DE
BL
AA
SB
AS

53e jaargang 2011 - 2
Orgaan van
Jeugdorkest Jong Excelsior
Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Muziekvereniging Groot Excelsior

www.jongexcelsior.nl

Verenigingsgegevens

Jeugdorkest Jong Excelsior
Opgericht: 22 oktober 1926
Dirigent: Bastiaan Uijl
Repetitie: zaterdag van 19.15 tot 22.00 uur
Afmelden: Hans Ruesink of Wolf Ribbens
je@jongexcelsior.nl
Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Hoofd Opleiding: Caroline Stubbé
ke@jongexcelsior.nl
Lessen: zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur
Afmelden: Caroline Stubbé
(036) 531 33 40 of 06 46 00 55 47
en bij je eigen leraar
Muziekvereniging Groot Excelsior
Opgericht: 1 september 1981
Dirigent: Ronald Slager
Repetitie: dinsdag van 19.45 tot 22.00 uur
Afmelden: Caroline Stubbé
ge@jongexcelsior.nl
(036) 531 33 40 of 06 46 00 55 47
Repetitie- en lesruimte
Basisschool ‘t Koggeschip
Abraham Kuyperplein 2
1067 DE Amsterdam-Geuzenveld

Inhoudsopgave
53e jaargang 2011-2

Dagelijks Bestuur & Redactie
Voorzitter
Hans Ruesink
Fuhrhopstraat 17
2024 VA Haarlem
(023) 5762130 / 06 52 37 82 58
voorzitter@jongexcelsior.nl
Secretaris
Jelle Adamse
p/a/ Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdam
06 30 93 08 48
secretaris@jongexcelsior.nl
Penningmeester
Arthur Masseur
Divertimentostraat 4
1312 EC Almere
(036) 536 08 94
penningmeester@jongexcelsior.nl
Redactie De Blaasbas
Florian Hoven (06 25 23 34 80)
Paul Boon (06 53 24 14 62)
blaasbas@jongexcelsior.nl

Jeugdorkest Jong Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Amsterdam onder nummerV40531802.
Muziekvereniging Groot Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Amsterdam onder nummer V40535458.
Lidmaatschap: € 16,00 per maand. Huur instrument: € 9,00 per maand.
Donatie minimaal: € 20,00 per jaar.
ING: 3779773 t.n.v. Jeugdorkest Jong Excelsior, Amsterdam.
Internet: www.jongexcelsior.nl

2

12

Uit bed getrommeld
Donateurs-/voorjaarsconcert

26

Het is knijperstrijdtijd
Buitenconcert A’dam Museum

16

Oververhitte GE’ers
Paasconcert Groot Excelsior

28

Straf voor Bastiaan
Streng einde aan JEB-avond

En verder:
4

Noot van de redactie		

18

Een goed werkend polshorloge...

5

Van het bestuur			

19

...en een sterk langetermijngeheugen

6

Van de penningmeester		

20

Algemene Ledenvergadering 2011

7

Wel en Wee van GE

21

Jaarverslag

8

Wel en Wee van JE

24

Afscheidsmusical is megaproductie

10

Wel en Week van KE

30

Verjaardagen

14

De Echoput

31

Agenda

17

De Posthoorn
3

Noot van de redactie

Van het bestuur

Zondag 29 mei, een paar honderd meter van
het buitenconcert van Jong en Groot Excelsior. De Dam is overvol. “Schieten! Links!”
De mannen rennen alsof hun leven er van
afhangt. Dan volgt een schot. De luide knal
echoot tegen het Paleis. Mis. Enkele meters
naast het doel ploft de bal in het zand. Een
fluitsignaal betekent het einde van de Beach
Soccer League. Het publiek maakt zich op
voor de derde helft. Maar dan lopen er ineens
vanuit alle hoeken mannen en vrouwen het
zand op. Gestoken in rokkostuum lijken het
net bobo’s van de voetbalbond, ware het niet
dat deze ‘bobo’s’ allemaal een instrument in
hun hand hebben.
Het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio
Kamer Filharmonie, het Metropool Orkest
en het Groot Omroepkoor, zo’n driehonderd
muzikanten in één grote flashmob: een verrassingsconcert om te protesteren tegen de
bezuinigingen op het Muziekcentrum van de
Omroep.
De leden van Jong en Groot Excelsior hebben dit bijzondere evenement moeten missen. Zij speelden (zie verderop in deze Blaasbas) hun eigen concert. Maar, niet getreurd.
Jullie kunnen er nog vaak genoeg naar luisteren. De flasmobbers speelden namelijk een
bekend muziekstuk dat regelmatig op tv te
horen is. Of, zoals één van de beachvoetballers het verwoordde: “Tof dat ze de tune van
de Champions League doen!”

De zomervakantie staat voor de deur. Groot
Excelsior geeft op zondag 3 juli nog een concert in het Westerkpark. Jong Excelsior sluit
het seizoen af met de musical The Wiz op vrijdag 15 juli. Daarna kunnen de instrumenten
voor een paar weken in de koffer, zodat iedereen vanaf begin september weer met frisse
moed kan starten aan het nieuwe seizoen.
De eerste maanden van het nieuwe seizoen
staan in het teken van de Sloterproms, het
studieweekeinde en het Jubileum. De Proms
worden op 16, 17 en 18 september gehouden
in De Meervaart. Er doen diverse orkesten,
koren en artiesten uit Amsterdam Nieuw-West
aan mee. Het programma wordt gemaakt door
een professionele regisseur. Daarna staat alles in het teken van het studieweekeinde en
het Jubileum.
Op dinsdag 13 september is de Algemene Ledenvergadering. Dat zal voor mij de laatste
Algemene Ledenvergadering zijn van Jong
Excelsior. Ik heb namelijk besloten om te
stoppen als voorzitter van onze vereniging.
Het wordt tijd dat iemand anders het stokje
overneemt. Dit jaar zit ik elf jaar in het bestuur, waarvan de laatste zes jaar als voorzit-

ter. Ik heb het met veel plezier gedaan, maar
het is nu een mooi moment om afscheid te
nemen.
Gelukkig heeft Caroline Stubbé positief gereageerd op het verzoek van het bestuur, om
de voorzittershamer over te nemen. Het bestuur draagt haar daarom voor als kandidaatvoorzitter van Jong Excelsior. Wanneer de
Algemene Ledenvergadering op 13 september akkoord gaat, is zij vanaf dat moment de
nieuwe voorzitter van de vereniging.
Ook Michel Hasselt neemt afscheid als bestuurslid. Hij gaat gelukkig niet verloren voor
de vereniging. Hij heeft aangeboden om de
vereniging nog regelmatig behulpzaam te
willen zijn met allerlei hand- en spandiensten.
Het komend (half) jaar staat er dus veel op
de rol. Het bestuur heeft er echter het volste
vertrouwen in dat het een mooi nieuw seizoen
wordt, met veel muzikale hoogtepunten. We
gaan er daarbij wel vanuit, dat alle leden bereid zijn om zich in te zetten voor de vereniging. Het bestuur kan dat niet alleen.
HANS RUESINK

voorzitter

FLORIAN HOVEN
PAUL BOON

ps Dank aan de familie Stubbé/Westenberg/
Frohn, hofleverancier van deze Blaasbas!
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Van de penningmeester

