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Noot van de redactie

Beste lezers,
Een nieuw seizoen, een nieuwe Blaasbas!
Zoals u gewend bent, staat ook deze bas
weer vol verslagen. Zo kunt u het geheugen
weer even opfrissen na de – hopelijk mooie
– zomervakantie.
U kunt alles lezen over bijvoorbeeld het
Vaderdagconcert, het uitje naar Walibi en
het Solistenfestival. En weet u nog waar u
op 25 maart of 22 april was? Nee? Grote
kans dat het jaarverslag uitkomst biedt.
In de rubriek Even voorstellen dit maal
zes nieuwe JE-ers; zij slaagden vlak voor
de zomer voor hun A-examen en stellen
zich aan u voor. Bovendien zijn twee leden
teruggekeerd in Jong en Groot Excelsior na
een afwezigheid van een jaar. Zij vertellen
u waarom ze weggingen en wat ze weer tot
terugkeer (lees: inkeer) bracht.

Eindelijk vakantie. Dat was volgens mij
eind juni/begin juli het gevoel bij veel
(bestuurs)leden. Na een enerverend en zeer
druk jaar was het tijd om even op adem te
komen en energie op te doen voor het nieuwe
seizoen. Een seizoen met diverse leuke en
ook nieuwe activiteiten.
Zoals in de vorige Blaasbas al is aangekondigd, start Jong Excelsior met een
scholenproject. De KNFM heeft een speciaal pakket ontwikkeld om kinderen van
de basisschool enthousiast te maken voor
blaasmuziek. Jong Excelsior zou Jong
Excelsior niet zijn om hier enthousiast mee
aan de slag te gaan. Op 28 oktober geeft
Jong Excelsior, samen met leerlingen van
de Kraemerschool, een concert in Podium

Mozaïek in stadsdeel Bos en Lommer.
Natuurlijk ontbreken bij dit concert ook de
leden van Klein Excelsior niet. De presentatie is in handen van Bert Walthaus. Voor
velen van u geen onbekende, hij was namelijk
ook de presentator op ons 80-jarig jubileum.
Op dinsdag 2 oktober vindt de Algemene
Ledenvergadering plaats. Dat is dé gelegenheid om het bestuur aan de tand te voelen
over allerlei zaken aangaande de vereniging.
Wij hopen dat veel leden op deze dinsdag
de weg weten te vinden naar ´t Koggeschip.
Diverse verenigingen hebben moeite met het
vinden van bestuursleden. Gelukkig is dat bij
Jong Excelsior niet het geval. Alle huidige
bestuursleden hebben aangegeven nog even
door te gaan. En daar zijn we erg blij mee.

Veel leesplezier.

Tot slot nog een aankondiging van een
bijzonder concert. Op vrijdagavond 28
september verzorgt Groot Excelsior een
concert samen met het Nederlands Kamerorkest. Normaal treedt dit orkest – dat onderdeel is van het Nederlands Philharmonisch
Orkest – alleen op in de grote concertzalen
van Nederland. Zowel Jong (en Groot)
Excelsior als het Nederlands Philharmonisch
Orkest participeren in het Muziekplatform
Geuzenveld-Slotermeer (zie pag. 20-21,
red.). Vandaar dit gezamenlijke concert. Het
concert is gratis toegankelijk en wordt gehouden in het NOVA-college. De aanvangstijd is 20:00 uur.

Florian Hoven
Iris Elling

Hans Ruesink
voorzitter

Eind augustus ontstond ophef in HaFaBraland over minister Cramer van Milieu. Zij
bepaalde dat orkesten met slecht geïsoleerde
repetieruimten maximaal vier uur per week
mogen oefenen. Eén boze buurman met een
stopwatch en het fine van een orkest is nabij. Het moge duidelijk zijn: de excelentie
is geen muzikant. Misschien kan ze lessen
nemen bij KE?



Van het bestuur



Van de penningmeester

Wel en Wee van JE

Na de oproep in de vorige Blaasbas hebben
we nu ook de beschikking over een dvdspeler, net als de tv gedoneerd door
Caroline Houtsma. Die kunnen we natuurlijk goed gebruiken bij de voorbereiding
voor het Disneyconcert en TEMA Tielen!

Nog even een herinnering: de contributie is
met ingang van 1 augustus verhoogd naar
12 euro per maand. De instrumenthuur is
niet veranderd, dus nog steeds 9 euro per
maand, en voor een tweede instrument 7,50
euro per maand.

Helaas zijn er enkele donateurs die nog
geen bijdrage hebben overgemaakt voor
2007. Wij stellen het zeer op prijs als u
alsnog een bedrag overmaakt naar onze
girorekening 3.779.773!

Maarten van der Meij,
penningmeester

Zaterdag 25 augustus was de eerste repetitieavond van Jong Excelsior. Een aantal
oudere JE-ers was nog op vakantie, zodat
de gemiddelde leeftijd van de aanwezige
orkestleden in jaren niet zo laag is geweest.
Maar het enthousiasme was er niet minder
om.
Vlak voor de zomer zijn zes KE-ers
geslaagd voor hun A-examen. Dat betekent
dat het orkest uitgebreid is met twee
hoboïsten (Stephan Houtsma en Layla
van Rossum), twee slagwerkers (Arjeh
Vos en Buddy Vos), een altsax (Jay Kooijman) en een klarinet (Paul Schildmeijer).
(Zie Even voorstellen... op pag. 16, red)
Wij wensen jullie natuurlijk allemaal heel
veel succes (en plezier) bij het orkest. Het
zal vooral in het begin wel even wennen
zijn. Maar bedenk maar dat alle JE-ers ooit
zo een keer begonnen zijn.

in het orkest. We wensen hem in ieder geval
een mooie reis toe.
Jong Excelsior is op dit moment volop bezig met de voorbereidingen voor het
Disneyconcert op zondag 28 oktober. Dat
concert wordt uitgevoerd in samenwerking
met leerlingen van de Kraemerschool uit
Amsterdam Osdorp. Zij zijn inmiddels,
onder leiding van hun muziekleraar, ook al
flink aan het oefenen. Het belooft een leuke
middag te worden. Een concert dat u niet
mag missen.
Wolf Ribbens en Hans Ruesink

Zoals u waarschijnlijk allemaal wel weet,
zit JE nogal magertjes in de klarinetten.
Daarom zijn we erg blij dat Liza Botros, na
een jaar van afwezigheid, weer terug is bij
het orkest. Waar een barbecue al niet goed
voor is.
Het komen en gaan van muzikanten is bij
een jeugdorkest een continu proces. Naast
de instroom van nieuwe leden zijn er ook
muzikanten die het orkest (al dan niet tijdelijk) verlaten. Dit jaar geldt dat voor Thomas
Okker. Hij gaat voor een jaar naar NieuwZeeland (via een kleine omweg). Hopelijk
zien we hem in september 2008 weer terug




