
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Wel en Wee van KE
Dat Jong Excelsior een familievereniging is,
hoef ik niemand uit te leggen en dat blijkt
weer uit het navolgende. Jacobien Vos is
vanaf 20 november gestart met blokfluitles.
Zij is het zusje van Arjeh Vos, onze allroundslagwerker bij Jong Excelsior. Jacobien krijgt
les van Roosje Westenberg. We wensen Jacobien veel succes!
De theorieles die Roosje voorheen gaf, wordt
inmiddels gegeven door Eeke de Vos. Zij
speelt al jaren op de dwarsfluit bij JE. Fijn
dat je zo enthousiast reageerde, Eefke. Ook
jij veel succes!
Helaas hebben we in goed overleg afscheid
genomen van Darinda Vos. Misschien zien
we haar in de toekomst, als zij de muziek
gaat missen, nog eens terug. Casper Albers
is met zijn leraar, Florian Hoven, aan zijn
laatste voorbereidingen voor zijn A-examen
bezig. Hij gaat dit 18 december doen. Ik kan
u in de volgende Blaasbas vast vertellen dat
dit gelukt is.
Op 9 oktober was het Solistenfestival. Bijna
alle KE-leerlingen waren van de partij en
hebben weer prachtig gespeeld. Rijk Laterveer speelde samen met zijn nieuwe leraar Richard. Donja Vos speelde niet alleen
op haar klarinet, maar zelfs op de triangel!
Darinda Vos heeft een laatste optreden samen met haar zus, Donja, gegeven. Best nog
lastig om twee verschillende instrumenten
tegelijk te laten horen! Donja wist ons ook
te verrassen met een prachtig solo-optreden.
Marte Albers was natuurlijk weer vaak op het
podium te zien. Zij speelde o.a. met Anouk
Knoflook (uit JE) een prachtig duet. Bovendien speelde Marte het bekende “When the
Saints” met Charlotte van Niftrick, die we
8

dit seizoen verwelkomd hebben bij JE. Haar
broer Casper kwam één keer maar wist iedereen te imponeren door in één van zijn stukjes
te improviseren. Knap!
Kim, een van de klarinetleraren, was met al
haar leerlingen te horen. Fijn is dat! Anouk
Knoflook speelde ook nog met haar huidige
lerares Liza Botros. Helemaal alleen op het
podium met zijn altsax en de bekende tune
van Harry Potter was Haiko Wong. Ook hij
is pas net gestart bij JE. Fijn dat je dan gelijk
komt soleren bij het Solistenfestival. Nieuw
dit jaar bij JE is Daniëlle de Tree en ook zij
soleerde met de voor iedereen bekende muziek van Abba. Leuk!
Haico had weer familie meegenomen. Zijn
zusje Anca speelt namelijk fagot en speelde
daarom met Roosje Westenberg en Roemer
Croon een trio. Ja, u begrijpt het goed, er waren DRIE fagotten tegelijk op het podium!
Overigens hebben we dat tegenwoordig elke
zaterdagavond bij Jong Excelsior maar dat
leest u vast elders in deze Blaasbas. Anca had
ook haar moeder (Amarens Veenstra, fluitiste
bij Groot Excelsior) zover weten te krijgen
om een duet te spelen. Mooie combinatie
hoor!
Arjeh Vos z’n optreden verliep een beetje lastig want de techniek (zijn cd) leek eerst niet
mee te willen werken. Arjeh bleef er rustig
onder en leverde uiteindelijk een stukje vakmanschap op de drums! Patrick Masseur liet
ook slagwerk horen maar alleen op de kleine
trom. Wat een lastige ritmes waren dat. Hij is
duidelijk bijna klaar voor het A-examen. Zijn
broer William wist het publiek bijna aan het
zingen te krijgen met zijn A meezingrace!
Philip Croon (speelt klarinet bij JE) heeft