Dank aan iedereen die moeite gedaan heeft
de contributieverhoging door te voeren.
Helaas is het nog niet bij alle leden gelukt.
De contributie is per 1 september 2010 naar
€ 16 gegaan. Kunnen de leden die dit nog niet
hebben aangepast dit zo snel mogelijk doen
en het verschil storten?
Iedereen is middels een brief op de hoogte
gesteld van de data en plannen met betrekking tot ons Jubileum in november. We gaan
weer indrukwekkende concerten geven en
gaan ons daar volop op voorbereiden. We
hebben ook het studieweekeinde vastgelegd
zodat we maximaal kunnen oefenen.
Voor het studieweekeinde is een eigen bijdrage van € 75 verschuldigd. Kunnen jullie zorgen dat deze zo snel mogelijk wordt gestort?
We moeten de locatie volledig vooraf betalen en het zou fijn zijn als we als vereniging

niet het hele bedrag hoeven voor te financieren. Graag bij de overschrijving duidelijk de
naam van het orkestlid vermelden.
Geachte donateurs, dank voor de vele steun
die is overgemaakt. Het is fijn te merken
dat we zoveel steun van jullie krijgen! Nog
niet alle donateurs hebben hun donatie overgemaakt. Graag zou ik deze mensen willen
aanmoedigen de donatie zo snel mogelijk te
storten. Er komt een jubileumjaar aan en wij
kunnen jullie steun goed gebruiken. Momenteel zijn we druk met de subsidieaanvragen
om geld te verzamelen voor onze plannen
voor het Jubileum. Er staat veel druk op de
subsidiekraan. We zijn dus erg afhankelijk van
jullie steun. Hartelijk dank voor jullie hulp
ARTHUR MASSEUR

penningmeester

OPROEP AAN OUD-LEDEN
Jong Excelsior wordt 85 jaar, Groot Excelsior 30 jaar.
En dat willen we graag met jullie vieren!
Alle oud-leden zijn daarom van harte welkom om mee te spelen
tijdens het jubileumconcert op zondag 6 november 2011.
Lijkt dit je wat? Geef je dan nu op voor het reünistenorkest!
Mail de Commissie Oud-Leden via col@jongexcelsior.nl.
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Wel en Wee van GE
Alweer een seizoen bijna ten einde. GE heeft
het druk gehad. Na een zeer geslaagd Donateursconcert hebben we dit jaar een ‘nieuw’
concert uitgeprobeerd op tweede paasdag.
Ons idee was: met Pasen is het bijna altijd lelijk weer dus laten we op tweede paasdag een
leuk gecombineerd concert houden. Helaas,
de mussen vielen van het dak en er was dus
niet zoveel publiek als we gehoopt hadden.
Toch was het een geslaagd concert en hierbij
bedanken we Brazzled! voor hun aandeel!
Traditiegetrouw speelden we ons eerste buitenconcert bij het Amsterdam Museum
(A’dams Historisch) op 29 mei. Een leuk concert maar alweer bleek het hoe lastig het is om
buiten te spelen. Het vraagt altijd al een grote
concentratie, maar zeker als het zo waait. Er
vielen weer de nodige standaarden om en de
muziek waaide weg, zowel het papier als de
noten... Moeilijk om dan goed samen te spelen. Misschien toch nog een beetje beter kijken naar die mijnheer die zo z’n best doet daar
vooraan met dat stokje in zijn hand?
Dankzij alle inspanningen van Wolf hebben
we voor alle concerten op meerdere plaatsen
invallers gehad. Hierbij danken we jullie allemaal hartelijk.
Op 3 juli krijgen we een herkansing in het
Westerpark. Dit wordt onze afsluiting van het
seizoen en dan gaan we op naar een heel druk
nieuw seizoen! We starten met de Sloterproms
op 16/17/18 september en met op 7/8/9 oktober het studieweekeinde samen met JE als
voorbereiding op het Jubileum. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.
Dat moeten we helaas even zonder Olga doen.
Zij is voor een half jaartje naar Italië, waar zij
geniet van het Italiaanse leven en ondertus-

sen past ze op drie ‘schattige’ kinderen. Sheila
Gorter speelt tijdelijk haar partij op de baritonsaxofoon.
Heel fijn om te vertellen is dat Karel Boon
weer terug is op zijn vertrouwde plekje. Geweldig dat je er weer bent, Karel! Dit was vast
voor Mariska reden om ook weer snel terug
te komen van haar ‘zwangerschapsverlof’. Samen zitten ze weer heerlijk te toeteren op hun
tenorsaxofoon. In de vorige Blaasbas hebben
we gelezen dat Hannes toch maar weer teruggekomen is bij de vereniging. Inmiddels heeft
Luizinho Peroti besloten zich aan te sluiten
bij de jonge garde slagwerkers van GE. Maar
dat liet Trijntje natuurlijk niet op zich zitten.
Zij is nu bij JE én GE te vinden. Tenminste...
als haar pinkie weer gaat meewerken. Sterkte
hoor.
Rosa van Huisstede zit momenteel voor een
korte periode ook mee te blazen bij GE. Hopelijk bevalt het goed en wil zij ook blijven
‘dubbelen’. Dat komt wel heel goed uit, want
helaas hebben we (hopelijk maar voor even)
afscheid moeten nemen van Olivier Straman.
Zijn gezondheid, werk en privé-omstandigheden laten het niet toe om iedere dinsdag te
komen repeteren. We missen je hoor!
GE zal een eigen aandeel leveren tijdens het
Jubileum. Hierbij zullen we ook een stuk gaan
spelen met een zangeres en gaan we samen
met Jong Excelsior spelen! In het verleden
was dat altijd een leuke happening en we verheugen ons op het samenzijn van jong en oud
bij het studieweekeinde.
CAROLINE STUBBÉ
OLGA TIJKEN
RINSKE DE GRAAF

7

Wel en Wee van JE

Zo zoekt een orkest een nieuwe dirigent, en
zo heeft het orkest al weer drie geslaagde
concerten achter de rug. Bastiaans eerste daad
was het Donateursconcert. Naast het feit dat
u natuurlijk uw zoon of dochter wilde horen,
was u waarschijnlijk ook erg benieuwd naar
de nieuwe dirigent. U was er in ieder geval in
groten getale, fantastisch! Kom vooral altijd
met zovelen. In het begin was (is) het natuurlijk wennen tussen een nieuwe dirigent en het
orkest, maar het was een geslaagde uitvoering
met een mooie prestatie van het orkest. Vooral
omdat de muziek in een korte tijd was ingestudeerd.
Het tweede concert was de 4 mei-herdenking
bij het homomonument aan de voet van onze
mooie ‘Wester’. Het werd een plechtig, maar
ook koud concert. Gelukkig hielden de vingers van alle JE’ers het vol. Mooi om daar aan
mee te kunnen werken als orkest.
Op 29 mei speelde Jong Excelsior op de binnenplaats van het Amsterdam Museum een
buitenconcert. Verderop in deze Blaasbas
leest u alles over deze concerten.
Tijdens het Donateursconcert namen wij afscheid van veel oud-leden, van wie de meesten
er ook waren. Dit heeft natuurlijk ook invloed
op het leden aantal van JE. Gelukkig waren
er ook voor dit concert weer enkele invallers
bereid om te helpen. Vooral het laag koper en
hout hebben een tekort aan vaste muzikanten! Weet u in uw omgeving nog een leuke
en goede muzikant op euphonium, trombone,
tuba of baritonsax? Het orkest kan die goed
gebruiken. Maak dus vooral reclame voor het
orkest. Mond-tot-mond reclame werkt vaak
het beste. Maar klarinetten, saxofoons en alle
andere muzikanten zijn natuurlijk ook meer
8

