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Noot van de redactie

Van het bestuur
Beste lezers,
Start de tweede jeugd na je vijftigste? Wie
zal het zeggen? Bij De Blaasbas gaat de
51e jaargang in ieder geval gepaard met een
nieuwe opmaak. Niet omdat uw lijfblad een
midlifecrisis doormaakt. In tegendeel. Maar
een strakker uiterlijk geeft De Bas weer
een jong(er) gezicht. Innerlijk verandert er
weinig; de bekende rubrieken vol wellen en
weeën blijven bestaan, de concerten worden
nog altijd verslagen en alle kopij is nog net
zo welkom.
Het is niet de eerste keer dat De Blaasbas in
een ander jasje is gestoken. U heeft in de afgelopen jaren diverse ‘Bassen’ voorbij zien
komen. Deze ‘nieuwe’ Blaasbas bouwt dan
ook voort op - en komt voort uit - vorige
generaties. In dat opzicht is de foto hiernaast
zeer toepasselijk.
In het tweede deel van zijn jubileumreeks
schreef Karel Boon over de concertreis van
JE uit 1977. Zanger/acteur Tabe Bas reisde
mee met het orkest. Bij aankomst moest hij
met hartklachten naar een ziekenhuis worden
gebracht. Deze anekdote in een Blaasbas uit
2008 is voor veel JE’ers en KE’ers waarschijnlijk de eerste keer dat ze de naam Tabe
Bas tegenkomen.
De tweede keer is begin februari 2009 als
diverse media meldden dat Bas (80) eind januari is overleden. Een berichtje waar zonder
die anekdote wellicht overheen gelezen was.
Reden genoeg om ook deze Blaasbas van
voor tot achter te lezen!

Eindelijk was het een paar weken geleden
zover. Na heel veel jaar kon er weer geschaatst worden op natuurijs. Heel Nederland
leek in de ban van het schaatsen. Alle journaals openden ermee. Het schaatsen leverde
heel veel lol, plezier en files op, maar ook hier
en daar een overbelaste knie of een botbreuk.
Zelfs onze minister van Defensie moest er
aan geloven. Hij liep - heel toepasselijk
voor een minister van Defensie - een heuse
bajonetbreuk op. Maar niet alleen schaatsen
kan blessures opleveren. Jopie Buijs, onze
secretaris, wist al op de eerste dag van 2009
tijdens het skiën haar been te breken. Gelukkig kon zij na twee dagen ziekenhuis gewoon
per auto naar huis vervoerd worden en was
een gipsvlucht niet nodig. Hopelijk is ze snel
weer hersteld.
Voor de financiering van speciale evenementen, zoals concertreizen en jubileumconcerten, is Jong Excelsior voor een deel
afhankelijk van subsidies. Subsidies van
bijvoorbeeld het Amsterdamse Fonds voor de
Kunsten of het VSB-fonds. Zoals u misschien
in de krant heeft gelezen is het vermogen van

o.a. het VSB-fonds de afgelopen maanden
fors achteruitgegaan. Het zou best eens zo
kunnen zijn dat wij de komende jaren niet
meer zo gemakkelijk subsidie krijgen voor
een van onze activiteiten, of een lager bedrag
dan voorheen.
Het aanbod van concerten in Amsterdam is
erg groot. Het wordt steeds moeilijker om
mensen naar onze concerten te krijgen. Wij
zijn daarom op zoek naar mogelijkheden om
meer bezoekers te krijgen naar met name onze
grote concerten, zoals het kerstconcert. De
ideeën die we daarvoor hebben, gaan we de
komende maanden uitwerken. Hopelijk levert
dat al succes op bij het paasconcert dat Groot
Excelsior, samen met het Roman Ensemble
en saxofoonkwartet Met Maten, op zondag
5 april geeft in de Dominicuskerk. Maar voor
dat zover is, komt eerst nog het donateursconcert. Wij hopen u allemaal op 8 maart te zien
in de Nassaukerk, in de Staatsliedenbuurt.
Hans Ruesink
voorzitter