Wel en Wee van KE

KE draait bij de start van het seizoen gelijk
alweer op volle toeren. Iedereen heeft er
duidelijk weer zin in en alle leerlingen kwamen enthousiast binnen bij de eerste les.
Bovendien kwamen er zes nieuwe leerlingen bij en daar is de vereniging natuurlijk
erg blij mee! Darinda Vos (ja, nummer vier
van de familie...), Anouk Miserus (zusje
van Daan en Koen), Nathan van Rossum
(broertje van Layla), Marthe Albers (zusje
van Casper) op de blokfluit, Patrick Masseur (zoon van Arthur, onze trompettist bij
GE) op slagwerk en als laatste Yorel van der
Zedde op de trombone. Hartelijk welkom
allemaal en heel veel plezier en succes bij
KE.
In de vorige Blaasbas stond dat er zes
kandidaten A-examen gingen doen. Zij zijn
allemaal geslaagd! Arjeh, Buddy (beide
slagwerk), Stefan, Layla (beide hobo),
Paul (klarinet) en Jay (altsaxofoon). Nogmaals van harte gefeliciteerd allemaal. Dit
natuurlijk dankzij de inzet van onze enthousiaste leraren Freek, Florian, Michael en
Gerlieke.
Verder zijn Donja Vos en Casper Albers
van de blokfluit naar een ‘groot’ instrument
gegaan; respectievelijk althoorn en klarinet.
KE bestaat nu uit 26 leerlingen waarvan
6 leerlingen in de ‘nazorg’ (partijstudie)
zitten. Het lokalenrooster zit dus weer helemaal vol. Dat betekent niet dat we geen
nieuwe leden kunnen gebruiken dus blijf JE
en KE in uw omgeving promoten!
Ook het lerarenkorps is sinds het nieuwe
seizoen weer een beetje gewijzigd. In overleg met Gerlieke hebben we afscheid van
haar genomen. Nathan Frohn gaat nu de


Wel en Wee van GE

‘nazorg’-lessen van Stefan en Layla verzorgen. Arjeh en Buddy hebben nu hun
A-examen ritmisch gehaald. Maar als
slagwerker is het heel handig dat je breed
wordt opgeleid en natuurlijk is het voor JE
geweldig als er slagwerkers komen te staan
die meerdere slagwerkinstrumenten kunnen
spelen. Daarom hebben we Luizinho Peroti
en Dirk Westenberg gevraagd om drumles
en paukenles te gaan geven. Fijn dat we weer
zulke routiniers als leraar erbij hebben.
Dit seizoen komen er ook weer meerdere ‘samenspelen’. KE gaat onder andere
meedoen aan het try-out concert van JE op
6 oktober en ze geven zelfs een (kleine)
bijdrage bij het Disney-concert op 28
oktober. Hiervoor zijn natuurlijk wel weer
enkele repetities nodig.
(Zie de Agenda op pag. 30, red.)
Als u niet bij het Solistenfestival geweest
bent in juni dan heeft u echt iets gemist!
Want wat had KE daar een groot aandeel
in! Bijna alle leerlingen speelden wel iets.
Casper Albers mag wel even apart genoemd
worden. Hij heeft werkelijk de sterren van
de hemel staan spelen, terwijl hij nog maar
vijf lessen blokfluit had gehad! Dat voorspelt veel goeds op je klarinet, Casper!
In december krijgen we weer een Solistenfestival en dan kunnen we vast weer genieten van alle leerlingen.
Maar dan moet iedereen eerst weer elke
week naar les komen en natuurlijk veel
studeren thuis! Ik wens iedereen weer een
heel muzikaal jaar toe.
Caroline Stubbé

Ondanks dat het seizoen nog maar net is
begonnen en de vakantiebrief nog vers in
het geheugen ligt, is het alweer tijd voor
een W&W GE.
We zijn het seizoen begonnen met de voorbereiding op het concert van 28 september
samen met het Kamerorkest van het Nederlands Philharmonisch Orkest.
De planning was om begin november een
uitwisselingsconcert te hebben met een
orkest. Vanwege weinig respons van de
orkesten en in verband met de voorbereiding op het kerstconcert hebben we besloten om dit concert te laten vervallen.
Vanaf oktober zullen we ons dus focussen
op de voorbereiding op het kerstconcert
van 23 december, in samenwerking met
het Groot Concertkoor Amsterdam.
Tijdens de zomerstop is er ook het een en
ander aan GE-nieuws geweest. Zo hebben
Anaïs en Maarten op 27 juni een prachtige
dochter gekregen, Annabel Aukt Breggina.
In het nieuwe seizoen zien we Anaïs weer
terug op de klarinet. Met de start van het
nieuwe seizoen is op 25 augustus Renske in het huwelijksbootje gestapt. Beiden
via deze weg Hartelijk Gefeliciteerd!
Tirza gaat ons helaas voorlopig verlaten
vanwege een baan in het oosten des lands,
maar dit neemt niet weg dat zij af en toe
zal meespelen, mocht het nodig zijn.
Verder is Corry Zwarst voorlopig weer
gestopt vanwege haar opleiding aan de
Pedagogische Academie.

Ondanks dat Renske de GEB net heeft
versterkt is er alweer een verandering.
Helaas heeft Marita Kromhout besloten
te stoppen met GE en de GEB. Ze is zo’n
twintig jaar betrokken geweest bij de vereniging en is mede-initiatiefneemster van
de GEB. Niet alleen als muzikant maar
ook als ervaren GEB-ster zullen we haar
zeker missen! Marita, bedankt voor alle
organiserende activiteiten en mu-zikale
bijdragen. Hopelijk zien we je terug bij
een volgend jubileum!
Hopelijk zijn er leden die het leuk lijken
om de taak van GEB-er/ster op zich te
nemen, dus dit is dan ook meteen een
oproep voor een nieuw GEB-lid. Wij
horen het graag als je interesse hebt.
Op naar een nieuw, enerverend, muzikaal
seizoen!
De GEB,
Renske Postma
Rinske de Graaf



Met Louie naar Walibi

Vaderdagconcert

Lieve allemaal,

snelheden van 106 km/u bereikt… Reken
maar dat wij als muzikanten samen heel wat
afgegild hebben!

Kunnen we buiten spelen of wordt het
toch de Nassaukerk? Dat was de vraag die
´s ochtends werd gesteld.