dan welkom. Een muzikant is ook altijd welkom om een halve repetitie mee te spelen!
Omdat het orkest een stukje kleiner is, betekent dit dat afwezigheid van een muzikant direct zichtbaar is. Natuurlijk kan iedereen wel
eens afwezig zijn voor een repetitie maar het
bestuur, en ook onze nieuwe dirigent, ervaren steeds vaker dat muzikanten zich niet, of
pas om 16.00 uur afmelden voor een repetitie.
We krijgen zelfs op het allerlaatste moment
afmeldingen voor concerten. Het bestuur wil
alle muzikanten er nogmaals op wijzen dat
dit soort ‘acties’ enorme problemen opleveren. Maar ook de andere leden van het orkest
ervaren dit als erg vervelend. Het kost het bestuur veel tijd om een concert voor het orkest
te organiseren (datum, locatie, muziek, dirigent, invallers, etc.), te veel om vrijblijvend
even af te zeggen. De concerten staan vaak
al meerdere maanden van te voren vast (zie
onze site). Kijk dus allemaal in de agenda, en
loop gewoon even langs om dit te bespreken
in plaats van een email of sms (ook voor afmeldingen, bellen kan altijd en is gewenst,
wel zo persoonlijk en netjes!). Hopelijk blijft
iedereen zijn best doen om zo vaak mogelijk
op de repetities aanwezig te zijn en nooit een
concert te missen.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Carolien Vlaar. Zij heeft aangegeven dat de combinatie van studie en wonen
in Delft, haar privéleven en het orkest met de
concerten te veel van het goede was. Carolien,
bedankt voor het meespelen, hopelijk zien
wij je in de toekomst nog een keer (misschien
bij het Jubileum, zie verderop in deze Blaasbas).
Gelukkig komen er ook af en toe nog steeds

nieuwe muzikanten binnen lopen. Het blijkt
steeds vaker dat dit komt doordat deze muzikanten enthousiast worden gemaakt door
al meespelende muzikanten en hun ouders.
Hanna Kruijse is na het Donateursconcert
lid geworden en heeft plaats genomen op
de derde rij van de klarinetten. Goed dat je
er bij bent, Hanna. Veel plezier met dit leuke
orkest! Vlak daarvoor heeft Sonia Perdeck
zich ook gemeld op de klarinet. Na enkele geslaagde repetities werd zij helaas ziek en zij
zal daardoor de komende tijd moeten herstellen. Sonja, snel opknappen en aanschuiven, er
komen leuke concerten aan!
Over leuke concerten gesproken, op een andere plek in deze Blaasbas vindt u een uitgebreid verslag van de vorderingen van de
musical die het orkest gaat spelen. Jong Excelsior is direct in het nieuwe muzikale jaar

ook weer aan de beurt, want het orkest gaat
net zoals Groot Excelsior deelnemen aan de
Sloterproms in het weekeinde van 16/17/18
september. Daarna kan het orkest direct aan
de slag met de muziek van het Jubileum. In
het najaar van 2011 bestaat JE namelijk al 85
jaar (!) en dat verdient wel een feestje. Voor
het Jubileum is er nog een gezamenlijk studieweekeinde gepland (7/8/9 oktober) waarna
het jubileum wordt gevierd op 5 en 6 november (kijk voor de eerste nieuwsbrief van het
jubileum op onze site en zorg natuurlijk dat
je erbij bent).
Heel veel leuke muzikale momenten, wij hebben er zin in. U natuurlijk ook, en kom vooral
allemaal luisteren. Tot binnenkort!
HANS RUESINK
WOLF RIBBENS

Marte vult Stefan aan tijdens de JEB-avond. Meer hierover op pagina 28.
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Wel en Wee van KE
De kop van dit stukje kunnen we misschien
beter het ‘Wee van KE’ noemen. In de vorige Blaasbas stond nog “niet zo florissant”,
momenteel is KE echt nog maar een schim
van wat het ooit geweest is. We hebben nu
nog maar drie officiële leerlingen. Dit komt
doordat we afscheid hebben moeten nemen
van Donja Vos. Donja wil graag verder gaan
met judo, om te kijken of ze daarin wat moois
kan bereiken. In het nieuwe schooljaar gaat
ze ook naar het voortgezet onderwijs en dat
zal ook meer tijd kosten. Om zichzelf en Jong
Excelsior in de toekomst niet teleur te stellen
heeft Donja gekozen om te stoppen met de
lessen. Hiermee nemen we afscheid van de
laatste ‘Vos-telg’. Haar vader Ton Vos verzorgde altijd met enthousiasme de koffie en
de thee. Nogmaals bedankt hiervoor.
Ook hebben we afscheid genomen van onze
enige trompetleerling, Rijk Laterveer. Ook
Rijk kon de trompet niet goed meer combineren met zijn school en andere hobby’s.
Richard Neuhof heeft met enthousiasme de
lessen verzorgd voor Rijk; we willen hem
hierbij hartelijk voor bedanken. Kim Grisel
heeft behalve Jong Excelsior ook Klein Excelsior verlaten. Door studie en verhuizing
naar Utrecht lukt het haar niet meer om klarinetles te blijven geven. Hierdoor verliezen
we kwaliteit bij KE en dat is een groot gemis.
Kim, heel erg bedankt voor alle fijne lessen
die je aan je leerlingen hebt gegeven.
Maar over kwaliteit gesproken, Florian heeft
het ook, want hij heeft (alweer) een A-examenkandidaat afgeleverd! Casper Albers
heeft in februari zijn A-examen gehaald.
Eefke is hard bezig geweest met de voorbereidingen van het theorie-examen. Roemer
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het Donateursconcert. Zij hebben met verve
staan spelen tijdens het binnenlopen van het
publiek. Goed gedaan, dames!
Het moge duidelijk zijn dat de regelmatige
oproep voor het zoeken naar nieuwe leden
niet onterecht was. U weet als geen ander dat
KE door de jaren heen de aanvoerlijn was
van JE. Die aanvoerlijn droogt nu dus op en
wat gaat dat betekenen voor de toekomst van
JE? Het bestuur zoekt al enige tijd nieuwe
contacten met de Muziekscholen om te kijken of samenwerking vruchten oplevert. Dus
blijft u allen kinderen vanaf de leeftijd van
acht jaar enthousiasmeren voor muziek. Kin-

Jacobien Vos tijdens het Donateursconcert (p.12)

deren, kleinkinderen, vrienden, buren en familieleden, neem ze mee naar onze concerten
en laat ze zien hoe rijk een kind kan worden
door het spelen van een instrument. Alleen
door ze het te laten horen en zien krijgen we
nieuw muzikanten en komen ze hopelijk in
JE terecht en wordt onze ‘familie’ weer groter.
CAROLINE STUBBÉ

advertentie

Croon gaat in juni zijn theorieexamen A doen.
Gelukkig zijn er binnen Jong Excelsior leden
zijn die begrijpen dat je niet op moet houden
met les nemen als je in Jong Excelsior komt
en niet meer bij KE terecht kan. Haico Wong
en Charlotte van Nifterik hebben privéles bij
Sheila Gorter genomen en zij gaan in juni
hun A-examen altsaxofoon doen. Ook Philip
heeft nog steeds privéles en hij gaat zelfs zijn
B-examen doen. Ik hoop hen allemaal te kunnen feliciteren in de volgende Blaasbas.
Doordat we Kim moeten missen hebben we
weer wat moeten schuiven met de leraren.
Caper Albers krijgt nu partijstudie van Jelle
en Florian geeft les aan Quincy en Marte.
William Masseur is ook op zoek gegaan naar
een privéleraar!
Gelukkig hebben onze laatste leerlingen, Jacobien, Anouk en Marte (samen met lerares
Liza B.) nog een kleine bijdrage geleverd aan
11

Slapende slagwerker uit bed getrommeld
Donateurs-/voorjaarsconcert: 6 maart 2011, Pelgrimskerk

Nooit steekt iemand zijn hand op als er wordt
gevraagd wie er een stukje wil schrijven voor
de Blaasbas. Dus dacht ik deze keer: “laat ik
het eens doen”. Hier had ik na twee seconden natuurlijk alweer spijt van, want dat kan
ik helemaal niet! Maar ja, toch maar gewoon
proberen. Dus bij dezen mijn stukje over het
Donateursconcert van 2011.
door TRIJNTJE WESTENBERG