Florian Hoven
Iris Elling






Van de penningmeester

Wel en Wee van JE

Zelfs in deze turbulente financiële tijden
krijgt u van mij geen spannend verhaal. Want
we zijn gelukkig geen geld kwijtgeraakt
aan dubieuze spaarrekeningen. We hebben
ook al geen problemen met de financiering,
want schulden hebben we niet! Slechts onze
Postbankrekening 3.779.773 is van naam
gewijzigd in ING rekening.
Donaties zijn natuurlijk wel heel belangrijk
om de begroting rond te krijgen. Speciaal
voor onze donateurs organiseren we op 8
maart het voorjaarsconcert in de Nassaukerk
(zie de aankondiging elders in deze Blaas-

Jong Excelsior kan terugkijken op een zeer
geslaagd kerstconcert. Helaas was de Westerkerk niet zo afgeladen vol als vorig jaar
bij het concert van Groot Excelsior, maar de
kerk zat vol genoeg om er een zeer sfeervol
concert van te maken. Het grote werk van Alfred Reed, Russian Christmas Music, klonk
zo voortreffelijk dat enkele oud-leden zelfs
kippenvel kregen. Een groot compliment
voor Nathan is hierbij wel op zijn plaats. Het
is altijd spannend om in zo’n volle kerk een
solo te moeten spelen op een zo gevoelig instrument als de althobo. Maar ook Nathan
heeft geleerd dat een goede voorbereiding het
halve werk is.
Vanwege het overvolle programma van het
afgelopen jaar doet Jong Excelsior het de
eerste helft van 2009 wat rustiger aan maar
na de zomer moet JE weer volop aan de bak.
In november doet het orkest namelijk mee
aan het concours in Zaandam. Wij hebben
dit expres naar voren geschoven omdat het
anders volgend jaar samen zou vallen met
het kerstconcert. Afhankelijk van de gekozen
muziek wordt bepaald in welke divisie JE uit
zal komen.
Verder hebben we plannen om op een zaterdagavond in mei/juni een gezellig avond te
organiseren voor de JE’ers. Het programma
zal bedacht worden door de leden van de
JEB-commissie. Dat wordt dan een avond
waarbij we eerst gaan repeteren en daarna
iets leuks doen. Er wordt geprobeerd om een
avond te organiseren die meteen in het teken
staat van het studieweekeinde en de concertreis. Tijdens deze sponsorloopachtige
avond willen we vast geld inzamelen voor leuke
activiteiten voor het orkest.

bas). Zij krijgen bij binnenkomst twee gratis
kaartjes!
Enkele donateurs hebben al een donatie overgemaakt voor 2009, de overige treffen een
herinneringsbriefje bij deze Blaasbas aan. De
hoogte van de donatie kunt u zelf bepalen,
maar we stellen prijs op een minimale donatie
van 16 euro om de kosten van het drukwerk
en de verzending te dekken.
Maarten van der Meij
penningmeester

Dit jaar zijn er veel JE’ers die eindexamen
moeten doen. We begrijpen dat de voorbereiding daarop veel tijd en energie kost.
Maar er moet natuurlijk ook tijd zijn voor
ontspanning en gezelligheid en waarom kan
dit niet op zaterdagavond plaatsvinden? Wij
hopen dus dat jullie allemaal proberen zoveel
mogelijk aanwezig te zijn op de repetities.
Dat is niet alleen leuk voor jezelf, maar ook
voor de andere orkestleden (en Ronald).
Repeteren maakt succes, kijk maar naar het
kerstconcert.
Helaas heeft Marloes Valent besloten om te
stoppen met JE. Zij heeft sinds kort een baan
als juf op een school in Almere en dit kost
veel energie. Daarnaast moet ze regelmatig in
het zuiden des lands zijn. Deze twee dingen
maken het voor haar erg moeilijk om elke
zaterdagavond naar de repetitie te komen.
Marloes, bedankt voor de grote inbreng die
je jarenlang hebt gehad in het orkest. We zien
je vast nog wel eens terug.
Wolf Ribbens en Hans Ruesink