Naast de achtbanen zijn er ook waterattracties; zo is er een attractie waarbij je met acht
personen in een ronddraaiend bootje gaat
zitten, en een tocht maakt langs verschillende watervallen. Als je geluk hebt blijf je
droog… zo niet, dan word je kletsnat! ☺

Volgens mij is die ochtend door heel
veel mensen de site www.buienradar.nl
bekeken. Maar die kon helaas geen
uitsluitsel geven. Uiteindelijk werd
besloten om toch maar het zekere voor het
onzekere te nemen. En dus trok een hele
rij groene truien van het Westerpark, door
de Staatsliedenbuurt, naar de Nassaukerk.

3 juni, Walibi World Flevoland

Afgelopen zomer, op 3 juni, zijn we gezellig met een hele grote groep KE-ers, JE-ers
& GE-ers naar ‘Walibi World’ te Flevoland
geweest. Al lang van te voren gooide Louie,
slagwerker uit JE, een balletje op, om te
kijken of er leden waren die het leuk vonden
om een uitstapje te maken. Er waren gelukkig veel aanmeldingen, en dus konden de
plannen doorgaan…
Op 3 juni zouden we om 10:00 uur met de
bus vertrekken vanaf het speelplein bij ’t
Koggeschip. Veel leden zouden vrienden,
vriendinnen, broertjes en zusjes meenemen, en toen ik op mijn fiets aankwam, zag
in inderdaad een hele grote gezellige groep
op het speelplein staan! We gingen met z’n
allen de bus in, en de reis naar Flevoland
begon.
Toen we aan waren gekomen op de parkeerplaats, stapten we uit en werden de
toegangskaartjes uitgedeeld. In kleine
groepjes werd er door het park gelopen, en
genoten van alle attracties. Na een ochtendje in het park doorgebracht te hebben, was
het om 15:00 uur tijd voor iedereen om zich
naar de afgesproken plek te bevinden, om
daar met z’n allen te gaan lunchen. Er werd
drinken uitgedeeld, en de buikjes waren na
afloop van de lunch weer helemaal gevuld.
In Walibi zijn er vele spannende achtbanen,
zoals bijvoorbeeld: de ‘Goliath’ waarin
je van 46 meter hoogte met een hoek van
70 graden steil naar beneden gaat, en dus
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We hadden van te voren met z’n allen een
tijd afgesproken om ons weer te verzamelen
bij de uitgang. Toen gingen we weer de bus
in, om terug te rijden naar onze eindbestemming; ’t Koggeschip.
Het was een heel geslaagd uitstapje; de zon
scheen de hele dag, de sfeer was goed, en ik
weet wel bijna zeker dat iedereen het naar
zijn zin heeft gehad! Voor leuke foto’s kunt
u terecht op de site. Met dank aan Louie;
voor het organiseren van dit uitstapje.
Eefke de Vos

17 juni, Nassaukerk Amsterdam

Helaas betekende dit wel dat de publieke
belangstelling niet zo groot was als wij
hadden gedacht. Vorig jaar kon er wel
buiten in het Westerpark gespeeld worden,
en mooi weer betekent veel publiek. Maar
ondanks het feit dat maar weinig mensen
uit de buurt aanwezig waren, werd het
toch een leuk concert.
Jammer dat veel JE-ers na de pauze snel
verdwenen waren, maar dat had ook een
beetje met onze planning (of die van hen)
te maken. Het bleek namelijk dat bijna
alle JE-ers in de middelbare schoolleeftijd
die week een proefwerkweek hadden. Er
moest op zondag (en de dagen daarop) dus
nog flink gestudeerd worden.
Hans Ruesink
PS
Uiteindelijk bleek het de hele middag
mooi weer te zijn geweest!
11

Bericht van de kledingmoeder van JE

Voor de meeste mensen ben ik nu wel
bekend, maar er zijn weer nieuwe
muzikanten in het orkest gekomen. Ik zal
me zelf persoonlijk aan ze voorstellen. Via
deze weg wil ik nog even vertellen wat
precies de bedoeling is.

dat de leden wel eens wat vergeten. Aaaai
en dat is niet prettig. Ik kan niet van alles
reserve-exemplaren meenemen. Een
groene trui of een overhemd kan ik nog
wel meenemen, maar a.j.b. VERGEET het
zelf niet.

Als er een concert is, ben ik zelf meestal
ook aanwezig (dochter Elena speelt saxofoon en zoon Stefan hobo, zie Even voorstellen... op pag. 16, red.) en dan let ik op
of iedereen zich volgens de voorschriften
heeft aangekleed. Daarom heb ik alles nog
even op een rijtje gezet!
Ik heb nu al een paar keer meegemaakt

In ieder geval de Agenda is druk, dus we
gaan er positief (op alle fronten) tegenaan.
Veel succes dit seizoen!

Binnenconcert

•

•
•
•

Dames
Zwarte, lange broek 		
(geen streepjes e.d)
Witte bloes (WIT geen crème, geen
ruches, geen opdruk, geen korte
mouw, wel met kraag) 		
* evt. in voorraad bij JE
Zwarte kousjes
Zwarte schoenen
Rode gilet (geleverd door Caroline
Houtsma.)

•
•
•
•
•

Heren
Zwarte, lange broek 		
(geen streepjes e.d.)
Wit overhemd (geen opdruk, met
kraag, geen korte mouw) 		
* evt. in voorraad bij JE
Zwarte kousen
Zwarte schoenen
Strik (wordt meegenomen tijdens het
concert en in de kleedkamer gelegd door
Caroline Houtsma) evt. met pochet.

Buitenconcert (Dames én heren)
Blauwe spijkerbroek met een wit T-shirt (geen opdruk, met mouw)
(sportieve) schoenen en een groene trui
(te betalen bij Maarten van der Meij, geleverd door Caroline Houtsma.)
12

23 juni, ‘t Koggeschip

Caroline Houtsma,
bij vragen bellen: 06-46014703
of mailen:
carolinehoutsma-kost@hotmail.com

KLEDING VOOR JONG EXCELSIOR

•

Solistenfestival

Het jaarlijkse Solistenfestival was weer een groot
succes. Bijna alle KE-ers
deden mee en ook veel
JE-leden lieten van zich
horen.
Boven, vlnr: Ilona en Lisa
laten horen wat ze kunnen op de trompet; Casper
speelt de sterren van de
hemel met lerares Roosje;
Valerie speelt met leraar
Maarten een mooi duet.
Onder: Rik en Rosa improviseren er op los.
Het volgende Solistenfestival is op zaterdag 22 december.
13