iedereen echt laten verbazen door ineens
samen met broer Roemer een duet voor fagot en contrabas te spelen. En dat pas na een
week les! Geweldig, en hij schijnt nog meer
instrumenten te kunnen bespelen....
Er waren nog een aantal mensen uit GE; Jopie en Mariska speelden een duet voor altsax
en tenorsax. En natuurlijk was Anne Bruins
weer van de partij. Zij bracht ons in winterse
sferen door haar Dance of the Snowman. Alle
optredens werden afgesloten met een prachtig optreden van Harm Meier, Nathan Frohn,
Jelle Adamse en Roosje Westenberg. Zij
speelde een kwartet van J.S. Bach.
Alle deelnemers kregen ook dit jaar weer een
aandenken in de vorm van een medaille. Vlak
voor de pauze werden alle leraren weer even
in het zonnetje gezet. Ze kregen een welverdiend applaus en een heerlijke ‘patatzak’ met
herfstchocolade. Het was weer een geslaagde
avond.
Rest mij de juryleden, Kim Grisel en Wolf
Ribbens en onze knoppenman Dennis Wagner hartelijk te bedanken. Als u dit jaar niet
tussen het publiek zat, moet u echt de volgende keer weer een keer komen luisteren!
(Een foto-verslag vindt u op pagina 12 en 13
van deze Blaasbas, red.)
Hierbij wens ik iedereen heel fijne feestdagen en ik verheug mij weer op een muzikaal
2011. Blijft u vooral onze geweldige site
www.jongexcelsior.nl in de gaten houden om
op de hoogte blijven maar ook om eventuele
laatste wijzigingen niet te missen!
Caroline Stubbé
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Wel en Wee van GE
De naklanken van ons eerste concert dit seizoen zijn nog te horen. Op zondag 14 november hebben we samen met Harmonie De
Phoenix uit Wateringen in het NOVA-college
een zeer geslaagd uitwisselingsconcert gegeven. U kunt hier verderop in deze “Bas” meer
over lezen. Tijdens dit concert hebben twee
leden van de Shell-Harmonie ingevallen bij
de trompetten. Nico en Leo bedankt voor jullie hulp!
Ondanks dat Sinterklaas nog gevierd moet
worden zijn wij al begonnen met het repeteren van kerstliedjes. Dinsdagavond 14 december zullen wij samen met JE zo’n 500
leerlingen van de Amstelmeerschool uit
Amsterdam-Noord begeleiden bij een kerstbijeenkomst.
Daarnaast zijn we gestart met nieuwe stukken die we gaan spelen op het Donateursconcert. Op 6 maart 2011 is iedereen (niet alleen
donateurs) van harte welkom om in de Pelgrimskerk in Badhoevedorp onder andere te

komen luisteren naar The Lake of the Moon.
Een stuk waar we aardig voor aan de bak
moeten (althans baritonsaxofoniste onder de
ondergetekenden…). Ook zullen we tijdens
dit concert weer een solist begeleiden, oudJE-trompetist Elwin Smit.
Vervolgens zullen we tweede Paasdag (25
april) een paasconcert geven in samenwerking met Koperensemble Brazzled. Oud-JE/
GE-lid Jacco Zwarst speelt trompet in dit ensemble dat meestal optreedt als tentet (tien
muzikanten).
In de vorige Blaasbas heeft u kunnen lezen
dat Myrthe Barten weer terug was op de
tweede fluit. Helaas heeft zij aangegeven te
stoppen met GE. Het is altijd jammer als er
mensen zijn die er na zo’n lange tijd lidmaatschap mee ophouden. Myrthe, je bent altijd
welkom om weer mee te komen spelen!
Jarmo van Veldhuizen (hoorn) moet de komende maanden voor zijn opleiding stage
lopen, ver uit de buurt van Amsterdam, en
zal daarom tot februari niet meespelen. Hij
heeft ons verzekerd in februari weer in de rij
hoorns aan te sluiten. Dat willen we graag
ho(o)r(e)n!
Over trouwe leden gesproken: Karel Boon is
ziek en ondanks zijn behandelingen komt hij
indien mogelijk gewoon naar de repetities!
Karel, ook via deze weg willen we jou en je
familie veel sterkte wensen.
Daarnaast wenst het GEB iedereen fijne
feestdagen & een goed, gezond en muzikaal
2011!
Caroline Stubbé
Olga Tijken
Rinske de Graaf
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HÉT IDEALE KERSTCADEAU:
de Jaarkalender 2011 van
Jong, Groot en Klein Excelsior!
JANUARI

MAART
Jong Excelsior tijdens TEMA Tielen (april 2008)

MEI
Klein Excelsior in VU Kinderstad (maart 2009)

Met foto’s van de orkesten
en elke maand een leuke
uitspraak over muziek.