Wel en Wee van KE
Op de site van de vereniging, www.jongexcelsior.nl, heeft u vast de foto’s van de playin al bekeken en gezien dat KE ook heeft
opgetreden. Het was weer een leuk concertje
en wat zat er een lekker groot aantal klarinetten. Knap dat onze nieuwe klarinetleerlingen
er ook al bij zaten, vindt u niet? Zij hadden
nog maar vijf lessen gehad!
Zaterdag 17 januari hebben de KE’ers en
hun leraren een uur lang hard gerepeteerd.
De leerlingen hadden in de weken daarvoor
natuurlijk thuis en op les al veel geoefend.
Die avond hebben we ook alle leraren weer
even verwend met een cadeaubon om te
laten weten dat we het zeer waarderen dat zij
zoveel vrije tijd steken in de vereniging. Nogmaals hartelijk bedankt allemaal!
KE heeft er eigenlijk weer een nieuw lid bij:
William Masseur. Nou ja, hij is geen echt lid,
maar hij krijgt van zijn opa klarinetles. En het
gaat zo goed dat hij al wel aangeschoven is
bij de theorielessen. Ja, dus wéér een zoveelste generatie! Wij hebben nu even geen plekje vrij bij de klarinetten, dus het is heel fijn
dat opa Masseur dit wil doen.
Omdat Jelle Adamse voor een half jaar naar
het buitenland is, hebben we weer moeten
schuiven bij de klarinetlessen. Florian geeft
nu Eva Ammers les en bereidt haar voor op
het A-examen. Voor Paul Schildmeijer was
daarom bij Florian geen plek meer en daarom
krijgt Paul nu partijstudie van Kim Grisel uit
JE. Fijn dat je dit wil doen! Rik van Huisstede, die weer even van Jelle les kreeg, moest
even wachten maar krijgt binnenkort les van
één van onze zeer geroutineerde klarinettisten, Mirjam Wolf uit GE. Maarten van der
Meij, onze penningmeester, is na jarenlange


dienst gestopt met lesgeven. Valerie speelt al
mee in JE en gaat misschien wel op zoek naar
een nieuwe leraar bij de muziekschool. Dank
voor al je tijd, Maarten!
Begin februari zijn alle leraren weer in
Almere bij elkaar geweest. Ze hebben, behalve vergaderd, ook zelf weer uitgebreid
‘les’ gekregen van Ronald als vervolg op de
workshop van afgelopen september. Hannes
Adamse bleek echt A-examen ‘proof’ en
Anne-Lotte Mos had zich beschikbaar gesteld
om als leerling te fungeren op haar trombone.
Zo’n middag sluiten we altijd gezellig met
elkaar af met een borreltje en lekker eten.
Op 14 maart gaat KE zijn allereerste echte concert geven in VU-kinderstad (zie
de aankondiging hiernaast, red.). Hiervoor
wordt ook alweer hard gerepeteerd want er
gaan nu natuurlijk iets meer stukjes gespeeld
worden dan gebruikelijk. De nieuwe T-shirts
voor de KE-leden zijn onderweg dus het zal
er in ieder geval prachtig uit gaan zien! Deze
middag gaan we vast veel kinderen die ziek
zijn én hun ouders een fijne muzikale middag
bezorgen. Veel succes KE’ers!

Kom luisteren naar een concert
van leerlingenorkest
Klein Excelsior
olv Ronald Slager

Zaterdag 14 maart
15.30 uur
Tijdens het concert zal er
informatie gegeven
worden over de
instrumenten die er
bespeeld worden.
Na afloop kunnen deze
uitgeprobeerd worden.

Klein E xcelsior
Amsterdam

VU Medisch Centrum - Oostvleugel - 9F
www.jongexcelsior.nl

Caroline Stubbé


‘Een klein scheetje met je mond’