Stadsspelen
1 juli, Dam

Twee weken van tevoren kregen we de uitnodiging om te komen spelen ter ere van
de finale van de Amsterdamse Stadsspelen op de Dam. Erg leuk natuurlijk, maar
wel een beetje kort dag! Twee weken om
de muziek door te nemen en kijken welke
leden er nog een vrije zondag hadden…
Gelukkig bleek het mee te vallen.
We moesten zondagochtend om 9 uur in
de Nieuwe kerk op de Dam in Amsterdam
verzamelen. En ik moet zeggen, dat is op
een zondagochtend errug vroeg. Maar
voor de vereniging moet je wat over hebben dus….. ondanks dat het een beetje
regende onderweg kom je met een big
smile aan in de kerk. Wat een drukte daar
zeg. We wisten niet zoveel van wat er ging
gebeuren, maar even rustig met JE alleen
inspelen was er niet bij. Het bleek dat er
nog meer bands (met en zonder slagwerk)
waren.
Het was ook de bedoeling dat we lopend
gingen spelen. We waren heel benieuwd
hoe we dat moesten gaan doen, want
we zijn GEEN lopend orkest!! “Harpjes
nodig?”, werd er gevraagd. Harpjes, wat
zijn dat? O, dié harpjes, om je bladmuziek
in te klemmen. Nee, die hebben we niet.
Moesten we naar een tafel waar Jos Zandvliet himself ze aan het uitdelen was. Dus
Linda, Eefke en ik naar Jos. Wat spelen
jullie? Dwarsfluit. Nee, daar hebben we
geen harpjes voor. Maar met een stuk
ijzerdraad om de arm gebogen kwamen
14

we een heel eind. Alleen de bladmuziek
was te dun en viel steeds om. Daar was
Jos weer met de rode tape. Probleem
opgelost.
Toen iedereen voorzien was, was het tijd
om even te oefenen. Nou ja oefenen, meer
even herrie maken. Tjongejonge wat een
chaos! De meeste mensen snapten de
muziek niet. Herhaling hier, herhaling
daar, waar nog een herhaling? Van cijfer A
naar C en weer terug? Of zoiets? Jos was
ook niet zo’n grote hulp als dirigent. Hij
had geen muziek en stond alleen maar raar
te dansen en met zijn armen te bewegen.
Lastig. Na lang oefenen en met elkaar
overleggen over hoe het allemaal in elkaar
zat, kwamen we er toch allemaal nog uit.
Gelukkig, de chaos trok een beetje weg.

Gelukkig had Jos dat al van het begin af
aan zien aankomen, want die liep de hele
morgen te beweren dat het zo goed ging en
klonk en dat het allemaal goed zou komen.

Gelukkig had er iemand nog vertrouwen
in. Hij had wel gelijk en het kwam na een
poos allemaal nog best goed! Na een tijd
te hebben geoefend gingen alle bands naar
de plek van waar ze naar de Dam zouden
lopen. Wij zouden vertrekken vlak naast de
Nieuwe Kerk, dus wij mochten nog even
blijven, samen met nog een ander bandje.
Nog even een uurtje rust en dat heb je na
zo’n oefenrondje wel even nodig.
Om een uur of 12 moesten we naar beneden
om te wachten tot we naar de Dam konden
lopen. Dat duurde ook nog vrij lang, dus
het andere bandje (naam weet ik niet
meer) had een stukje ingestudeerd, dus die
gingen los. Het slagwerk van ons (Freek
en Luizinho) gingen ook lekker even los.
Nathan dacht ik pak de pet ga meteen even
rond misschien kan ik nog wat geld ophalen. (Daar was ik met koninginnedag ook
zo goed in, ja toch Nathan).
Toen het tijd was om naar de Dam te
lopen, moesten we ons al spelend door
de mensenmassa heen wurmen, want
het was toch druk! Waar kwamen al
die mensen vandaan? Eindelijk bij het
podium aangekomen (wij waren er als
eerste) kwamen van alle kanten de andere
bands spelend aangelopen. Dat gaf een
heel leuk effect. Iedereen stond op of naast
het podium en toen moesten we de eerste
noot inzetten en aanhouden tot Jos die
afsloeg. Daarna kregen we een toespraak
van de burgemeester van Amsterdam

meneer Job Cohen. Geen idee meer wat
hij allemaal heeft verteld, maar iedereen
luisterde aandachtig. Na de toespraak hebben we het hele stuk gespeeld en de laatste
vijftien maten moesten we steeds herhalen
terwijl we terug liepen naar de kerk.

Ik heb het toen gemerkt: lopen en spelen
tegelijk is best lastig! Vooral op de kleine
steentjes van de Dam. Terug bij de kerk
kregen we nog een paar woorden van Jos
die het zo geweldig vond dat we er met
zo’n grote groep waren en dat het zo leuk
en geweldig was. Even iets drinken, op
adem komen spullen pakken en genieten
van de rest van de zondag. Ondanks alles
was het best een geslaagde dag (en zonder
regen)!
Susanne van Niftrik
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Even voorstellen... (1)

Geslaagde KE-ers, nieuw in JE!

Ik heet Arjeh Vos.
Ik vind jongexelsior een heel erg
leuk orkest. Ik moet dan wel veel
doen, maar drummen is droom van
mijn toekomst. Dankzij het orkest
kan ik best goed drummen en daardoor zal ik misschien ook sneller een
bent vinden. Freek is een goeie, leuke
en fijne leraar. Hij kan goed drummen. Hij is gewoon de beste. Loeïe is
ook een fijne drum leraar, hij drumt
goed. Het is ook een goede.
Arjeh Vos

Layla

«

Hallo ik ben Stefan Houtsma en ben
net 12 jaar geworden. Ik speel de
hobo en mag nu mee spelen in Jong
Excelsior. Ik heb de hobo gekozen
omdat ik het een heel mooi instrument vind. Ik krijg nog steeds les van
Gerlieke. Mijn zus speelt al 7 jaar
mee in het orkest dus ik ben bekend
met JE. Ik zit in de 1ste klas van het
Hermann Wesselink College in Amstelveen en vind het al erg leuk. Mijn
hobby’s zijn tennis, kung fu, skaten,
hobo spelen, PS2-en , Wii-en, films
kijken en op vakantie gaan en lekker
eten bij Chi Ling in IJmuiden.
Stefan Houtsma
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»

Arjeh

Hoi, mijn naam is Layla van Rossum,
ik ben 13 jaar en woon in Purmerend. Op mijn negende ben ik bij klein
excelsior begonnen met blokfluitles.
Mariska heeft mij toen les gegeven
en van haar heb ik veel geleerd.
nu speel ik alweer een tijdje hobo,
in het begin kreeg ik les van Marloes
Later kreeg ik les van Gerlieke en dit
jaar zal ik les krijgen van Nathan.
begin dit jaar heb ik mijn diploma gehaald waardoor ik dit jaar
in het orkest mag gaan spelen.
Dit jaar begint mijn broertje, Nathan, ook met muziekles. Hij gaat blokfluitles krijgen bij klein Excelsior.
Ik ben benieuwd welk instrument hij hij hierna wil gaan spelen.
Groetjes, Layla van Rossum