JUNI
Jong Excelsior met Pr. Máxima in het Concertgebouw (juni 2010)

Groot Excelsior op het Suikerplein (juni 2009)

2011
NU!
M
‘
P
KOO

€15.00

De kalender is verkrijgbaar bij bestuursleden
tijdens repetities, lessen en concerten.
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Van spetterende solo tot daverend duo
Solistenfestival: 9 oktober 2010, ‘t Koggeschip

Casper Albers improviseert met gemak

Daniëlle de Tree, nieuw in JE, nu al solo

Nog nooit vertoond: drie fagotten! Anca Wong en Roemer Croon met juf Roosje

Arjeh Vos: onverstoorbaar goed op drums

Anne Bruins, dé solist van elk festival

De gebroeders Croon: Roemer op fagot, Philip - heel verrassend - op contrabas
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Saxduo Jopie Buijs en Mariska Hoonhout

Anouk Miserus: solo, duo, wat kan ze niet?
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De Echoput

Rubriek van, voor en over oud-leden

Onze vierjarige ‘winterslaap’ is voorbij. Wij
gaan ons – met toestemming van het bestuur
– wederom bezighouden met de organisatie
van een reünie en een reünistenorkest. In november 2011 bestaat Jong Excelsior 85 (!)
jaar en viert Groot Excelsior het 30-jarig jubileum. Wij nodigen de oud-leden van beide
orkesten uit, zoals iedere 5 jaar, aan de festiviteiten deel te nemen.
Welke dag in november 2011, waar en
hoe? Dat is nog in handen van het bestuur
(waarschijnlijk 5 november, red.). Wij gaan
aan de slag om meer dan 125 reünisten te
bereiken, waarvan er tenminste 70 gaan
meespelen in het reünistenorkest 2011. OudJE/GE-dirigent Jos van der Sijde heeft al
laten weten dat hij wederom als gastdirigent
het reünistenorkest wil leiden. Fijn Jos!
De reünisten die niet meer spelen zijn hartelijk welkom op de concertdag en de reünie.
De nog spelende reünisten komen twee zaterdagmiddagen bij elkaar om een lekker programma in te studeren, dat op de jubileumdag
zal worden uitgevoerd.
Deze informatie bereikt via De Blaasbas in

eerste instantie de oud-leden die als donateur
nog met onze muziekvereniging verbonden
zijn. De andere oud-leden horen pas later
van onze activiteiten, waarbij wij hen willen
overhalen ook donateur te worden. Dat zou
de vereniging goed uitkomen in deze periode
van inkrimpende subsidies.
Laat vast wat van je horen als je mee gaat
spelen bij de jubileumviering en/of als oudlid aanwezig zal zijn bij de reünie. Bel dan
met een van onze COL-vertegenwoordigers
of stuur een mailtje naar f2hcroese1@hetnet.
nl
Wij, het COL, verheugen ons bij voorbaat op
de contacten met veel oud-leden zodat ook
2011 weer een fantastisch en goed bezocht
jubileumjaar voor ons ‘ouwe muziekcluppie’
gaat worden!
Vriendelijke groeten van
Jo van den Eshof-Croese (020-6693940)
Loes Kwant (035-7721539)
Hans Knip (020-6197042)
Karel Boon (020-6460343)

Het reünistenorkest tijdens het 80-jarig jubileum (2006) in De Meervaart
14

Even voorstellen... nieuw in JE

Haaaaaay allemaal !

Hoi,

Ik ben Charlotte. Ik ben eigenlijk via mijn
zus Iris op JE gekomen. Ik heb het super naar
mijn zin, maar ik speel niet echt alleen maar
saxofoon. Ik zit ook op paardrijden. Dat is
écht mijn ‘favo’ hobby!
Ik zit nu op het Spinoza Lyceum en daar doe
ik vmbo-t. En dan ook nog de kunstklas. Dat
vind ik echt heel leuk, want we doen veel
meer met muziek, dans en drama dan alle andere klassen. Dat maakt het wel een beetje
bijzonder.
O ja, nog een dingetje, ik zit natuurlijk in het
orkest omdat ik het gewoon super gezellig
vind.
Zo nu ben ik wel klaar.