De dag voor het concert zei ik tegen mezelf:
“ik ga vanavond mijn kleding al klaar hangen
want anders is het morgenochtend natuurlijk
weer paniek”. Uiteraard was ik dit die avond
alweer vergeten, maar gelukkig voor mij hing
het allemaal gewoon netjes in mijn kast (dat
is ook de eerste keer...).
Toen ik klaar was, heb ik Louie uit bed getrommeld want die had de hele nacht hard

gewerkt en kon dus niet zo goed wakker worden. Maar het is gelukkig allemaal gelukt en
we waren mooi op tijd weg. Toen nog maar
hopen dat de file mee zou vallen, en gelukkig
was dat ook zo en kwamen we op tijd aan in
de Pelgrimskerk in Badhoevedorp.
Beide orkesten hebben uiteraard eerst een
half uurtje mogen repeteren om weer aan de
kerk te kunnen wennen. Toen de zaal open
ging hebben een paar leerlingen uit Klein
Excelsior een paar stukjes gespeeld. Jacobien
heeft, heel dapper, een paar stukjes op haar
blokfluit gespeeld. Dat is toch wel eng hoor,
helemaal alleen. Vervolgens heeft Anouk
op haar saxofoon nog een paar heel mooie
stukjes gespeeld en daarna heeft Marte met
haar lerares, Liza nog een heel mooi duet gespeeld.
Jong Excelsior opende het concert met Arsenal. Daarna hebben zij Adagio for Winds

Paul, de onbetwiste wereldkampioen uit z’n hoofd spelen
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Excelsior Ensemble olv Ronald speelt Richard Strauss

gespeeld, toen Ross Roy en als leuke afsluiter
A Tribute to Ray Charles. Ik vond, en meer
mensen met mij, dat we ondanks de omstandigheden een goed concert hebben neergezet.
Daar was ik eigenlijk wel heel tevreden mee.
Paul, op de basklarinet, was zijn stukken vergeten. Ik wil toch nog even zeggen dat ik het
heel knap vind, want hij heeft toch heel wat
uit zijn hoofd mee kunnen spelen!
Na dit concert van Jong Excelsior hebben we
van een aantal leden afscheid genomen. Hieronder was ook een aantal mensen die langer
dan tien jaar bij Jong Excelsior hebben gespeeld. Dit verdient natuurlijk wel een leuk
aandenken. Maar we hebben niet alleen van
deze leden afscheid genomen, we hebben ook
afscheid genomen van ons voormalige dirigent, Ronald Slager. Om hem te bedanken
voor al zijn jaren inzet en gezelligheid hebben we hem natuurlijk ook even in het zonnetje gezet.
Na de pauze heeft het Excelsior Ensemble

voor het eerst ook van zich laten horen. Ze
speelden kamermuziek van Strauss. Dit vond
ik erg mooi en ik hoop dat we hier in de toekomst zeker nog meer van gaan horen.
Daarna is Groot Excelsior gelijk doorgegaan
met de rest van het programma. Ze speelden
eerst Festive Overture van Shostakovich. Dit
was een heel mooie opening. Daarna speelden ze Lake of the Moon. Dit vind ik echt een
waanzinnig stuk. Toen gingen ze verder met
Fancie Vienna, met als solotrompettist Elwin. Echt heel erg mooi gespeeld! Knap! Als
afsluiter van deze mooie dag speelde Groot
Excelsior MacArthur Park, met een paar heel
mooie solo's.
Naderhand uiteraard nog even napraten over
de geslaagde dag, met een lekker drankje. En
daarna ben ik met Louie weer terug naar de
school gegaan om nog even het slagwerk uit
te laden. En toen... naar huis, voetbal kijken!
Nou, dat stukje schrijven viel toch eigenlijk
wel mee. 
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De Echoput

Van, voor en over oud-leden

In de laatste Blaasbas van vorig jaar hebben
wij als Comité Oud-leden (COL) mogen aankondigen dat ook in 2011 een Reünistenorkest gaat deelnemen aan de viering van 85 (!)
jaar Jong en 30 jaar Groot Excelsior.
Nog spelende oud-leden, noteer svp in de
agenda:
Zaterdag 22/10:
- 13.00 uur ontvangst en begroeting deelnemers Reünistenorkest 2011 in Basisschool ’t
Koggeschip, Abraham Kuyperplein 2, Amsterdam-Geuzenveld, bereikbaar met tram of
bus. Weinig parkeerruimte voor de auto.
- 14.00 uur repetitie onder leiding van dirigent Jos van der Sijde
- 17.00 uur gezellig napraten onder genot van
een drankje
Zaterdag 5/11:
- 13.00 uur ontvangst deelnemers aan de reünie en/of het Reünistenorkest 2011 in ’t Koggeschip
- 13.45 uur generale repetitie Reünistenorkest
- 17.00 uur reünie van en voor oud-leden met
een buffet en drankjes
Zondag 6/11 tussen 14.00 en 17.30 uur:
- Muzikale viering jubilea met uitvoering van
het Reünistenorkest en zowel Jong als Groot
Excelsior apart en tezamen.
- Locatie: Bernhard Haitinkzaal van het Amsterdams Conservatorium, Oosterdokskade
151, Amsterdam (op loopafstand van het
Centraal Station en goed bereikbaar met tram
en bus).
De kosten voor deelname aan het Reünisten14

orkest en de reünie bedragen EUR 40,- per
persoon. Hiervoor ontvangt elke deelnemer/
-ster consumptiebonnen voor koffie met
gebak, buffet en twee drankjes op 5/11, alsmede toegangskaarten voor het concert op
6/11. Svp bij aanmelding het verschuldigde
bedrag overmaken op girorekening 3779773
ten name van Jong Excelsior te Amsterdam.
Jos van der Sijde heeft voor het Reünistenorkest een fijn programma uitgezocht, te weten:
- Jubilee Ouverture van Philip Sparke
- First Suite van Gustav Holst
- El Camino Real van Alfred Reed
- Florentiner Mars van Julius Fucik
De muziek wordt na de grote vakantie aan
de deelnemers van het Reünistenorkest toegezonden. Gaarne instuderen voor de eerste
gezamenlijke repetitie op 22/10.
Het COL, maar ook het bestuur, rekent op
een Reünistenorkest van zo’n 75 oud-leden.
Daarnaast wordt gerekend op een groot aantal niet meer spelende oud-leden.
Wil je op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van het Jubileum, kijk dan op de speciale Jubileumwebsite, te bereiken via:
www. jongexcelsior.nl

GE

30
85
JE
Jubileumconcert
Zondag 6 november
Aanvang 15.15 uur, zaal open 14.45 uur
Jong Excelsior o.l.v. Bastiaan Uijl
Groot Excelsior o.l.v. Ronald Slager
Reünistenorkest o.l.v. Jos v.d. Sijde
Conservatorium van Amsterdam
Bernard Haitinkzaal
Kaarten: €12,50
Kaartverkoop: zie www.jongexcelsior.nl

Vriendelijke groeten van het COL,
LOES KWANT (06-55737133)
JO VAN DEN ESHOF-CROESE (020-6693940)
KAREL BOON (020-6460343)
HANS KNIP (020-6197042)

col@jongexcelsior.nl
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Proloog van een paasconcert

Paasconcert: 25 april 2011, St. Augustinuskerk

Het verhaal dat het publiek van het Paasconcert niet kende. Of: Hoe doorgaans koele
GE’ers oververhit kunnen raken van een generale repetitie.