Wel en Wee van GE

Workshop blaasmuziek: 28 november 2009, Kraemerschool

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken begonnen en nadat alle champagne, oliebollen
en appelflappen uit de instrumenten waren
geblazen zijn de muzikale voorbereidingen
weer in volle gang!
Het kerstconcert in de Drie Hoven was een
groot succes en er zijn leuke reacties ontvangen. Helaas begon 2009 niet voor iedereen
helemaal volgens planning. Op skivakantie
heeft Jopie, op nieuwjaarsdag, haar been gebroken. Inmiddels speelt ze weer mee met
GE samen met de krukken. Hopelijk ben je
weer snel op de been, Jopie!
Het donateurconcert op 8 maart zal een gevarieerd programma bieden met enkele solistische werken met solisten uit het orkest.
Vervolgens staat het paasconcert op
5 april op de agenda. Hiervoor hebben we het
Roman Ensemble en saxofoonkwartet ‘Met
Maten’ bereid gevonden om gezamenlijk een
mooi concert te gaan geven. Het paasconcert
zal plaatsvinden in de Dominicuskerk, waar
in het verleden door zowel JE als GE al diverse concerten zijn gegeven. Het gaat vast
en zeker een leuk, mooi en zeer muzikaal
gevarieerd concert worden.
Na april is het weer tijd voor het zonnetje
en staan er leuke buitenconcerten op het
programma waaronder in het Amsterdams
Historisch Museum (zie pag. 23, red.).
Al met al weer vele leuke, mooie en muzikale
concerten op het programma.
Renske, Olga en Rinske
GEB
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Als vervolg op het scholenproject dat Jong
Excelsior in oktober jl. heeft gehouden (‘Muzikale Kinderverhalen’) stond het ook in het
projectplan om muziek nóg dichter bij de
leerlingen te brengen. Natuurlijk kwamen de
kinderen tijdens het concert al veel
instrumenten tegen. En natuurlijk werd er
sprookjesmuziek gespeeld en konden de
leerlingen hard mee zingen met Hollandse
kinderliedjes. Een leuk spektakel, maar er
was nog geen kans geweest om de instrumenten echt van dichtbij te bekijken of misschien zelf te proberen. Vandaar dat een kleine
groep muzikanten op een vrijdagmiddag eind
november naar de Prof. Dr. Kraemerschool is
afgereisd en drie groepen heeft bezocht om
hen nog meer uitleg te geven over het maken
van muziek. Dit waren natuurlijk de klassen
die ook het concert hadden bijgewoond.

Na een kleine introductie en voorstelronde
van Jelle (klarinet), Jopie (saxofoon), Eefke
(dwarsfluit), en Anne-Lotte (trombone) hebben we eerst maar eens gevraagd hoeveel
instrumenten de leerlingen hadden herkend
tijdens het concert. Klaarblijkelijk hadden
de fagot en trompet het goed gedaan want
die werden vaak genoemd. Gelukkig hadden
enkele leerlingen ook een viool en een blokfluit herkend. Hier bleek later een dwarsfluit
mee bedoeld te worden. Sommige leerlingen
maakten zelf ook muziek. De meeste van hen
speelden slagwerk (trommel) en een enkeling
bespeelde de gitaar. Na een kort raadspelletje
- hoe heten de meegenomen instrumenten gingen we over op het theoriegedeelte.
Hoe ontstaat een toon? Door de leerlingen
eerst te laten blazen en daarna te laten zingen
konden sommige bedenken dat het gaat om
11

het trillen van de lucht, in dit geval met de
stembanden. Natuurlijk konden de leerlingen
niet meteen uitleggen wat er dan bij instrumenten trilde, maar dit konden de muzikanten vervolgens zelf uitleggen
Bij de klarinet en saxofoon natuurlijk doordat
het riet gaat trillen en hoe meer kleppen er
dicht gaan hoe lager de toon. De fluit werkt
weer anders en samen met de piccolo hadden deze instrumenten een mooi groot bereik,
van laag tot hoog met pijn aan de oren. De
trombone was weer een ander verhaal; eerst
trillen met de lippen, dan door het mondstuk, dan door het instrument en dan maar
schuiven. De leerlingen zullen dit niet snel
vergeten, vooral nadat Anne-Lotte uitlegde

hoe je een toon maakt: “Als je het instrument
wilt bespelen, moet je een klein scheetje
maken met je mond”.
Wat leuk om te zien was, dat naarmate de
leerlingen ouder werden, wij ook moeilijkere
informatie konden verstrekken. Zo konden
zij zelf raden hoe een toon ontstond. Het was
ook leuk om bij de oudste klas iets te kunnen
vertellen over bijvoorbeeld de kleur en rol
van het instrument.
Een uitgebreide theorieles was bij de jongste klas natuurlijk totaal niet nodig. Ter afsluiting hadden de muzikanten nog een duet
ingestudeerd. Jopie en Jelle speelden samen
en als unieke combinatie Eefke op haar fluit
met Anne-Lotte op de trombone. Bij jongere

klassen werden de Sinterklaasliedjes hard
meegezongen. Dit lukte natuurlijk niet bij de
oudere groep, alhoewel er her en der iemand
zachtjes meezong. Toen we door de theorie
heen waren, was er voor de leerlingen nog
maar net tijd om zelf te proberen, het leukste
gedeelte natuurlijk.
De verschillende muzikanten gingen in een
hoek van de klas staan en zonder dat het een
super beestenboel werd, konden de verschillende instrumenten uitgeprobeerd worden.
Vanuit verschillende hoeken klonken
natuurlijk de meest rare tonen. Er waren
enkele heren die hun longen er uit bliezen
op de trombone, zo hard dat de ramen er van
trilden. De klarinet en saxofoon bleken ook