Ik ben Olivier en ben 16 jaar. Ik speel sinds
oktober als fagottist in Jong Excelsior. Hiervoor had ik gewoon elke week les en speelde
ik thuis fagot. Voordat ik fagot kon spelen
heb ik eerst klarinet gespeeld. Toen ik wat
groter was, kon ik naar een kleine fagot en
toen ik groot genoeg was, kon ik pas echt
fagot spelen.
Ik heb altijd les gehad bij het Muziekpakhuis.
Naast fagot speel ik ook nog een beetje gitaar, ook bij het Muziekpakhuis.
Verder zit ik op het Fons Vitae in 4 vwo en
loop ik hard om niet al te dik te worden.
Olivier Witteman

Doeggggg!
Charlotte van Nifterick
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Rosa en St. Martin in de straten van NY
Dubbelconcert: 14 november 2010, NOVA College

Zondag 14 november verzamelde GE zich
weer in het Nova College om een concert te
geven samen met harmonieorkest De Phoenix uit Wateringen. Een collega van Hans
Ruesink, Inge, speelt saxofoon bij De Phoenix. Zo kwamen de orkesten ter sprake en
was het idee geboren om samen een concert
te geven.
De Wateringers begonnen met een aangenaam Adagio. De presentatrice legde uit
dat het programma als thema Amerika had.
Movement for Rosa is gebaseerd op een gebeurtenis uit 1955 over de discriminatie in
Amerika. Een zwarte vrouw weigerde in de
bus om op te staan om een blanke te laten zitten. Zij werd hiervoor vastgezet. Toen Martin
Luther King hier van hoorde, riep hij op om
het busvervoer te boycotten. Na 381 dagen
waren de busmaatschappijen haast failliet.
Bovendien deed de rechter uitspraak dat
Rosa vrij gelaten moest worden. Het muziekstuk werd mooi uitgevoerd door De Phoenix
waarin allerlei emoties vertolkt waren zoals
het aambeeld om de boosheid te laten horen.
Het stuk Variations on America is een heel
technisch stuk waar de componist typisch
Amerikaanse hymnes op spottende manier
neerzet. Ook was het Engelse volkslied te
herkennen, de trompetsectie zwaaide hierbij
vrolijk met vlaggetjes.
Het arrangement JIG leek niet in het thema
Amerika te passen, maar dat werd toegelicht.
De eerste Ierse en Engelse settlers in Amerika namen hun oude Keltische dansmuziek
mee. Dit was een prettig stuk om te luisteren
door de vrolijke dansmelodieën.
Toen kwam Streets of New York gearrangeerd
door de Wateringse dirigent Geert Schrijvers
16

zelf. Hij zou de straten van New York wel
eens op stelten willen zetten met een klein
groepje goede muzikanten. Een stuk of tien
muzikanten uit het orkest kwamen opnieuw
de zaal binnen met aanstekelijk swingende
mix van soul en jazzy klanken. De dirigent
zelf speelde hier saxofoon. En de man met de
bombardon stond duidelijk te genieten! Dit
was een erg leuk intermezzo!
Als afsluiting speelden ze El Cumbanchero,
een bekend stuk wat met de immigratie van
Puerto Ricanen in Amerika terechtgekomen
is.
Na de pauze was Groot Excelsior aan de
beurt. De zaal was nog gezellig vol. De muzikanten van De Phoenix waren benieuwd
naar GE, maar er waren ook andere belangstellenden op de aankondigingen afgekomen.
Ik vind het extra leuk als het lukt om ook ander publiek te bereiken dan de trouwe luisteraars.
We begonnen met St Martin’s Suite, voor mij
een spannend stuk omdat er nogal veel van
de paukenpartij afhing. Ronald had al gezegd
dat hij agressief naar mij ging kijken op een
overgang waar ik dreigend moest spelen. Dat
hielp volgens mij wel!
Trijntje mocht haar beheersing van haar
trombone laten horen bij het Concerto for
Trombone and Band, dit keer begeleid door
GE. Ze kwam nog even wat extra succeswensen halen bij Luis en speelde toen de sterren
van de hemel. Mijn complimenten, Trijn!
Aus tiefer Not werd grappig aangekondigd
door Paul, omdat er niet zo heel veel interessants over te vertellen valt. Dit was even een
broodnodig rustpunt voor het orkest, maar
misschien iets te rustig in het gehele pro-