Zo kan een strijkbas toch in De Blaasbas komen
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Ingezonden brieven

HILS FRA
KØBENHAVN

door ROOS WESTENBERG en NATHAN FROHN

Op een van de mooiste dagen van het jaar tot nu
toe waren wij als GE weer bijtijds op pad. De
enorme kerk in Amstelveen wachtte rustig op
ons. Voor we de kleedkamer in konden, werd
de gang nog grondig schoongemaakt zodat we
een glanzende grond konden bewandelen. Het
beloofde een mooie dag met een mooi concert
te worden.
Het concert werd gepresenteerd door Iris van
Nifterick, zij deed dit als project voor haar
studie Communicatie, Reputatie & Media. Iris,
heel leuk gedaan!
Groot Excelsior was niet alleen, het publiek
kon namelijk ook genieten van de prachtige
klanken van koperensemble Brazzled!.
Wat ging er aan dit mooie concert vooraf? Zoals
bij meerdere concerten die wij hebben gegeven

De Posthoorn

Brazzled! opent het concert in de Augustinuskerk

was de weg ernaar toe lang maar was het concert een mooie beloning. Natuurlijk oefent
GE steevast op dinsdagavond, maar zaterdag
23 april was er een extra generale repetitie ingelast. De altijd zo trouwe GE-leden stonden
prachtig op tijd klaar voor de school om te
spelen. Echter, de school was niet open en dus
stonden we daar met z’n allen heel gezellig
van het prachtige weer te genieten. Na een half
uur lekker kletsen, maar toch ook hier en daar
wat gemopper (het blijft GE), werd er besloten deze repetitie af te blazen. Dit was nogal
jammer vooral voor twee leden die hiervoor
uit Friesland zijn komen reizen. Dit hadden zij
vast niet gedaan voor dat half uurtje in de zon.
Net toen er drie leden naar de auto liepen om
naar huis te gaan, kwam de conciërge eraan. Zo
kon de generale repetitie wat oververhit toch
doorgaan.
Dankzij dit alles mogen wij als GE weer trots
zijn op het concert dat we gegeven hebben.
Eind goed, al goed.
Vrolijk Pasen allemaal, voor volgend jaar dan.

Hoi Jong Excelsior......
Wij komen naar Nederland, van 30 juli tot 5 augustus.
Bedankt voor het organiseren van de concerten! Komen
jullie ook luisteren:
Zondag 31 juli ’s middags in het Amsterdam Museum,
maandag 1 augustus op de Zaanse Schans (15.00-17.00), en woensdag
3 augustus Westergasterrein, bij de espressofabriek (16.00-18.00).
Kunnen we nog wat afspreken, gezellig, BBQ-tje !!!!?!!! Wij slapen
in Ter Aar, in een kampeerboerderij (net onder Aalsmeer).
Hopelijk, in ieder geval, tot ’t zondagconcert.
Wij houden jullie op de hoogte!!
Se du snart, SKÄL
HOT (Harmony Orkester Taarnby).

Jong Excelsior
’t Koggeschip

Amsterdam-Geuzeveld
Nederland
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Een goed werkend polshorloge...
Dodenherdenking: 4 mei 2011, Sloterplas

Traditie: Jong en Groot Excelsior spelen bij
de dodenherdenking in Osdorp. Traditie anno
2011: Groot Excelsior speelt ‘alleen’ en jeugdloos aan de Sloterplas.
door PAUL STUBBÉ

GE was gevraagd om, zoals de traditie dat
voorschrijft, te spelen op de dodenherdenking
op 4 mei van dit jaar. Buiten dat ik vind dat
een vereniging die zoiets sfeervols kan leveren
aan de maatschappij dat ook altijd zou moeten
doen, vind ik ook dat de vereniging in deze
tijden van bezuinigingen daar ook wel iets voor
mag ontvangen. Dat gebeurt dan ook. Onze
penningmeester opent zijn portemonnee voor
de ontvangsten en de vereniging levert iets
sfeervols.
Het is muzikaal gezien natuurlijk niet de avond
met de meest gewenste muziekstukken, maar
bovengenoemde argumenten maken dat wel
goed. Ook dit jaar zat GE in een tent bij de
Sloterplas met de daarbij behorende vlaggen,
kransen, speeches, klapstoeltjes en koude
vingers. Leuk om te zien dat het niet alleen
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grijze muizen (zoals ondergetekende) zijn die
daar zitten; nee, de jeugd is zeker aanwezig.
De vaste organisator van de herdenking is er
natuurlijk ook weer bij. Hij timet het gebeuren
van minuut tot minuut en alle aanwezigen zijn
er na afloop van doordrongen dat deze mijnheer een goed werkend polshorloge heeft.
Keurig op tijd gaan dan ook de straatlantaarns
aan en zijn er de gepaste twee minuten stilte.
GE speelt daarna nog ‘Vera Lynn’ en verdwijnt vervolgens spoorslags naar eigen huis
en haard. Niemand verwacht een muzikaal
hoogstandje en iedereen geniet van de aanwezigheid en de sfeer van een echt orkest. Alleen maar winnaars dus deze avond en de echte
winnaar is onze eigen Arthur, want twee deelraden verderop speelt JE en wederom gaat de
portemonnee even open voor de ontvangst van
de vergoeding. Dat kunnen we als vereniging
goed gebruiken.
JE-leden en GE-leden: geweldig dat jullie je
tijd beschikbaar hebben gesteld want we leveren iets speciaals en sfeervols en daar mogen
we trots op zijn. 

... en een sterk langetermijngeheugen
Dodenherdenking: 4 mei 2011, Westermarkt

Terwijl Groot Excelsior in Osdorp een traditie
voortzette, maakte Jong Excelsior een begin
van wat wellicht een nieuwe traditie kan worden.
door EEFKE DE VOS

Voorgaande jaren speelden Jong en Groot
Excelsior met de dodenherdenking altijd
samen aan de Sloterplas in Osdorp. Dit jaar
stond er iets nieuws op het programma: Jong
Excelsior speelde als zelfstandig orkest bij de
roze driehoeken naast de Westerkerk. We verzamelden om 19 uur in de Westerkerk. Daar
was het opvallend lekker warm vergeleken
met de temperatuur buiten! De laatste stukken werden nog even doorgespeeld, er werd
gestemd en toen ging JE in opstelling zitten.
Jong Excelsior zag er netjes uit in het zwart
met daarboven de nieuwe rode vesten. Bastiaan zei: “Ik sta hier voor (een) paal te dirigeren”. Maar verder was het een prima locatie.
Na twee stukken gespeeld te hebben, werd
er na het trompetsignaal twee minuten stilte
in acht genomen. Er waren veel aanwezigen,
interessante toespraken over enerzijds de tolerante houding van Amsterdammers ten opzichte van homoseksuelen, anderzijds werd
er aangekaart dat er door de samenleving
gewerkt moet blijven worden om agressie en
geweld niet te tolereren.
In totaal speelden we twaalf stukken; de Acht
Klankstudies bleken gelukkig nog goed in
het langetermijngeheugen te zijn opgeslagen.
Nadat alle kransen gelegd waren, stopte Bastiaan iets eerder met dirigeren. Bijna iedereen
had dit aan zien komen. Echter, aangezien
Jay achter Paul zat en Bastiaan zodoende niet

goed kon zien, was zij hierop een uitzondering en was er een tenorsax solo te horen gedurende één maat.
Als laatste stuk werd er Forget me not, oh
dearest Lord van Bach gespeeld om vervolgens de instrumenten weer in te pakken in de
Westerkerk. Iedereen werd uitgenodigd om
nog iets te drinken bij het COC Amsterdam
in de Rozenstraat. Ik kan u vertellen dat het
er gezellig was. Kortom, het was erg vernieuwend om de dodenherdenking bij het homomonument te begeleiden en wat mij betreft
voor herhaling vatbaar. 
ps Invallers Marieke en Rinke, bedankt!
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Algemene Ledenvergadering 2011