»

Stefan

Jay

«

Hallo Ik ben Buddy,
Ik heb in december theorie examen
gedaan en juni heb ik mijn praktijk
examen gedaan. Ik ben geslaagd
met 42 punten. Ik drum in het
orkest omdat ik drummen leuk vind,
logische hè.
Ik vind het heel leuk om in het orkest
van Jong Excelsior te spelen, omdat
ik op veel verschillende instrumenten speel. Ik heb van 3 mannen les.
Van Freek krijg ik melodisch slagwerk, van Louis drumles en van Dirk
paukenles. En dat vind ik hartstikke
leuk dat ze alle drie mij lesgeven!
Mijn hobby’s zijn paardrijden, judo
en drummen natuurlijk. En het paard
rijden doe ik op donderdag avond.
En met judo wil ik as december
de groene band halen. En Ik zit op
Iedersland, de leukste school van
Nederlands.
Veel drum groetjes van Buddy Vos

Paul

«

Heey , allemaal die dit lezen.
Ik heet Jay en ben 14 jaar oud.
Ik zit nu al zo’n 2 jaar bij deze
vereniging en speel saxofoon. Ik
krijg les van Michael en dat is erg
gezellig. Voor saxofoon heb ik geen
andere instrumenten bespeeld.
Ik ben tot nu 1 keer mee wezen
spelen in het ‘grote’ orkest. Ik vind het
erg leuk ook al kan ik nog niet echt
veel meespelen.
Groetjes ,
Jay Kooyman

»

Buddy

Hallo allemaal,
Mijn naam is Paul en ik ben 12 jaar en ik
zit op het Fons Vitae lyceum. Ik speel
klarinet en ik krijg les van Florian.
Verder speel ik ook nog piano en ik
doe aan atletiek. Mijn hobby’s zijn:
Computeren, voetballen, atletiek,
luieren en natuurlijk muziek maken.
In juni ben ik geslaagd voor het A
examen en ik speel sinds kort mee in
JE. Ik vind het heel erg leuk, maar
ook nog wel moeilijk en het duurt
soms heel erg lang. Maar alles went.
Groetjes, Paul Schildmijer
17

De Echoput

rubriek van, voor en over oud-leden

Het Comité van Oud-Leden (COL)
– waarvan oud-lid Loes Kwant inmiddels officieel deel uitmaakt – heeft zijn
winterslaap tussen twee jubileumjaren even onderbroken om een stukje
geschiedenis te schrijven.
In 1926 had de Harmonie Vereeniging
Excelsior in Amsterdam een jeugdafdeling
opgericht onder de naam Knapen Harmoniekorps Jong Excelsior, waarin uiteraard
alleen jongens meespeelden.
In 1929 kwam de toen 14-jarige Coby
Bongers als allereerste meisje meespelen
en daardoor moest de orkestnaam worden
gewijzigd in Jeugdharmoniekorps Jong
Excelsior.

Coby heeft na haar lidmaatschap nog lang
een band met Jong Excelsior gehouden.
Ze bezocht jubileumconcerten en was vele
jaren donateur.
In juli jl. overleed Coby Stiksma-Bongers
op 93-jarige leeftijd. Ons comité vond
het verhaal interessant genoeg om in De
Blaasbas te publiceren. COL-lid Jo van
den Eshof-Croese heeft de crematie bijgewoond.

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

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

Comité Oud-Leden
Jo van den Eshof-Croese (020-669340)
Hans Knip
Loes Kwant
Karel Boon

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

bij voorkeur
op afspraak
Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
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Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42

Stad op z’n kop!
8 juli, Stopera

Op zondag 8 juli was er rondom het Muziektheater voor kinderen heel veel te
beleven. Daar stond namelijk de ‘Stad op
z’n Kop!’. Dat is een jaarlijks feest voor
kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf
jaar en dit jaar was het thema muziek.
Jong Excelsior stond er dus met een informatiestand, vol met instrumenten.
We hadden een mooie plek in de zon,
vlak aan de Amstel. Dat was dus helemaal
niet verkeerd. Tijdens het opbouwen van
de stand zagen we tot onze schrik wel
dat de Muziekschool Amsterdam-Noord
vlak naast ons flink ging uitpakken. Er
werd voor een kapitaal aan drumstellen
opgesteld. Dat beloofde niet veel goeds
voor die middag. Maar gelukkig hielden
ze het al vrij snel voor gezien. Nadat ze
met z´n allen een minuut of tien gespeeld
hadden, verdwenen ze weer.

later die avond kwam daarom maar een
hele korte flits van de JE-stand.
Al met al was het een hele drukke maar
erg gezellige middag die, traditiegetrouw,
eindigde met een paar koele glazen rosé
op het dichtstbijzijnde terras.
Hans Ruesink
Wilt u het AT5-item (terug-)zien? Kijk
dan op http://www.at5.nl/nieuwsartikel.
asp?newsid=27938

We dachten van tevoren dat we de tent
wel zouden kunnen runnen met een man/
vrouw of vijf. Maar dat viel flink tegen.
Het werd een middag van hard werken,
want de animo bij ouders en kinderen
om instrumenten uit te proberen was erg
groot.
Op een gegeven moment kwam ook
Florian nog even langs. Hij heeft deze
zomer stage gelopen bij AT5 en had
toevallig die zondag dienst. Helaas voor
ons kwam er in de loop van de dag te veel
belangrijker nieuws. In het AT5 Nieuws
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‘Uit in eigen buurt!’

Muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer

In een vorig Blaasbas heeft u kunnen lezen
over het Muziekplatform GeuzenveldSlotermeer. Onder de naam ‘Uit in eigen
buurt!’ organiseert het platform maandelijks een concert in het stadsdeel. Deze
concerten vinden plaats op diverse locaties
en de toegang is geheel vrij!
Het platform wordt volgend jaar wellicht uitgebreid naar heel Nieuw-West. Op
dit moment wordt gekeken of daar in de
andere Westelijke Tuinsteden (Osdorp,
Bos&Lommer en Slotervaart-Overtoomse
Veld) genoeg animo voor is. Aangezien
Jong/Groot Excelsior aan het platform
deelneemt, kan uitbreiding mooie concertlocaties opleveren. Denk bijvoorbeeld aan
De Meervaart. Uiteraard houdt De Blaasbas u op de hoogte. Hieronder vindt u alvast
de agenda voor de komende maanden.
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Muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer
Eind 2006 is het muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer opgericht. In dit platform
participeren de Muziekschool Amsterdam, het Nederlands Philharmonisch
Orkest, Jong Excelsior, Bert Cramer,
Studio West, WijkWeb en stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Eén van de doelen van het
muziekplatform is om op een laagdrempelige manier een muziekaanbod van
kwaliteit te verzorgen voor bewoners,
jong en oud, van stadsdeel GeuzenveldSlotermeer.