gramma.
Met Hymn of the Highlands werd het concert
afgesloten. Het tweede deel speelden de vier
saxen hun mooie solo. Ik keek naar buiten
naar de bomen in de mistige schemering en
dat paste heel goed bij dit Schotse sfeertje.
De Phoenix gebruikte dit concert ook als
try-out voor hun concourswerken. Bij het
afscheid wensten we hun veel succes bij het
concours. Als dank voor de uitnodiging kreeg
GE druiven uit het Westland (ook al dachten
Lambert en ik dat het om wijn ging). De dag
werd gezellig afgesloten met hapjes zodat iedereen nog even bleef napraten over de geslaagde concertmiddag.

Uit het gastenboek op jongexcelsior.nl:
Van: Inge | 28 november 2010
Dag Groot Excelsior. Ook ik kijk terug
op een heel mooi dubbelconcert en we
nodigen jullie graag eens uit om naar het
Westland te komen! Hans en ik houden
daarover vast contact! Gisteren was ons
concours, onze inspanningen en enthousiasme van de afgelopen periode zijn beloond met een eerste prijs + promotie naar
de eerste divisie (8,6 gemiddeld) :D Tot
ziens.

Els Bult

De Phoenix speelt Streets of New York. Rechtsonder dirigent Geert Shrijvers.
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De Posthoorn

A Celebration of Christmas

Ingezonden brieven
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Kerstconcert
in de Westerkerk
Jeugdorkest Jong Excelsior
Ronald Slager

Beste mensen,
Helaas is bij mij afgelopen oktober slokdarmkanker geconstateerd. In het AMC ben
ik inmiddels vijf dagen per week bezig met
chemo en bestraling. In februari a.s. volgt een
pittige operatie waarbij mijn slokdarm in z’n
geheel verwijderd zal worden. Na mijn herstel hoop ik weer in GE te komen spelen als
‘gewoon Boon op de tenorsaxofoon’.
Dank voor alle fijne reacties die ik heb mogen
ontvangen. Ze helpen zeker bij het herstel.
Vriendelijke groet,
Karel Boon

Popkoor Remix
Jan Deckers

Samenzang

Zondag 19 december 2010
15.00 - 16.30 uur (kerk open om 14.15 uur)

Westerkerk, Prinsengracht 279, Amsterdam
Entree: € 12,50 | € 7,00 (stadspas, < 12 jaar)
Kaarten verkrijgbaar aan de zaal en
in de voorverkoop voor € 10,00 | € 7,00
bij www.jongexcelsior.nl en bij het
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Oude parochie ontmoet jong orkest

Augustinus: 21 november 2010, St. Augustinus Parochie

Op zondag 21 november begeleidde een koperensemble, bestaande uit leden van Jong
& Groot Excelsior, het Latijns Parochiekoor
Cantemus Dominum. Hun parochie, St. Augustinus, bestond op deze datum 375 jaar.
Vandaar de uitnodiging aan Excelsior om op
deze bijzondere dag een aantal mooie stukken
te komen spelen. Ook Jong Excelsior mocht
erbij zijn: het orkest speelde een paar stukken
van het komende kerstconcert.
Het ensemble bestond uit negen muzikanten:
Arthur Masseur, Maarten van der Meij, Lisa
Solavera, Wolf Ribbens, Trijntje Westenberg,
Jakob Hogervorst, Ferdi van Eeten, Luizinho
Peroti en Dirk Westenberg. Het stuk dat ze
speelden heette Te Deum. Voor het nummer
hebben we drie keer moeten repeteren. De
eerste keer o.l.v. Ronald Slager en de andere
keren o.l.v. Henk Paardekoper (de dirigent
van het koor). Het was zowel een uitdaging voor het ensemble als voor het koor. We
hebben één keer met het koor geoefend in de
kerk waar het concert zou plaatsvinden. De
repetitie verliep voorspoedig.
Zondag 21 november was de grote dag
waarop we het konden laten horen aan de be-