niet al te makkelijk te bespelen, maar het
helpt als je niet het gehele mondstuk in je
mond steekt. Gelukkig hadden Jopie en Jelle
een ander mondstuk en rietjes bij zich. Bij de
oudere klassen waren er zelfs leerlingen die
tonen kregen uit de piccolo. Toch niet al te
makkelijk, lijkt mij. Er waren in ieder geval
een hoop vrolijke en leuke reacties. Na twee
uur stonden we met zijn allen weer buiten en
kon het weekeinde beginnen. Al met al een
leuk project.
Wolf Ribbens



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

Meer foto’s zien? Klik hier!

advertentie

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

Overige tijden:
op afspraak
Overige tijden:
Vogels:
op afspraak
bij
voorkeur
op
afspraak
Vogels:
bij voorkeur
op afspraak
Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
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Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
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Geachte donateurs en belangstellenden,
Hierbij nodigen we u van harte uit voor het voorjaarsconcert van Jong en Groot Excelsior op zondag 8 maart 2009 van 14.30 -16.30 uur.
Jong Excelsior zal na het succesvolle kerstprogramma in de Westerkerk een nieuw
repertoire ten gehore brengen. Het orkest speelt onder meer:
Of Castles and Legends		
The Saga of Haakon the Good
Amity and Sweetness		
Windows of the World		

-

Thomas Doss
Philip Sparke
Tom De Haes
Peter Graham

Groot Excelsior zal voor u gaan spelen:
Elisabeth the Musical		
Candide Suite 			
Ballade				
Spirit of Indipendence		

- M. Kunze / S. Levay
- Leonard Bernstein
- Alfred Reed
- Jan v/d Roost

Het concert vindt plaats in de Nassaukerk te Amsterdam.
Het adres: De Wittenkade 111 (zie het kaartje hieronder)
Donateurs krijgen twee gratis toegangskaarten voor dit concert.
Voor overige belangstellenden is de toegang € 5,=.
De Nassaurkerk is per
auto bereikbaar via de
Haarlemmerweg s103
en/of de Nassaukade
s100.
Met openbaar vervoer:
Tram 10 (halte De Wittenkade) of bus 21 en
348 (halte Van der
Hoopstraat/Van Hallstraat en lopend verder).
Graag tot ziens op
8 maart!
14

Klik voor een vergroting
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Meneer Dinges

Kerstconcert GE, 14 december 2008, De Drie Hoven

Kerst is begonnen. GE nam de aftrap
vandaag in zorgcentrum De Drie Hoven in
Amsterdam-Slotervaart. Mijn buurtje: drie
straten verder op heb ik het grootste deel
van m’n jeugd gewoond, dus met recht een
thuiswedstrijd. Na een bijna ‘close encounter’
met de limo van de Westenbergjes - Arthur
zag z’n auto al bijna voor de tweede keer bij
een schadebedrijf belanden - parkeerden we
redelijk vroeg bij de ingang. Op naar de koffie.
Helaas, koffieapparaat kapot, dus aan de slag
zonder. Het publiek was inmiddels in groten
getale toegestroomd en zat er enthousiast
bij. Terwijl het orkest zich warm speelde en
ik m’n stukken op volgorde zette, werd me
door een bewoonster gevraagd of ‘dat’ nou
een saxofoon was. Toen ik dat beaamde,
probeerde ze me iets duidelijk te maken. Ik
kon het niet verstaan en ging naar haar toe.
Ze begon opnieuw; “Meneer Dinges weet
niet wat swing is, hij weet niet wat saxofoon
voor een ding is. Omdat zijn radio kapot is,
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wat voor de buren een genot is, weet die Dinges niet wat swing of hot is”.
Of ik dat kende? Nee, dat niet, maar ik vond
het wel een leuk moppie. “‘t Was van twee
Joodjes,”, kreeg ik er nog bij, “hoe heetten ze
ook al weer?”
Veel tijd tot nadenken had ik niet, want na
even gelachen te hebben om een mechanisch
klinkende kanarie begon Piet te zwaaien. In
de pauze konden we eindelijk aan de koffie.
Zeg Karel, begon ik, ken jij dat moppie? Iets
met saxofoon en meneer Dinges? En ja hoor,
Karel kende het, had het zelf vroeger gezongen en bloeide weer helemaal op. Maar wie
die Joodjes waren, wist-ie ook niet…
Thuis even achter de laptop gekropen; Karel
- en mevrouw uit publiek -, internet leert ons
het volgende. Meneer Dinges weet niet wat
swing is werd in 1938 geschreven en gezongen door het Amsterdamse duo ‘Johnny and
Jones’ ofwel Nol van Wesel en Max Kannewasser. Beiden, inderdaad Joods zijnde,
stierven in 1944 in het concentratiekamp