Hierbij nodigt het bestuur van JE u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13
september 2011 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 dit verslag op te halen,
dan kunt u contact opnemen met Jelle Adamse (zie Verenigingsgegevens).
Namens het bestuur,
HANS RUESINK 		

JELLE ADAMSE

voorzitter		

secretaris

Programma dinsdag 13 september 2011
19:15 - 20:45 uur repetitie Groot Excelsior
20:45 - 21:00 uur pauze
21:00 - 22:00 uur Algemene Ledenvergadering
Agenda Algemene Ledenvergadering
1.
Welkom/opening/mededelingen.
2.
Het jaarverslag van 2010 / 2011.
3.
Het financiële verslag van 2010 / 2011.
4.
Verslag van de kascontrolecommissie.
5.
Aanstelling van nieuwe kascontrolecommissie.
6.
Goedkeuring begroting 2011 / 2012.
7.
Stand van zaken Klein Excelsior.
8.
Stand van zaken Jong Excelsior.
9.
Stand van zaken Groot Excelsior.
10.
Bestuursverkiezing:
Wolf Ribbens, Arthur Masseur en Michel Hasselt zijn volgens het rooster aan de beurt
om af te treden. Michel Hasselt heeft besloten om te stoppen met bestuurswerkzaamheden. Wolf Ribbens en Arthur Masseur stellen zich herkiesbaar. Hans Ruesink heeft
besloten om te stoppen als voorzitter. Het bestuur draagt Caroline Stubbé voor als
nieuwe voorzitter van Jong Excelsior.
11.
Rondvraag en sluiting.
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Jaarverslag 2010-2011

Mijn eerste jaarverslag is af. Daarmee zit ook
mijn eerste jaar als secretaris erop. Een mooi
jaar, druk – en vol veranderingen – maar
mooi. Vooral Jong Excelsior heeft een jaar
van verandering gehad.
Na in de zomer van 2010 een geweldige
concertreis naar Denemarken gemaakt te
hebben, raakte het helaas een groot aantal
ervaren muzikanten kwijt. Daarnaast moest
het orkest op zoek naar een nieuwe dirigent
omdat Ronald na acht jaar afscheid nam van
JE. Na proefdirecties in januari betrad Bastiaan Uijl in februari voor het eerst de bok als
‘de nieuwe dirigent van JE’. Hij kon meteen
vol op het orgel. Immers, twee weken na zijn
aantreden stond het Donateursconcert gepland. En daarna ging/gaat het in volle versnelling door met als einddoel het begeleiden
van de groep 8-musical ‘The Wiz’ in het Muziekgebouw aan ’t IJ op 15 juli aanstaande.
Ondanks de vele personele wisselingen in én
voor het orkest heeft JE een vol en veelzijdig
jaar gehad. Hopelijk wordt volgend seizoen
net zo leuk.
Vergeleken met JE heeft GE op het eerste
gezicht een relatief rustig jaar gehad. Ronald
nam begin 2010 officieel het stokje over en
heeft afgelopen jaar verder kunnen bouwen
aan het orkest. Ieder optreden werd het niveau van het orkest hoger en de stukken op de
lessenaar moeilijker. GE heeft optredens gegeven in het NOVA-college samen met vereniging De Phoenix, op het Donateursconcert
spetterde het orkest met de Festive Ouverture
en Fancy Vienna en op tweede paasdag heeft
het nog een mooi concert gegeven in samenwerking met koperensemble Brazzled!.
Ondertussen blijft het tobben met KE. Het

huidige aantal pure KE’ers (nazorgleerlingen dus niet meegerekend) staat op drie. Een
schrikbarend laag aantal. Daarnaast wordt
het steeds moeilijker geschikte leraren in JE
te vinden, omdat veel ervaren muzikanten na
de concertreis zijn gestopt. Hoe het verder
moet met KE is een steeds lastigere vraag aan
het worden, waar we ook binnen het bestuur
nog niet uit zijn.
Maar laten we vooral positief afsluiten. Het
komend seizoen staat in het teken van het Jubileum. JE bestaat 85 jaar en GE ook al weer
30. Op 5 en 6 november is de Jubileumviering met een concert in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam
op 6 november. In de aanloop daarnaartoe
gaan JE en GE samen op studieweekeinde,
wat vast weer zeer memorabele momenten
zal opleveren (houdt de komende Blaasbassen in de gaten).Tijdens het Jubileumconcert
speelt ook het reünistenorkest. JE-coryfee
Jos van der Sijde zal als dirigent fungeren.
Een iedere oud-JE’er of oud-GE’er die mee
wil spelen in het orkest kan zich aanmelden
bij het Comité Oud-Leden via col@jongexcelsior.nl
Dan volgt nu een chronologisch overzicht
van het afgelopen jaar.
Op dinsdag 31 augustus ging het nieuwe
seizoen van Groot Excelsior van start. En op
zaterdag 4 september het nieuwe seizoen van
Jong Excelsior. Na de pauze volgde die dag
de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de
ALV volgde Jelle Adamse Jopie Buijs op als
secretaris van de vereniging. Laatstgenoemde werd tijdens de ALV benoemd tot erelid
van Jong en Groot Excelsior.
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Jaarverslag (vv)

Zaterdag 9 oktober lieten veel KE’ers,
JE’ers en GE’ers van zich horen tijdens het
traditionele Solistenfestival. Met solo’s, duetten, trio’s en kwartetten kon het publiek genieten van een afwisselende avond vol mooie
muziek.
Op 14 november verzorgde Groot Excelsior samen met De Phoenix uit Wateringen
een dubbelconcert in het NOVA College. De
Phoenix speelde haar Amerikaans getinte
concoursprogramma, terwijl GE onder andere Hymn of the Highlands en het Concerto
for Trombone and Band (soliste Trijntje) uitvoerde.
Zondag 21 november begeleidde een koperensemble met JE’ers en GE’ers het Latijns
Parochiekoor Cantemus Dominum in de Augustinuskerk te Buitenveldert. Jong Excelsior gaf een try-out van haar kerstprogramma
door Aus Tiefer Not en A Flemish Christmas
uit te voeren.
Dinsdag 14 december trotseerden leden van
Jong en Groot Excelsior de barre kou door in
een stampvolle, maar open tent een 600 koppig koor van leerlingen van de Amstelmeerschool en De Berkelier uit Amsterdam Noord
te begeleiden. De bekende kerstliedjes en Aus
Tiefer Not werden gespeeld en uit volle borst
meegezongen. Brrr.
Op zaterdag 18 december dirigeerde Ronald Slager voor het laatst een repetitie van
Jong Excelsior. De JEB overhandigde hem
namens het orkest een mooi cadeau: een drieluik met foto’s en citaten uit de acht jaar dat
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Ronald bij JE ‘op de bok’ heeft gestaan.
De volgende dag, zondag 19 december,
verzorgde Jong Excelsior het jaarlijkse kerstconcert in de Westerkerk, dit keer samen met
Popkoor Remix. Ondanks de sneeuw waren
weer veel mensen naar de Westerkerk gekomen! JE speelde o.m. A Flemish Christmas.
Remix zong bekende popsongs als Don’t stop
me now, Alles is Liefde en Santa Claus is coming to Town. Een geslaagde middag en een
fraai afscheid van Ronald als dirigent van
Jong Excelsior!

trapte af waarna Jong Excelsior haar eerste
concert gaf onder leiding van de nieuwe dirigent Bastiaan Uijl. Daarna werden de JE’ers
die na de concertreis gestopt zijn en ex-dirigent Ronald Slager nog even in het zonnetje gezet. Na de pauze speelde het Excelsior
Ensemble een serenade van Richard Strauss.
Groot Excelsior sloot de geslaagde middag
zeer fraai af, onder meer met Festive Ouverture en Fancy Vienna, waarbij oud JE’er
Elwin Smit op de trompet en bugel soleerde.