Uit in eigen buurt!
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Meer informatie kunt u vinden op de website van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
www.geuzenveld.amsterdam.nl.
Florian Hoven (red.)

vr 28 september
20:00		

Groot Excelsior en Nederlands Philharmonisch Orkest
NOVA College, Burg. Hogguerstraat 2

za 6 oktober
20:00		

Jong Excelsior: try out van het Disney-concert
‘t Koggeschip

zo 28 oktober
14:00		

The Belcanto Company
A.H. Gerhardhuis, Slotermeerlaan 1

vr 16 november
20:00		

Muziekschool Amsterdam: diverse ensembles
‘t Koggeschip

vr 7 december
20:00		

Studio West
NOVA College, Burg. Hogguerstraat 2

zo 23 december
14:00 		

The Belcanto Company
A.H. Gerhardhuis, Slotermeerlaan 1

Nederlands Philharmonisch Orkest
& Groot Excelsior

Datum:
Aanvang:
Locatie:

Vrijdag 28 september
20.00 uur
NOVA college,
Burgemeester Hogguerstraat 2

Tijdens het concert spelen musici van het Nederlands
Philharmonisch Orkest in kamerorkestbezetting. Het
orkest staat onder leiding van de Nederlandse dirigent
Boudewijn Jansen.

Programma Groot Excelsior

Programma Nederlands Philharmonisch Orkest

Prelude On An Irish Folk Tune – Philip Sparke
Mermaids of the Moldau
– J.R. Rozkosny,
arr. Wil van der Beek
Fourth Symphony
– Alfred Reed
Mercury (Contest March)
– Jan van der Roost

Siegfried Idyll
– Richard Wagner
Duivelstriller Sonate
– Giuseppe Tartini
Le boeuf sur le toit op. 58 – Darius Milhaud
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Jaarverslag

seizoen 2006-2007

De vereniging heeft een druk, maar
succesvol jaar achter de rug.
Dankzij de intensieve contacten van
voorzitter Hans Ruesink met het Wijkweb
van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer,
kon de vereniging naar de gloednieuwe
brede school ’t Koggeschip verhuizen.
Met ruime opslagmogelijkheden voor
slagwerk en muziekbibliotheek, een
grote repetitieruimte en een redelijke
hoeveelheid locaties waarin de KE-lessen
gegeven kunnen worden, is dit een locatie waar het bestuur heel blij mee is. We
hopen hier lange tijd onderdak te vinden.
De akoestiek van de repetitieruimte laat te
wensen over, maar daar komt in de toekomst hopelijk verbetering in.
Memorabel is het jubileumfeest in
november vorig jaar: een heel gezellig
en drukbezocht evenement, waar vele
oud-leden elkaar konden ontmoeten. Ook
was het een uitgelezen mogelijkheid voor
beide orkesten èn Klein Excelsior om te
laten horen wat zij muzikaal in hun mars
hebben. Ook de concertreis van Groot
Excelsior, dit voorjaar, naar Luxemburg
was zo’n hoogtepunt: veel gezelligheid en
veel muziek. De Nieuwjaarsinstuif kreeg
het afgelopen seizoen een geheel nieuwe
opzet met een play-in. Het bestuur vond
het in ieder geval zeer geslaagd.
Zorgelijk is het dalende ledenaantal bij
Jong Excelsior. Na het jubileumconcert
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verlieten maar liefst tien ‘oudere’ JE-leden
het orkest, hetgeen vooral bij de klarinetgroep een kaalslag betekende. Echter,
bij Klein Excelsior wordt hard gewerkt
om nieuwe leden klaar te stomen voor
het jeugdorkest; in het afgelopen seizoen
slaagden 7 leerlingen voor hun A-examen!
Ook doet Ronald Slager nooit tevergeefs
een beroep op de oud-JE-leden om bij
belangrijke concerten bij te springen.
Ook zorgelijk is de financiële situatie van
de vereniging. De kosten stijgen; vooral
de schoolhuur is fors hoger. Dit terwijl
de subsidie die de vereniging van de gemeente Amsterdam jaarlijks ontvangt voor
beide orkesten, stagneert. Contributieverhogingen waren hierdoor noodzakelijk.
Gelukkig wist penningmeester Maarten
van der Meij voor het jubileum en de concertreis van Groot Excelsior van diverse
instanties flinke subsidies los te krijgen.

Hieronder vindt u een chronologisch verslag van alle verenigingsevenementen van
het afgelopen seizoen:
Zaterdag 2 september was de start van
het nieuwe seizoen in de Signus school.
Klein Excelsior ging van start met een
nieuwe coördinator: Caroline Stubbé (GElid en moeder van JE-leden Dirk, Trijntje
en Roosje) meldde zich voor deze functie
en ging meteen hard aan de slag.
Vrijdagavond 13 t/m zondagmiddag 15
oktober gingen Jong en Groot Excelsior
op studieweekend naar Elst (U). Daar repeteerden zij vele uurtjes op het programma
van 5 november onder leiding van beide
dirigenten en een aantal repetitoren. Op
zaterdagavond was traditiegetrouw een
quiz en natuurlijk was het feest tot diep
in de nacht! Zondagmiddag sloten we na
een fotosessie het weekend af met een tryout van het jubileumprogramma in de zaal
van de jeugdherberg, die niet veel ruimte
overliet voor het publiek.
Zondag 5 november: Na een maandenlange voorbereiding en extra repetities
vierde de vereniging het 80-jarige
jubileum van Jeugdorkest Jong Excelsior
en het 25-jarige jubileum van Muziekvereniging Groot Excelsior met een zeer
geslaagd jubileumconcert in de Rode Zaal
van de Meervaart. De Commissie OudLeden, bestaande uit Karel Boon, Jo van
den Eshof en Hans Knip, had een reünis-