KOP

Onderkop

Bergen-Belsen. Voor de volledigheid hier de
complete tekst:
Dinges, oh Dinges
Dinges, oh Dinges
Meneer Dinges die is dol op componeren
Hij zit eeuwig met zijn neus in de muziek
Jongelieden die bij hem piano leren
Houden zich na de eerste les een tijdje ziek
Want hun leraar heeft een kwaal
Hij vindt jazzmuziek banaal
Meneer Dinges weet niet wat swing is
Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is
Omdat zijn radio kapot is
Wat voor de buren een genot is
Weet die Dinges niet wat swing of hot is
Op een dag belde aan Dinges’ deur de wasman
Die zei meneer er staat muziek op uw manchet
Hou hem hier of stuur hem Theo Uden Marsman
Maar meneer Dinges antwoordde toen zeer ontzet
Man, ga uit mijn trapportaal
In mijn huis geen jazz-schandaal
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Meneer Dinges weet niet wat swing is
Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is
Omdat zijn radio kapot is
Wat voor de buren een genot is
Weet die Dinges niet wat swing of hot is
Meneer Dinges maakte een grote ouverture
Met een slotkoor, de finale stond in mol
Toen het klaar was speelde Pietje van de buren
De compositie dreunde in hot style door zijn bol
Toen viel hij flauw op 1 crapaud (het kunnen er
ook twee geweest zijn)
En Johnny and Jones zongen door de radio
Meneer Dinges weet niet wat swing is
Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is
Omdat zijn radio kapot is
Wat voor de buren een genot is
Weet die Dinges niet wat swing of hot is

Mooi verhaal toch?
Olivier Straman
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De Posthoorn

Ingezonden brieven

Hallo allemaal,

Zondag 5 april 2009 14:00 – 15:30

Paasconcert
Muziekvereniging Groot Excelsior
o.lv. Piet Groeneveld

Ik ben Anne en ik ben 9 jaar.
Ik heb mijn spreekbeurt over grootexelcelsior
gehouden. Daarom sta ik in de Blaasbas.
Mijn spreekbeurt was erg leuk.
En die muziek erg mooi.
Ik had mijn spreekbeurt over grootexcelsior
gehouden omdat ik de muziek mooi vind.
En mijn papa speelt er.
Misschien kom ik er later ook wel.
Ik speel al een jaar piano.
Groeten
Anne
(dochter van Olivier Straman, red)

Roman Ensemble
Saxofoonkwartet ´Met Maten´
Entree € 10,-

Dominicuskerk
Spuistraat 12, Amsterdam
www.jongexcelsior.nl
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Op een kistje bij de grote trom

Kerstconcert JE: 21 december 2009, Westerkerk

Zondagmiddag, een week voor kerst. Het is
koud, het is grijs en goed aangekleed gaan
we de deur uit. Want het is vast niet warm in
de kerk. Zaten we vorig jaar nog zelf ‘op het
podium’, dit jaar speelt Jong Excelsior het
kerstconcert in de Westerkerk en mogen wij
toehoren.
Wanneer we aankomen zit de kerk al aardig vol. Toch vinden we een mooi plekje op
een heerlijk houten bankje aan de zijkant.
Een oudere mevrouw komt naast ons zitten
“want hier kan ik het tenminste goed zien en
horen”.
Jong Excelsior is er klaar voor. Een voor een
stromen de muzikanten toe en nemen plaats
op hun plek. Achter hen staan de stoelen
klaar voor het Hollands Vocaal Ensemble.
Het leek mij een mooie combinatie, een jong
harmonieorkest en een redelijk klassiek koor.
En de verwachting kwam uit. Komt allen tezamen, Nu zijt Wellekome worden afgewisseld met Rachmaninov, Tsjaikovski en Lau-