Eind december gingen KE’ers en anderen
op voor hun theorie-examens. Quincy Wekker, Marte Albers, Haico Wong, William
Masseur, Donja Vos, Charlotte van Nifterick
slaagden voor hun theorie-examen A. Philip
Croon voor zijn theorie-examen B. Allen zijn
hier met vlag en wimpel voor geslaagd en,
natuurlijk, nu druk aan het studeren voor hun
praktijkexamen. Succes.

Maandag 25 april speelde Groot Excelsior
een paasconcert in de Augustinuskerk. Samen
met koperensemble Brazzled! werd een gevarieerd programma neergezet dat vakkundig
aan elkaar werd gepraat door JE-saxofoniste
Iris van Nifterick. GE speelde onder meer
Russian Easter Overture van Rimsky-Korsakov en Lake of the Moon (Kevin Houben).
Brazzled! bracht o.m. de Slavische Dans nr.
8 van Dvorák ten gehore. Ondanks het mooie
weer was er flink wat publiek.

De maand januari stond bij JE in het teken
van proefdirecties. Nadat vier dirigenten
hun kunsten hadden laten zien werd uiteindelijk Bastiaan Uijl tot nieuwe dirigent van
JE verkozen. Op 12 februari stond hij voor
het eerst als ‘de nieuwe dirigent’ op de bok.
Ook in februari: Casper Albers slaagt voor
zijn A praktijk-examen. Officieel in het bezit
van zijn A-examen speelt hij nu bij de tweede
klarinetten in JE.

Op 4 mei verzorgde de vereniging liefst twee
herdenkingen. Groot Excelsior speelde traditiegetrouw aan de Sloterplas. Jong Excelsior
verzamelde tegelijkertijd bij het homo-monument op de Westermarkt om de grote herdenking daar op te luisteren met livemuziek.
Ondanks prachtig weer gedurende de hele
maand april (erg warm tijdens het Paasconcert van GE) was het weer behoorlijk fris tijdens de dodenherdenking.

Zondag 6 maart verzamelden KE, JE en GE
zich bij de Pelgrimskerk in Badhoevedorp
voor het jaarlijkse Donateursconcert. KE

Zaterdag 21 mei hield Jong Excelsior een
open repetitie in het kader van de Week van
de AmateurKunst (WAK).

Zondag 29 mei, dag van het traditionele
buitenconcert in het Amsterdam(s Historisch) Museum. Zowel Jong als Groot Excelsior speelde voor een groot publiek een
afwisselend programma met onder meer Ray
Charles, Bløf, Phantom of the Opera en The
Hounds of Spring. Het weer werkte goed
mee; pas na afloop van het dubbelconcert
vielen de eerste spatjes regen.
Na het uitkomen van deze Blaasbas vinden
nog twee concerten plaats:
Groot Excelsior speelt op 3 juli tijdens de
Sunday Market in het Westerpark. Onder andere Bløf, Danse Macabre en de Phantom of
the Opera staan dan op het programma.
Alsof het de normaalste zaak van de wereld
is, neemt Jong Excelsior op 15 juli wederom
plaats op een van de grootste podia in Amsterdam. Na het Concertgebouw vorig jaar
is dit jaar de grote zaal van het Muziekgebouw aan ’t IJ aan de beurt. JE begeleidt
hier de groep acht-musical The Wiz van de
Amstelmeerschool uit Noord. Hier is speciaal muziek voor geschreven en gearrangeerd, waardoor een integrale begeleiding
van de musical mogelijk is. Het belooft een
speciale en spannende dag te worden voor
groep 8 en JE, want onder anderen burgemeester Eberhard van der Laan neemt plaats
in het publiek.
Verslagen hiervan in de volgende Blaasbas.
JELLE ADAMSE

secretaris
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Afscheidsmusical wordt megaproductie

Hier een update van het ‘spetterende’ slotconcert van dit muzikale jaar voor Jong Excelsior.
Het orkest is inmiddels op volle toeren bezig
met het repertoire van de musical The Wiz. Op
vrijdag 17 juli speelt JE in het Muziekgebouw
aan ’t IJ samen met de afscheidnemende leerlingen van de Amstelmeerschool. Het belooft
groots te worden, inmiddels is duidelijk dat
zelfs Eberhard van der Laan (burgemeester van
Amsterdam) aanwezig zal zijn tijdens de voorstelling. Hij heeft de school en de leerlingen
tijdens repetities al bezocht.
Wat vorig jaar september tijdens de eerste gesprekken begon als een kleine begeleidende
rol in een musical, is inmiddels uitgegroeid tot
een productie in het formaat van Joop van den
Ende (groot dus).
De Amstelmeerschool had voor de gehele dag
het Muziekgebouw gehuurd. Zij wilden zowel
voor de andere leerlingen als voor de ouders de
voorstelling uitvoeren. De middagvoorstelling
zou dan begeleid worden door een opname van
de muziek die JE ’s avonds zou spelen. “Zonde,
jammer, waarom een dure opname maken?”,
dachten wij en al snel werd het besluit genomen om beide voorstellingen te begeleiden.
Het orkest is dus uiteindelijk de gehele dag
onder de spreekwoordelijke pannen in het Muziekgebouw. Samen met Helma, lerares en organisator van de musical, is een brief opgesteld
(te vinden op onze site) voor de muzikanten
met leerplicht om een vrije dag op school aan te
vragen. Gelukkig is dat in alle gevallen gelukt.
De werkende muzikanten hebben gelukkig ook
allemaal vrij kunnen krijgen.
Tijdens de eerste gesprekken bleek al snel dat
het basiswerk dat Jong Excelsior in de kast had,
niet alle liedjes bevatte die de school graag
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wilde gebruiken in de musical. De musical is
gebaseerd op de film waarin Diana Ross (Dority) en Michael Jackson (de vogelverschrikker)
spelen. Een medley van de film muziek had
JE al in huis. Ease on down the road en Brand
new day staan in de muziek maar er ontbraken
ook nog een hoop nummers. U voelt het waarschijnlijk alweer aankomen: “Zonde, jammer,
waarom kan JE niet veel meer mee spelen?”.
Inmiddels hebben wij zes nieuwe nummers laten arrangeren uit een songboek (zangstem met
pianopartijen). Zo kunnen onder meer nu ook
You can’t win, Slide some oil to me en Mean old
lion begeleid worden. Bastiaan heeft het originele werk op specifieke plaatsen in stukken geknipt zodat dit weer aansluit bij de liedjes uit
de film. Een medley is immers nooit hetzelfde
als de muziek in de film. Tevens heeft hij muzikale effecten (stukjes) gearrangeerd bij de musical; de wervelwind, om maar een voorbeeld
te noemen. Enkele zwaar klassieke meesters
(Mahler) hebben daarbij als voorbeeld gediend.
Eigenlijk wel toepasselijk, toch?
Al deze nieuwe werken zijn opgenomen zodat
de school met de songteksten aan de slag kan,
maar ook met bijvoorbeeld de choreografie.
Dit geheel moet natuurlijk ook gerepeteerd
worden. De kinderen van de school komen
twee zaterdagen in juni naar ’t Koggeschip om
te repeteren met het orkest. Ook is Bastiaan
naar het Muziekgebouw geweest om te kijken
hoe wij kunnen spelen. Er wordt een orkestbak voor het podium gecreëerd. Prachtig, maar
moeilijk: deze bak wordt maximaal 4 meter
diep maar wel zo breed als het gehele podium
(19 meter). Opstellen in rijen van 15 stoelen
breed en 4 rijen achter elkaar (Tielen, maar dan
anders!). Waar komen versterkers, zijn deze ei-

genlijk wel nodig, hoe zien de zangers de dirigent, wat voor kleuren moet de wand krijgen,
is er genoeg licht in de bak? Er moet nog veel
geregeld worden.
Door de school is een internetsite gemaakt:
www.thewizinnoord.nl. Hier houden zij alle
vorderingen van de musical bij. Om het helemaal af te maken zijn er inmiddels al drie keer
filmopnames gemaakt tijdens repetities zodat
er achteraf een ‘making-of’-dvd gemaakt kan
worden. Hierin komen dan de repetities van JE

en de leerlingen op school, de gezamenlijke repetities en natuurlijk de spannende dag uiteindelijk in het Muziekgebouw aan ’t IJ.
Het belooft dus een immens spetterend slot te
worden van het muzikale jaar van JE. Wij doen
ons best om voor u, ouders, kaarten te verkrijgen voor de avondvoorstelling. Wij houden u
via de mail op de hoogte.
WOLF RIBBENS

advertentie

GEZOCHT:
AFSLUITBARE ARCHIEFKAST

Kast over?
Mail het bestuur: bestuur@jongexcelsior.nl
ovv ‘Kast Michel’
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Buitenconcert op de binnenplaats