tenorkest bestaande uit 80 muzikanten
weten samen te stellen. Tijdens de reünie
voor en na het concert ontmoetten ca. 140
reünisten en 120 leden elkaar.
Dirigenten Ronald Slager en Piet Groeneveld hadden Muzikale Verhalen als thema voor het jubileumconcert gekozen. Tijdens de uitvoering van de werken werden
er beelden uit de verhalen geprojecteerd
en er was een professionele belichting.
Tijdens de orkestwisselingen vermaakte
Klein Excelsior samen met presentator
Bert Walthaus het publiek met hun optreden en een quiz.
Het reünistenorkest speelde o.l.v. Jos van
der Sijde enkele ‘gouden oude’ nummers.
MEGA Excelsior, bestaande uit bijna
honderd muzikanten van Jong en Groot
Excelsior, sloot het concert af. Na afloop
van het concert was er een reünie en jubileumfeest in de foyer van de Meervaart,
waar ook de tentoonstelling over de geschiedenis van de vereniging te zien was.
Op 13 en 16 december zijn vijf KE-leerlingen geslaagd voor hun A-theorie-examen. Biko Vos haalde zijn praktijkexamen
tenorsax en kwam na de kerstvakantie in
JE meespelen.
Zondag 17 december gaf Jong Excelsior
samen met het VU-koor en het Roman
Ensemble het jaarlijkse kerstconcert in de
Westerkerk. Ondanks de korte voorbereidingstijd gaf het Jeugdorkest een prima
concert.
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Zaterdag 6 januari verhuisde de vereniging van Signis naar ‘t Koggeschip.
Gelukkig waren er veel leden komen
helpen. Ook de muziekbibliotheek is naar
deze locatie verhuisd en vond een plek in
nieuwe kasten onder het podium.
Zondag 21 januari was het eerste
optreden in ‘t Koggeschip: ‘s ochtends
studeerden leden van Jong en Groot
Excelsior, familie en vrienden enige
werken in, die muziekcommissaris Jakob
Hogervorst voor deze gelegenheid
had geselecteerd. Ook Klein Excelsior
studeerde onder leiding van hobo-lerares
Gerlieke Aartsen drie stukjes in.
‘s Middags was de uitvoering voor eigen
publiek en mensen uit de buurt. Na afloop
was er nog een gezellige nieuwjaarsborrel.
Zondag 25 maart gaven Jong en Groot
Excelsior een Voorjaarsconcert voor
donateurs en andere belangstellenden
in de goedgevulde Pelgrimskerk te Badhoevedorp.
Op zondag 22 april speelde Groot
Excelsior samen met Amsterdam Brass
het afsluitende concert van de ABCOconcertserie in De Omval in Diemen.
GE gaf een try-out van het Luxemburg
concours-programma met o.a. het
verplichte werk The Legend of Aquarius
en het vrije werk Fourth Symphony van
Alfred Reed.
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Op Koninginnedag 2007 hielden leden
van KE en JE een Muziekmarathon, waarbij ze geld inzamelden voor de vereniging.
Het werd een zeer feestelijke en gezellige
gebeurtenis waarbij er 170 euro werd
opgehaald. Vooral de bijdrage van de JEslagwerkers oogstte veel succes.
Dit is een nieuwe activiteit waarmee de
vereniging extra inkomsten probeert te
genereren. Deze activiteit is in plaats
gekomen van de rommelmarkt en de
sponsorloop. Helaas lieten de GE-leden
op grote schaal afweten.
Vrijdag 4 mei speelden koperblazers van
Jong en Groot Excelsior tijdens de dodenherdenking bij het Vredesmonument in
Osdorp.
Zondagmiddag 13 mei gaven Klein
& Jong Excelsior een moederdagconcert in ‘t Koggeschip samen met o.a. het
jubilerende Roman Ensemble. De zaal
was tot de nok toe gevuld. Dit concert
werd georganiseerd door het Muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer (zie ‘Uit in
eigen buurt!’ op pag. 20, red). Leden van
het Wijkweb verzorgden de hapjes en
drankjes. Een zeer geslaagd evenement!
Woensdag 16 t/m zondag 20 mei maakte
Groot Excelsior een geslaagde concertreis naar Luxemburg. Bijna alle leden
hadden deze dagen vrij kunnen nemen en
aangevuld met diverse invallers, was het
orkest goed bezet. Groot Excelsior

behaalde tijdens het concoursconcert
voldoende punten voor een eerste prijs en
won daarmee een aardig geldbedrag.
Naast bezoeken aan het wijngebied langs
de Moezel, de stad Saarburg en de stad
Luxemburg had de GE-Beleidsgroep,
bestaande uit Rinske de Graaf, Anais
Rubingh en Marita Kromhout, twee
buitenconcerten georganiseerd.
Het buitenconcert op het hoofdplein in
de stad Luxemburg, was druk bezocht en
zeer geslaagd. In Larochette speelde het
orkest in de muziektent tijdens de Ridderspelen. De reis werd afgesloten met een
afscheidslunch in De Rotonde.
Op 6 en 9 juni waren de muziekexamens
voor Klein Excelsior. KE-lerares Trijntje
Westenberg had een grote groep kinderen
klaargestoomd voor het theorie-examen.
Zij zijn allen geslaagd. Ook de leerlingen
die praktijkexamen deden zijn allen geslaagd: Jay Kooiman op altsax, Buddy Vos
en Arjeh Vos slagwerk, Stefan Houtsma en
Layla van Rossum op hobo en Paul Schildmeijer op klarinet. Na de zomervakantie
gingen zij in Jong Excelsior meespelen.
Zondagmiddag 17 juni gaven Jong en
Groot Excelsior een vaderdagconcert in
stadsdeel Westerpark. Omdat het slecht
weer was werd het concert gehouden
in de Nassaukerk in plaats van in het
Cultuurpark Westergasfabriek. Helaas
was hierdoor de belangstelling tamelijk
gering.

Zaterdag 23 juni was de seizoensafsluiting met een Solistenfestival. Heel
veel KE-leden lieten horen wat ze het
afgelopen jaar hebben geleerd. De avond
werd afgesloten met een beachparty.
Zondag 1 juli deden vele Excelsiorleden en vele andere muzikanten en
drumbands mee tijdens de opening van
de finale van de Stadsspelen op de Dam.
‘s Ochtends vanaf 9:00 uur was er een
gemeenschappelijk ontbijt en werd een
speciaal openingswerk ingestudeerd in
de Nieuwe Kerk. Het was een feestelijke
happening op een groot podium op de
Dam. Ondanks dat het slechts twee weken
van te voren was aangekondigd, was Jong
Excelsior bijna compleet!
Op zondag 8 juli stond het bestuur met
een stand op de informatiemarkt van Stad
op z’n Kop! bij de Stopera. Er was erg
veel belangstelling. De kinderen konden
enkele instrumenten uitproberen en hun
ouders konden een folder over Jong en
Klein Excelsior meenemen.
Jopie Buijs,
secretaris
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Algemene Ledenvergadering 2007

dinsdag 2 oktober, 21:30-22:30 ‘t Koggeschip

Hierbij nodigt het bestuur van JE u uit
voor de Algemene Ledenvergadering van
dinsdag 2 oktober aanstaande, om 21:30
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 het financiële verslag op te
halen, dan kunt u contact opnemen met
penningmeester Maarten van der Meij
(zie Verenigingsgegevens).
Namens het bestuur,
Hans Ruesink (voorzitter)
Jopie Buijs (secretaris)

Even voorstellen... (2)
Terug van weggeweest

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt:
Welkom/opening/mededelingen
Het jaarverslag van 2006 / 2007
Het financiële verslag 2006 / 2007
Verslag van de kascontrolecommissie
5. Aanstelling van nieuwe kascontrolecommissie
6. Goedkeuring begroting 2007 / 2008
7. Stand van zaken Klein Excelsior
8. Stand van zaken Jong Excelsior
9. Stand van zaken Groot Excelsior
0. Bestuursverkiezing:
Wolf Ribbens en Michel Hasselt zijn
aan de beurt om af te treden.
Zij stellen zich allebei herkiesbaar.
. Rondvraag en sluiting

Hallo allemaal!

.
.
.
4.

Liza

«

Ik ben Liza Botros, maar de meesten van
jullie kennen mij (hopelijk) nog wel. Ik heb
drie à vier jaar met JE gespeeld maar ben
vorig jaar even gestopt.
Ik ben even weg gegaan omdat ik op zaterdag avond lekker de stad in wilde, maar ook
omdat ik even bij mijn vader heb gewoond.
JE paste toen even niet in m’n rooster.
Gelukkig heb ik er nu wel weer tijd en energie voor en uitgaan doe ik nog steeds, maar
dan gewoon na JE!
Voor de mensen die mij nog niet kennen,
ik ben zestien jaar en speel naast klarinet
ook tennis. Ik speel al een tijdje klarinet,
maar eerst speelde ik op de muziekschool.
Ik ben via mijn nicht Els, van het slagwerk
bij GE, in contact gekomen met JE en ben
toen via KE binnengestroomd. Ik ben blij
iedereen weer te zien en weer mee te spelen!
Heel veel groetjes van Liza!

In de volgende Blaasbas leest u alles over de terugkeer van Kristel Molly
in Groot Excelsior en Maarten - Jungle Fantasy - Stoltz in Jong Excelsior.
En wie weet komen er nog meer oud-leden tot terug- dan wel inkeer!
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Verjaardagen

Disneyconcert
Speciaal voor kinderen geven Jeugdorkest Jong Excelsior, leerlingen van groep
6, 7 en 8 en de Djembégroep van de Prof. Dr. H. Kraemerschool en leden van
Klein Excelsior een Disneyconcert. De Disneymuziek is met filmprojecties. De
kinderen kunnen meezingen en -klappen.
Programma:
Jong Excelsior
The Lion King
John Zimmer - arr. van der Heijde
Jong & Klein Excelsior & Kraemerschool
Wieger wordt Wakker
Carl Wittrock
Djembégroep Kraemerschool
Intermezzo
Jong Excelsior & Kraemerschool
Blaasmuziek is Cool
G. Bomhof & C. Wittrock
pauze
Jong Excelsior
Jungle Book
R. Sherman - arr. M. Peters
&
Fantasia
arr. J. Curnow
Jong Excelsior & Kraemerschool
Jungle Fantasy
arr. N. Iwai
Zondagmiddag 28 oktober 14.30 - 16.30 uur
Zaal open om 14:00 uur
Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191, 1055 DT AMSTERDAM
Toegang € 10
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bestuur en voor aanvang aan de zaal
Reserveren via www.jongexcelsior.nl
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september, oktober, november, december

SEPTEMBER
1 Stefan Houtsma
3 Nathan Frohn
9 Maarten van der Meij
Suzanne van Niftrik-Stoltz
10 Ronald Slager
13 Jacco Zwarst
18 Martijn Renssen
19 Ingeborg Nagel
23 Trijntje Westenberg
25 Ilona Berkel
27 Iris van Nifterick
30 Linda Reekers

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

OKTOBER
6 Eline Wiebes
11 Lisa Solavera
12 Ritha van Eck
13 Thomas Okker
14 Masha Akkerman
15 Darinda Vos
19 Zoeia Muts
20 Jan Bouman
23 Charlotte van Nifterick
Myrthe Barten
26 Anne-Lotte Mos
30 Hans Pruzner

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

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

KE
GE
GE
GE
GE
JE
JE
KE

DECEMBER
3 Wendie Zwarst
6 Eva Ammers
16 Jirhenissi Sirvania
19 Lambert Buijs
20 Hans Ruesink
23 Dennis Wagner

GE
KE
JE
GE
B
GE

Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas?
Die is op vrijdag 16 november.
Heeft u kopij? Stuur uw stukje dan naar
blaasbas@jongexcelsior.nl
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Agenda

2GetherHypotheken
Samen naar meer inkomsten voor uw vereniging!

Vrijdag 28 september, 20:00
GE: concert
samen met het Kamerorkest van het
Nederlands Philharmonisch Orkest
NOVA College, Amsterdam (zie pag. 21)
Zaterdag 29 september, 18:30
KE: Samenspel oefenen
Dinsdag 2 oktober, 21:30
Algemene Ledenvergadering
in ‘t Koggeschip (zie pag. 26)
Vrijdag 5 oktober, 19:45
JE: evt. extra repetitie
(onder voorbehoud)

Zondag 23 december, 15:00 - 16:30
GE: Kerstconcert
in de Westerkerk, Amsterdam
Dinsdag 8 januari
GE: Start repetities 2008

Zondag 20 januari 2008
Play-in/nieuwjaarsinstuif
9 + 10 februari
JE: Studieweekeinde TEMA Tielen
in het NIVON-huis, Bergen aan Zee

Zaterdag 6 oktober, 20:00
JE/KE: Try-out Disneyconcert
in ‘t Koggeschip (zie pag. 26)

Zondag 9 maart
JE/GE: Donateursconcert
tevens try-out voor TEMA TIelen

Zondag 28 oktober, 14:30
JE/KE: Disneyconcert
in Podium Mozaïek, A’dam Bos&Lommer
(zie pag. 28)

Zondag 6 april
JE: naar TEMA Tielen
in De Maaspoort, Venlo

Zaterdag 15 december
KE: Muziekexamen praktijk

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:

Zaterdag 12 januarie
JE/KE: Start repetities 2008

Zaterdag 6 oktober, 18:30
KE: Samenspel oefenen

Zaterdag 24 november, 18:00 - 21:30
JE/KE: Openbare repeties en lessen
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Zaterdag 22 december
Solistenfestival + jaarafsluiting

Woensdag 30 april
Koninginnedag Muziekmarathon
Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele
informatie:
www.jongexcelsior.nl

€ 250,= voor elke afgesloten hypotheek
€ 50,= voor elk ingegaan krediet
€ 50,= voor elk afgesloten verzekeringspakket
Dus, maak vandaag nog een afspraak!
Telefoon: 0320-214136
www.2gh.nu
info@2gh.nu
2GetherHypotheken is een handelsnaam
van Hypotheek Administratie Centrum BV
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Drukwerk



















































Afzender:
Secretariaat
Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdam
32