20
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ridsen. En vervolgens gooit JE daar nog eens
Amity and Sweetness (Tom De Haes) en Russian Christmas Music (Alfred Reed) tegen
aan. Een ensemble van twaalf JE’ers begeleidt
de zangers bij Pinkham’s Christmas Cantate
– een mooie combinatie. En de afsluiter All
you want for Christmas gaat er ook bij iedereen goed in. Al met al een zeer gevarieerd en
goed in het gehoor liggend programma.
Bijzondere aandacht wil ik toch even vragen
voor de slagwerkers. Een kistje is nodig om
bij de grote trom te komen, het tellen blijft
lastig, maar applaus voor de muzikanten die
daar vol enthousiasme tussen de verschillende trommels, pauken en triangels laveerden. Ook de hobo-solo zal ik niet vergeten; je
moet het maar durven!
Volgend jaar mogen wij weer. Ik heb er nu
al zin in.
Iris Elling
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Drukwerk
advertentie

2GetherFinancieleDiensten

Samen naar meer inkomsten voor uw vereniging!
Indien wij voor uzelf, of voor iemand uit uw vrienden-/
kennissenkring, een hypotheek, een krediet, een verzekeringspakket
mogen verzorgen, dan storten wij in de clubkas:

Jeugdorkest Jong Excelsior
Groot Excelsior-Amsterdam

€.250,= voor elke afgesloten hypotheek
€.75,= voor elk afgesloten uitvaartverzekering
€.50,= voor elk ingegaan krediet
€.25,= voor elk afgesloten verzekeringspakket
Dus, maak vandaag nog een afspraak!

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

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

Ook adverteren in De Blaasbas? Dat kan!
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Buitenconcert
Zondag 17 mei 2009
Amsterdams Historisch Museum (binnenplaats)
Gratis toegang!
www.jongexcelsior.nl
23

De Echo van Klein Excelsior

Play-in/Nieuwjaarsconcert: 18 januari 2009

Op zondag 18 januari hebben de leden van
Klein, Jong en Groot Excelsior, aangevuld
met diverse muzikanten van andere muziekverenigingen, het nieuwe jaar ingeluid
met een zeer geslaagd nieuwjaarsconcert. Het
concert werd georganiseerd onder de vlag
van het muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer. Dit platform, waar ook Jong Excelsior
deel van uitmaakt, organiseert gemiddeld één
keer in de maand een concert voor inwoners
van het stadsdeel.
Nu zult u misschien denken: nieuwjaarsconcert, het was toch een play in? Dat klopt,
het was een play in, maar een concert moet
wel goed verkocht worden. Er moeten ook
mensen op af komen. Vandaar dat voor de
affiches de term nieuwjaarsconcert is gebruikt. Maar het was wel degelijk een play
in. Jakob Hogervorst had een aantal leuke
muziekstukken uitgezocht, die goed te repeteren waren en ook lekker in het gehoor
lagen. Maar als je zelf niet meespeelt, zoals
ik, dan onthoud je natuurlijk de namen van
die stukken niet. Die moet ik u dan ook
schuldig blijven.
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Om ervoor te zorgen dat er veel bezoekers zouden komen, meer dan de geijkte
aanhang, werd dit jaar samengewerkt met
het Wijkweb. Het Wijkweb bestaat uit een
groep enthousiaste buurtbewoners, die allerlei activiteiten organiseren voor en door de
buurt. Zij worden daarbij ondersteund door
medewerkers van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Diverse vrijwilligers waren al vanaf
tien uur bezig met het versieren van de zaal.
De meest gevaarlijke capriolen werden uitgehaald om foto’s, van Wijkweb-hoogtepunten van het afgelopen jaar, op te hangen. Tot
veler verrassing hingen daar ook diverse
foto’s van Jong Excelsior bij, die gemaakt
waren tijdens een concert op het Lambertus
Zijlplein, mei vorig jaar.
En inderdaad, deze samenwerking heeft
gewerkt. Zo rond drie uur hadden veel
buurtbewoners de weg naar ’t Koggeschip
gevonden om het concert, en natuurlijk de
nieuwjaarsborrel, bij te wonen. De zaal zat
bomvol. Het voorprogramma werd verzorgd door leden van Klein Excelsior. Op
zaterdagavond hadden zij voor het eerst

KOP

Onderkop

samen gerepeteerd om de muziekstukken
onder de knie te krijgen. Wat één zo’n
repetitie al niet oplevert. Het was erg leuk
om te zien en te horen dat jonge kinderen,
waarvan enkele nog maar een paar weken
op een instrument spelen, al zo goed kunnen
samenspelen. Dat Klein Excelsior zelfs bij
de pers indruk heeft gemaakt blijkt wel uit
de foto, die een paar dagen later op de voorpagina van De Echo stond.
Daarna kwam het ‘play in orkest’. Dit
orkest, bestaande uit zo’n tachtig personen,
speelde vier stukken, waarvan ik de namen
dus niet weet. Deze werden afwisselend
gedirigeerd door Ronald Slager en Piet

Groeneveld. Dat voor diverse mensen de
borrel belangrijker was dan de muziek,
was vooral achterin de zaal goed te merken. Ondanks herhaalde verzoeken van de
muziekliefhebbers was het daar niet stil te
krijgen. Maar desondanks werd het een zeer
geslaagde middag, die zeker voor herhaling
vatbaar is.
Tot slot wil ik nog Wil Hasselt bedanken
voor de medewerking bij de lunch. De zelfgemaakte kippensoep was heerlijk.
Hans Ruesink
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Verjaardagen

FEBRUARI

1 Paul Schildmeijer
3 Arjeh Vos
5 Caroline Stubbé
Eline Tolsma
6 Maarten Stolz
8 Marieke Ruesink
10 Renske Postma
13 Erik Sikking
16 Janneke Klein
21 Rinske de Graaf
24 Buddy Vos
25 Liza Botros
27 Valerie Corlu
Rosa van Huisstede

MAART

Leandra van Bronckhorst
Biko Vos
Kim Grisel
Marieke Vaessen
Quincy Wekker
18 Piet Groeneveld
27 Adriaan Okker
3
9
13
14

Agenda

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

APRIL

6 Iris Elling
28 Els Albers
30 Wemke van der Weij

MEI

3 Florian Hoven
6 Anais Rubingh
8 Marinus Duijm
Sabine Posthumus
Mirjam Wolf
11 Reinier Pruszner
12 Roosje Westenberg
13 Patrick Masseur
14 Hilde Vermin
15 Donja Vos
17 Wolf Ribbens

Judith Wagner
18 Michael Behrens
Jetske Cnossen
21 Edith Behrens
22 Casper van der Voort

GE
GE
JE

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

Zaterdag 21 februari, 18:00-19:00
KE: samenspel

Vrijdag 8 mei
Deadline De Blaasbas 51-2

Zaterdag 28 februari, 18:00-19:00
KE: samenspel

Zondag 17 mei, 13:00-15:00
JE/GE: buitenconcert
op de binnenplaats van het
Amsterdams Historisch Museum

Zaterdag 7 maart, 19:00-19:30
KE: samenspel
Zondag 8 maart, 14:30-16:30
JE/GE: donateurs-/voorjaarsconcert
in de Nassaukerk
De Wittenkade 111, Amsterdam
Zaterdag 14 maart, 15:30
KE: concert
in VU-Kinderstad (VU Ziekenhuis)
Zondag 5 april, 14:00-15:30
GE: paasconcert
in de Dominicuskerk
Spuistraat 12, Amsterdam

Zondag 21 juni, 13:00-15:00
JE/GE: vaderdagconcert
in het Westerpark
Zaterdag 27 juni, 19:45
JE: seizoensafsluiting en solistenfestival
in ‘t Koggeschip
Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele
informatie:
www.jongexcelsior.nl

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws
en de concertdata van uw favoriete orkesten?
Meld u dan nu aan voor de elektronische
nieuwsbrief van Klein, Jong en Groot Excelsior.

Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas?
Die is op vrijdag 8 mei
Heeft u kopij? Stuur uw stukje dan naar
blaasbas@jongexcelsior.nl
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Stuur een mail naar
nieuwsbrief@jongexcelsior.nl
NIEUWSBRIEF@JONGEXCELSIOR.NL
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Drukwerk

Afzender
Secretariaat
Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdammsterdam
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