zoekers van de kerk. De dag werd geopend
met een mis. Toen waren de leden van JE al
druk bezig zich voor te bereiden op het concert (hoewel iedereen nog lekker thuis was
toen de mis begon). JE arriveerde rond 12:45
uur bij de kerk. Hier was het nog een hele
puzzel om het podium/altaar zo in te delen
dat het hele orkest en koor hier met zijn allen
op plaats konden nemen.
Uiteindelijk startte de middag met een aantal
liederen, gezongen door het koor van het St.
Augustinus. Hierna speelde Jong Excelsior
twee van de stukken van het aankomende
kerstconcert: Aus tiefer Not en A Flemish
Christmas. Door de mooie akoestiek van
de kerk kwamen beide stukken erg goed tot
hun recht. Hierna volgde een mooi en lastig
muziekstuk, gezongen door het koor onder
begeleiding van het ensemble van Excelsior
leden. Ook dit klonk erg goed in de akoestiek.
Het was een geslaagd concert en het was
voor de St. Augustinusparochie een feestelijke dag.

Wel en Wee van GE
advertentie

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!

Lisa Solavera
William Masseur
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Verjaardagen

DECEMBER

19 Lambert Buijs
20 Hans Ruesink
23 Dennis Wagner

JANUARI

1 Anne Klaase Bos
4 Jopie Buijs
7 Carolien Vlaar
Dirk Westenberg
17 Tijmen Slomp
25 Marie-Louise Mos

Agenda

GE
B
GE

GE
GE
JE
GE
JE
GE

FEBRUARI

1 Paul Schildmeijer
3 Arjeh Vos
5 Caroline Stubbé
Eline Tolsma
6 Maarten Stolz
11 Anouk Knoflook
13 Erik Sikking
16 Janneke Klein
19 Roemer Croon
21 Rinske de Graaf
Amarens Wong-Veenstra
25 Liza Botros
27 Rosa van Huisstede
Valerie Corlu

MAART

13 Kim Grisel
14 Marieke Vaessen
Quincy Wekker
24 Haico Wong

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

JE
GE
KE
KE/JE

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

Woensdag 8 december
Theorie-examens A/B/C/D

Vrijdag 28 januari
Allen: deadline De Blaasbas

Dinsdagavond 14 december, 19:15 uur
JE/GE: kerstbijeenkomst Amstelmeerschool
in Amsterdam Noord

Zaterdag 5 maart, 16:30-18:30 uur
GE: generale repetitie

Zaterdag 18 december
Praktijkexamens A/B/C/D
Zaterdag 18 december, 19:15 uur
JE: generale repetitie met koor
in ‘t Koggeschip
Zondag 19 december, 15:00 uur
JE: kerstoncert
in de Westerkerk
20 december 2010 t/m 3 januari 2011
JE/GE: kerstvakantie, geen repetitie
KE: kerstvakantie, geen lessen
Dinsdag 4 januari 2011
GE: eerste repetitie na de kerstvakantie
Zaterdag 8 januari
JE: eerste repetitie na de kerstvakantie
KE: start lessen

Zondag 6 maart 2011
Allen: Donateursconcert/voorjaarsconcert
in de Pelgrimskerk, Badhoevedorp
Zondag 25 april (ovb!)
GE: Paasconcert
Zondag 29 mei (ovb!)
JE/GE: buitenconcert
Zondag 26 juni (ovb!)
GE: buitenconcert
Vrijdag 15 juli
JE: afscheidsmusical
in het Muziekgebouw aan ‘t IJ
Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele
informatie:
www.jongexcelsior.nl

Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas?
Die is op vrijdag 28 januari
Heeft u kopij? Stuur uw stukje dan naar
blaasbas@jongexcelsior.nl

NIEUWSBRIEF@JONGEXCELSIOR.NL
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Drukwerk

Afzender
Secretariaat
p/a Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdammsterdam
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