Buitenconcert: 29 mei 2011, Amsterdam Museum

Als de Osdorpse dodenherdenking een Excelsior-traditie is, dan kunnen we de buitenconcerten in het Amsterdams Historisch Museum zeker ook zo noemen. Jaarlijks spelen zowel Jong
als Groot Excelsior op de fraaie binnenplaats
van het inmiddels tot Amsterdam Museum omgedoopte ex-weeshuis.
door TRIJNTJE WESTENBERG

Het Amsterdam Museum vind ik altijd weer
een heel mooie en leuke locatie voor de concerten van Groot Excelsior en Jong Excelsior.
Alleen jammer dat het dit jaar wel een beetje
somber weer was, en dan die wind… Dat was
weer een hele opgave. Af en toe vloog er een
standaard met wat muziekpapier de lucht in,
maar dat heeft de sfeer en muzikaliteit niet

26

kunnen bederven.
Groot Excelsior heeft het concert geopend
met een aantal heel mooie werken, die ze
dan ook prachtig hebben uitgevoerd. Festive
Ouverture van Shostakovich en Hymn to the
Infinite Sky waren erg mooi. Three Aspects
of Kurt Weil vind ik altijd heel erg leuk om
naar te luisteren. En natuurlijk niet te vergeten MacArthur Park, met een aantal mooie
solo’s!
Groot Excelsior heeft het concert afgesloten
met een favoriet van de dirigent: een door
hemzelf gearrangeerde medley van Bløf.
Blijft leuk!
Na Groot Excelsior was het de beurt aan Jong
Excelsior. Hiernaast kunt u lezen hoe dat
concert ging. 

Een klein gevecht met de knijpers

Buitenconcert: 29 mei 2011, Amsterdam Museum

Na Groot Excelsior was het de beurt aan JE.
Een uitdagend programma gecombineerd met
wild wapperende muziek. Dat kunnen alleen
JE’ers (en knijpers) tot een goed einde brengen.
door JAY KOOIMAN

Zondag 29 mei was het weer zover: het jaarlijkse, altijd leuke en gezellige concert op de
binnenplaats van het Amsterdam Museum. Het
was een mooie dag met af en toe een (onschuldige?) windvlaag. Het concert van Groot Excelsior klonk mooi en wist de muzikale sfeer er
goed in te brengen.
Jong Excelsior, geleid door Bastiaan, was er
weer helemaal klaar voor en speelde Continental Overture, Ross Roy, Arsenal, The Hounds

of Spring, A Tribute to Ray Charles en Adagio
For Winds. Bij één van de stukken was er een te
enthousiaste eindknal maar aangezien ik al ben
vergeten bij welk stuk dat was, is dat duidelijk
niet storend geweest.
De solo’s waren prachtig en zorgden voor een
extra hard en welverdiend applaus. Tussen de
stukken door was er altijd een klein gevecht
met de knijpers. Sommige leden werden zelfs
extra op de proef gesteld door de wind doordat
ze ondanks wild wapperende muziek – of zelfs
zonder muziek – gewoon door moesten spelen.
Het blijvend komende publiek, dat bestond
uit toeristen en andere voorbijgangers, zorgde
voor veel speelplezier. Na Arsenal als afsluiter en een daverend applaus kan ik en, naar
ik hoop/verwacht, ook anderen, het stempel
‘geslaagd’ op het concert drukken. 
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Spelletjesavond eindigt in strafwerk
JEB-avond: 4 juni 2011, ‘t Koggeschip

Jong Excelsior en spelletjes; het levert elke keer weer memorabele momenten (en foto’s) op.
Zo ook op 4 juni. Linksboven: William legt het woordenspel uit. Rechtsboven: Paul probeert
te mikken (nadruk op probeert). Onder: Bastiaan weet nog niet alle namen en moet voor straf
push-ups doen. Rechterpagina: bij het touwtjespringen worden de amateurs van de profs gescheiden. Daaronder: Eline doet voor hoe het moet en Sarwin is fanatiek met de woorden.
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Verjaardagen

JUNI

2 Jakob Hogervorst
4 Constance Willemen
9 Marte Albers
10 Paul Boon
14 Olivier Straman
17 Anouk Miserus
20 Eefke de Vos
25 Dick Muts
27 Freek Ruesink
29 Bastiaan Uijl

JULI

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

Agenda

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

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

AUGUSTUS

4 Sheila Gorter
10 Jacobien Vos
Rik van Huisstede
12 Jelle Adamse
Olga Tijken
13 Mariska Hoonhout
17 Hedwig Ligthert
18 Ger Rensen
Marjan Nagel
31 Janneke Schilp

SEPTEMBER

1 Stefan Houtsma
3 Nathan Frohn
9 Maarten van der Meij
10 Ronald Slager
19 Ingeborg Nagel
21 William Masseur
22 Richard Neuhof
23 Trijntje Westenberg
27 Iris van Nifterick

GE
KE
JE
JE/GE/B

GE/B
GE
JE
GE
GE
GE

JE
GE
GE
GE
GE
JE
JE
JE/GE
JE

Zondag 3 juli, 14.00 uur
GE: buitenconcert
in het Westerpark
Vrijdag 15 juli, 15.00 en 19.30 uur
JE: afscheidsmusical
in het Muziekgebouw aan ‘t IJ

Zondag 18 september, 14.30 uur
JE/GE: Sloterproms, tweede uitvoering
Weekeinde 7/8/9 oktober
JE+GE: studieweekeinde
in Bakkum

Zaterdag 3 september
JE/KE: eerste repetitie/les na zomervakantie

Zaterdag 22 oktober, 13.45 uur
Reünistenorkest: repetitie
in ‘t Koggeschip

Dinsdag 6 september
GE: eerste repetitie na zomervakantie

Zaterdag 5 november, 13.45 uur
Reünistenorkest: repetitie

Dinsdag 13 september, 21.00 uur
Allen: Algemene Ledenvergadering 2011
in ‘t Koggeschip (na halve repetitie GE)

Zaterdag 5 november, 17.00 uur
Allen: Jubileumfeest/reünie
in ‘t Koggeschip

Vrijdag 16 september
JE/GE: doorloop Sloterproms
in De Meervaart

Zondag 6 november, 15.15 uur
Allen: Jubileumconcert
in Conservatorium van Amsterdam

Zaterdag 17 september, 20.15 uur
JE/GE: Sloterproms, eerste uitvoering
in De Meervaart

Wijzigingen voorbehouden
Actuele informatie:
www.jongexcelsior.nl

Stukkie geschreven?
Volg Jong en Groot Excelsior
ook via Facebook!

blaasbas@jongexcelsior.nl
volgende deadline:
vrijdag 16 september

facebook.com/jongexcelsior
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Drukwerk

Afzender
Secretariaat
p/a Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdammsterdam

