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Noot van de redactie

Van het bestuur
Beste lezers,
U weet ongetwijfeld hoe het er op een gemiddeld concours aan toe gaat: het orkest op het
podium, de jury aan een tafel en een handjevol bezoekers (meegereiste fans en aanverwante aanhang) in de zaal. Dat is altans het
beeld van bijvoorbeeld het concours waar GE
vorig jaar aan meedeed.
Nee, dan het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade. Dat is toch wel van een heel andere orde: bijna 20.000 deelnemers, 272 orkesten uit 39 landen. Duiselen de getallen u
al? In de 3 weken dat het concours duurde (9
juli - 2 augustus), kwamen er circa 750.000
mensen naar het stadion van Roda JC!
In november gaat JE weer op concours.
Waarschijnlijk met iets minder toeschouwers
als in Kerkrade.
Onderaan dit stukje stond de afgelopen jaren
altijd twee namen. Aangezien u zojuist hebt
gekeken of dat ook dit keer het geval is, weet
u inmiddels dat de naam van Iris Elling ontbreekt. Iris heeft namelijk helaas besloten om
te stoppen als fluitiste bij GE en als redacteur
van De Blaasbas. Iris, bij deze hartelijk dank
voor de prettige samenwerking de afgelopen
jaren!
Het vertrek van Iris is voor ondergetekende aanleiding om op zoek te gaan naar een
nieuwe collega-redacteur. Dus: Red. (m) zkt
Red. (m/v). Welke GE’er of JE’er met taalgevoel vindt het leuk om De Blaasbas ‘te
doen’? Als je in deze Noot van de redactie
de spel- en taalfouten weet te halen, ben je
geslaagd voor de test. Meldt je dan snel bij
Florian Hoven



De zomervakantie zit er weer op. Hopelijk
heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad
en kan iedereen weer uitgerust aan de slag.
Helaas was het voor het bestuur geen rustige
zomer. Tijdens de zomervakantie is namelijk
besloten om de overeenkomst met de dirigent
van Groot Excelsior, Piet Groeneveld, per
direct te beëindigen. Zowel het bestuur als
Piet is tot de conclusie gekomen dat het voor
beide partijen beter is om te stoppen. Dat
neemt niet weg dat we terug kunnen kijken
op een viertal goede jaren met mooie concerten. We wensen hem natuurlijk het allerbeste
toe in zijn verdere carrière. We hopen dat we
tijdens het concert op zondag 1 november officieel afscheid kunnen nemen van Piet. Dan
is het namelijk de bedoeling dat hij met zijn
orkest uit Friesland naar Amsterdam komt.
Het besluit heeft wel tot gevolg dat Groot
Excelsior op zoek moet naar een nieuwe dirigent. Inmiddels heeft het bestuur een sollicitatiecommissie in het leven geroepen, die
dit proces zorgvuldig gaat begeleiden. Tot
die tijd zullen we gebruik maken van een in-

terim-dirigent. Ronald Slager, dirigent van
Jong Excelsior, is gelukkig bereid om tijdelijk de honneurs waar te nemen totdat er een
nieuwe dirigent is benoemd.
Veel verenigingen hebben moeite met het
vinden van (nieuwe) bestuursleden. Jong
Excelsior heeft dit probleem niet. Enige tijd
geleden heeft Maarten van der Meij aangekondigd dat hij wilde stoppen met het penningmeesterschap. Gelukkig heeft het bestuur Arthur Masseur bereid gevonden om
de taken van Maarten over te nemen. Voor
de meeste (oud-)leden is Arthur geen onbekende. Hij speelt trompet in Groot Excelsior
en binnenkort spelen zijn beide zoons in Jong
Excelsior. Daarnaast heeft ook Olga Tijken –
zij speelt baritonsax in zowel Jong als Groot
Excelsior – zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid. Op de Algemene Ledenvergadering op 8 september kunt u uw instemming
betuigen.
Hans Ruesink
voorzitter


Van de penningmeester

Wel en Wee van JE

Na vijf jaar is dit alweer mijn laatste Penningmeester. In zo’n periode maak je bij JE
ten minste een jubileum en een ‘verre’ concertreis mee, naast heel veel andere evenementen. Niet alleen is dat natuulijk leuk om
intensief mee te maken, maar bovendien bieden de grotere ‘projecten’ fraaie kansen om
fondsen te werven. Die kansen hebben we
volop gegrepen. Dankzij subsidies hebben
we voldoende reserves overgehouden om
door te gaan met nieuwe initiatieven. Zo gaat
JE dit seizoen niet alleen op reis, maar is er
ook een studieweekeinde ter voorbereiding
op het concours.
Ondanks de subsidies moeten we toch nodig
ons Evenementenfonds aanvullen, want het
is alweer een tijd geleden dat we een aktie
hebben georganiseerd. Doe dan ook allemaal
mee aan de sponsorloop van 6 september!

De scholen beginnen weer, de introductieweken van universiteiten en hogescholen zijn
volop aan de gang. Voor velen van jullie zal
komend jaar grote veranderingen met zich
meebrengen. Van basisschool naar middelbare school of van middelbare school naar het
hoger onderwijs. Gelukkig blijft er één ding
hetzelfde: zaterdagavond repetitie bij JE.
Aankomend seizoen wordt voor Jong Excelsior erg interessant. Op 15 november gaan we
op concours in Zaandam. Ter voorbereiding
daarop is er op zaterdag 3 en zondag 4 oktober
een studieweekeinde in de Jeugdherberg van
Elst (Utrecht). Probeer allemaal aanwezig te
zijn, want daar wordt de basis gelegd voor een
goede prestatie bij het concours. Daarnaast is
het natuurlijk erg goed voor de teamspirit om
met het orkest een heel weekeinde bij elkaar
te zijn. Zo kunnen jullie ook alvast aan elkaar
wennen voor als we volgend jaar zomer op
concertreis gaan naar Denemarken.
Door de zomervakantie is het er een beetje
bij ingeschoten, maar eind juni heeft Elwin
zijn D-diploma gehaald. Dat is toch wel een
felicitatie waard. We zijn benieuwd wie de
volgende JE’er is die dit voor elkaar krijgt.
Na een half jaar studie in Schotland is Jelle
gelukkig weer terug in het land. Kwantitatief
gezien beginnen de klarinetten weer een redelijke omvang te krijgen.
De saxsectie is juist wat kleiner geworden:
Biko Vos (tenorsax) is gestopt. Vlak voor
de zomer heeft Hannes een vinger gebroken
bij het lossen van een vracht. Dat betekent
een tijdje niet spelen. Een vinger is voor een
saxofonist toch wel een essentieel lichaamsdeel. Uit zijn verhaal begreep ik echter dat
het nog veel erger had kunnen aflopen.

Verder het verzoek aan de (ouders van)
JE’ers om snel de eigen bijdrage voor het studieweekeinde (45 euro) over te maken naar
ING 3.779.773
Dank aan de vele leden die automatisch de
juiste contributie overmaken! Ondanks de
stijgende (vaste) kosten is het tarief al een
tijdje niet aangepast. Veder tellen we helaas nu wat minder leden dan een paar jaar
geleden. Daarom stelt het bestuur voor om
de contributie per 1 januari 2010 met 1,50
euro te verhogen naar 13,50 euro per lid per
maand. De instrumenthuur blijft 9 euro, en
voor elk extra instrument per gezin 7,50 euro
per maand. Maak het mijn opvolger a.u.b.
makkelijk door de overschrijving tijdig te
veranderen!
In een paar jaar tijd is bijna iedereen gewend
geraakt aan elektronische betalingen. Alleen
de trouwste donateurs wachten soms tevergeefs op de jaarlijkse acceptgiro. Vanwege
de hoge kosten, en omdat heel veel mensen
de acceptgiro toch niet gebruiken, sturen wij
echter geen giro meer mee. In plaats daarvan
zit in de eerste Blaasbas van 2010 een herinneringsbriefje met het verzoek om zelf een
bedrag over te maken (als dat niet automatisch wordt afgeschreven). Begrijpelijk dat
ongeveer de helft het vervolgens vergeet.
Hopelijk vindt u het niet al te vervelend als
u na een paar maanden met een telefoontje
wordt herinnerd. Uw bijdrage is namelijk
heel belangrijk voor de vereniging, blijft u
ons vooral steunen!
Maarten van der Meij
penningmeester



We hopen verder dat jullie de afgelopen weken ook flink aan het bewegen zijn geweest.
Van een aantal weet ik (Wolf) dat, die ben
ik namelijk tegengekomen op diverse sportcomplexen. Op zondag 6 september moet er
flink gelopen worden. Want veel sponsors
betekent ook leukere en mooiere activiteiten
voor de vereniging.
Wolf Ribbens
Hans Ruesink



Wel en Wee van GE

Wel en Wee van KE
Als deze Blaasbas uitkomt, begint Klein Excelsior ook weer. De leraren hebben er zin
in en hopen de kinderen dit jaar een eind op
weg te helpen naar het meespelen in Jong
Excelsior. We verwachten dat in december
een aantal leerlingen hun theorie- en/of praktijkexamen zal gaan halen.
Behalve de gewone lessen gaan we natuurlijk ook samen muziek maken. Daarom staan
er binnen de vereniging weer samenspelen
(repetities met alle KE-leden) en concerten op
de agenda. Zo zal Klein Excelsior op 19 januari aan de play-in meedoen en als het niveau
en aantal leerlingen het toelaten, gaat Klein
Excelsior dit jaar meedoen aan het donateursconcert van de vereniging op 21 maart!
Darinda Vos en Marte Albers zijn van blokfluitles naar altsaxofoon respectievelijk klarinet overgestapt. Veel succes dames! Darinda
krijgt les van Rosa van Huissstede en Marte
van Kim Grisel.
De opa van William Masseur heeft voortaan
iets meer vrije tijd want William gaat nu les
krijgen van Jelle Adamse. Jelle is terug uit
Schotland en heeft aangegeven dat hij de
klarinetlessen weer wilde oppakken. Kim
heeft de afgelopen periode Paul Schildmeier
partijstudie gegeven en krijgt nu drie nieuwe
leerlingen. Hierdoor kan Els Albers stoppen
met lesgeven.
Trijntje Westenberg is gestopt met de theorielessen. Gelukkig wilde Iris van Nifterick en
Roosje Westenberg haar lessen overnemen.
Roosje heeft jammer genoeg even geen
nieuwe blokfluitleerlingen en zij heeft dus
tijd. Iris is nieuw in ons lerarenbestand. Veel
succes hoor!
Charlotte van Nifterick (altsaxofoon) heeft


besloten om privelessen te gaan nemen. Zij
is dus niet langer lid van Klein Excelsior. We
gaan haar vast in de toekomst nog bij Jong
Excelsior terug zien. Hierdoor nemen we ook
(even?) afscheid van saxofoonleraar Michael
Behrens. Els, Trijntje en Michael, heel hartelijk bedankt voor alle vrije tijd die jullie in de
vereniging gestoken hebben!
Paul Schildmeier gaat verder op de muziekschool met klarinetlessen. Dat vinden
de dirigent en het bestuur heel erg fijn en
het zou goed zijn als nog meer oud-KE’ers
die inmiddels in JE zitten, deze stap naar de
muziekschool zouden maken. Hierdoor
zouden we met z’n allen het niveau van JE
verder kunnen opkrikken! (zie pagina 10
voor kortingstarieven, red.)
KE bestaat nu uit 22 leerlingen waarvan 7
leerlingen in de ’nazorg’ (partijstudie) zitten.
Bij de start van het seizoen zijn er geen nieuwe leerlingen, dus moeten we echt nieuwe
leden binnen zien te krijgen. Blijf JE en KE
in jouw omgeving en daarbuiten dus promoten!
Nu eerst maar weer elke week naar les komen
en natuurlijk veel studeren thuis. En mocht je
echt niet kunnen komen, meld je dan op tijd
af, bij je leraar, theorielerares èn bij mij!
Ik wens iedereen een heel muzikaal jaar toe.
Caroline Stubbé

Na twee buitenconcerten - bij het Historisch
Museum en op het Suikerplein - zijn wij
allemaal aan onze welverdiende vakantie
begonnen. Inmiddels is de vakantie jammer
genoeg voorbij en gebruind en uitgerust
zijn we weer hard aan het repeteren.
Helaas zal dat er vanaf de bok anders uitzien dan we gewend zijn. In het najaar van
2009 zal GE onder leiding staan van een
interim-dirigent. Tijdens de vakantie heeft
het bestuur in samenspraak met Piet Groeneveld besloten om de samenwerking met
hem te beëindigen. De chemie tussen de
dirigent en het orkest was op. Piet zal op
1 november afscheid nemen van Groot Excelsior door met zijn orkest Constantia uit
Friesland mee te doen aan het triple-concert
in het NOVA College. Wij willen Piet heel
erg bedanken voor zijn directie de afgelopen 3,5 jaar.
De leden van Groot Excelsior zullen de
komende tijd nog een stapje extra moeten
zetten. Iedereen zal met nog meer inzet en
betrokkenheid naar de repetities moeten
komen. We hebben tot eind van dit jaar een
aardig zwaar, maar erg leuk programma
voor de boeg:
Zaterdag 26 september zullen we ter ere
van het Wijkfestival Geuzenveld een buitenconcert geven op Plein ’40-’45. Voor dit
concert zijn er maar weinig repetities.
We sluiten 2009 af op 20 december met het
traditionele kerstconcert in de Westerkerk.
We zullen voor dit concert een samenwerking aangaan met het Slavisch koor Slavuj
uit Amsterdam. Wij hebben dit koor al een
keer mogen beluisteren en het belooft een
zeer sfeervol concert te worden.

Helaas moeten we het nieuwe seizoen beginnen zonder Jacco Zwarst en Iris Elling.
Beiden hebben aangegeven niet meer met
Groot Excelsior mee te kunnen spelen.
Jacco en Iris, bedankt voor alle jaren dat
jullie hebben meegeblazen.
Het wordt een muzikaal en uitdagend nieuw
seizoen!
Anaïs, Renske, Olga en Rinske
GEB
PS: Tijdens de ledenvergadering zal gesproken worden over een nieuwe dirigent. Denk
alvast na over zijn/haar profiel en laat op 8
september je stem horen!



Korting bij Pier K en Muziekschool A’dam

Drukwerk
Wel
en Wee van GE
advertentie

PIER K
Individueel (30 min.)
Duoles (40 min.)
Lesgeld*
595
430 euro. De meeste MSA-leerlingen
Als
lid van Jong (of Klein/Groot)
Excelsior echter 444
HaFa-tarief
385
300
krijg
je korting bij de Muziekschool
Amster- volgen standaardlessen
(veertig minuten, 2-4
dam
(MSA).
Die
korting
bedraagt
maar
liefst
leerlingen).
Korting
210
130 Dan is de korting 176 euro. Dus
veertig procent. Dat kan je een besparing op- zelfs als je de contributie van JE meerekent,
leveren tot bijna driehonderd euro!
levert het je nog geld op! In de onderstaande
Als je individueel les hebt (30 minuten) ben tabel kun je zien hoeveel geld je JE-lidmaatje normaal 740 euro kwijt. JE-leden betalen schap waard is.
MSA
Lesgeld*
HaFa-tarief (- 40%)
Korting

Individueel (30 min.)
740
444
296

Standaardles (2-4 pers, 40 min.)
440
264
176

* gebaseerd op lesgelden voor seizoen 2009-2010

Ook buiten Amsterdam kun je korting krijgen op je lesgeld. Pier K, de muziekschool
in de Haarlemmermeer hanteert een speciaal
HaFa-tarief voor leden van een harmonie- of
fanfareorkest.
Afhankelijk van het soort les krijg je 30-35
PIER K
Lesgeld*
HaFa-tarief
Korting

procent korting. Het lesgeld van individuele
lessen (30 minuten) bedraagt normaal 595
euro. Dankzij je JE-lidmaatschap betaal je
385 euro. Dat scheelt 210 euro! Als je duoles
hebt, betaal je 300 euro (normaal 430). Ook
dan scheelt het dus een hoop geld.

Individueel (30 min.)
595
385
210

Duoles (40 min.)
430
300
130

* gebaseerd op lesgelden voor seizoen 2009-2010

Kortom: heb je les bij Pier K of de MSA, Heb je nog geen les bij de muziekschool?
vergeet dan niet om korting aan te vragen. Dan is al die korting natuurlijk een mooi arDaarvoor heb je een bewijs van lidmaatschap gument om je ouders te overtuigen!
MSADie kun je aanvragen
Individueel
(30 min.)
Standaardles (2-4 pers, 40 min.)
nodig.
bij Jopie Buijs
(secretaris@jongexcelsior.nl).
Florian
Hoven
Lesgeld*
740
440
HaFa-tarief (- 40%)
444
264
Korting
296
176

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:

€.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!
10

11

Ter lering ende vermaak...

Voor wie een instrument leent bij JE

… vertrok ik op een zonnige zaterdagochtend
in april, op uitnodiging van ex-buurvrouw
Lies, naar Den Haag voor een saxofoondag
bij het Residentie Orkest. Ik was wat vroeg;
geen file, je rekent er bijna niet meer op. Maar
dat gaf me de gelegenheid de laatste repetitie
van het Residentie Orkest voor het concert
van die avond mee te maken. Een ervaring
op zich, zo strak en snel als alles opgepakt
wordt.
Toen alle aangemelde amateursaxofonisten
binnen waren, mochten we aan het werk. We
kregen les van o.a. Niels Bijl en Lotte Pen,
beiden leerlingen van Arno Bornkamp, de
meester himself. Ik mocht mijn geluk beproeven bij Lotte. Ik had een solostuk van Ronald
Binge ingestudeerd en kreeg de nodige tips,
voornamelijk over ademsteun, buikspanning
en hoe de mond te vormen bij het spelen. Erg

Beste leden,
Het bestuur is bezig om de instrumenten van
de vereniging beter te registreren. Daarom
even jullie aandacht.
Er worden tijdens repetities te veel instrumenten ‘zomaar’ even omgeruild uit de kelder. Het is de bedoeling dat alle instrumenten
die geleend worden, door mij of iemand anders van het bestuur uit de kelder gepakt worden. Als je je instrument weer inlevert, moet
je dit doen bij mij. Je krijgt dan een bewijs

Saxofoondag Residentie Orkest: 18 april 2009, Den Haag

nuttig. Daarna bij zoveel mogelijk andere
lessen meegeluisterd. Grappig dat het meeste
commentaar dat naar voren kwam, ging over
houding, ademsteun en de stand van de sax in
de mond. Amateurskwalen kennelijk.
Tijdens de koffie hoorde ik dat ik geselecteerd was voor een masterclass bij Arno
Bornkamp. Slik, nu voor het eggie dus. Ik
was best wel zenuwachtig, aangezien ik Arno
Bornkamp toch erg hoog in het vaandel heb.
Maar het was geweldig. Veel tips over, jawel
hoor – stand van de mond, maar ook de kin
en de oren. Tijdens het voorspelen improviseerde hij een tweede stem, erg fraai. Na afloop, de koning te rijk, oefenden we met alle
saxofonisten nog even een aantal ensemblestukken in voor later die avond. Na het diner
speelden we als ensemble de stukken tijdens
de concertinleiding en daarna was het eindelijk achterover zitten bij het concert van het
Residentie Orkest met als solist, jawel, Arno
Bornkamp.
Op het programma stonden Hymne Sacré
voor blaassextet van Berlioz - Trois danses
voor sopraansaxofoon, harp en strijkers van
Martin - Prelude, Fugue and Riffs van Bernstein (waanzinnig swingend!) - Rapsodie,
voor altsaxofoon en orkest van Debussy en
als laatste An American in Paris van Gershwin. Wow… geweldig genoten; ik weet weer
waarom ik ooit voor de glimmende kromme
buis heb gekozen.

van inlevering. Dit alles wordt geregistreerd
zodat het bestuur overzicht houdt.
Ik wil aan alle leden die een instrument van
de vereniging hebben daarom vragen om bij
me langs te komen. Ik kijk het instrument dan
even na en kan het zo gelijk registreren. Zo
kunnen we ook kijken of het instrument toe
is aan een servicebeurt.
Alvast bedankt,
Michel Hasselt

Olivier Straman
PS. Meer over de invloed van de stand
van je oren en een indruk van de dag op
http://www.youtube.com/user/ResidentieOrkest
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 Klik hier voor het filmpje ‘Oren omhoog’
 Klik hier voor het filmpje ‘Mooie cis’
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Het voordeel van een thuisfluiter

Kop

Het was weer spannend; blijft het droog of
gaat het regenen? Gelukkig maakte het voor
mij de 21e juni niet zo
heel veel uit, want het
Suikerplein is bij mij
om de hoek. Het
laatste optreden
van
het seizoen

vermaken dan vermaken de vaders zich tenslotte ook op vaderdag – konden naar hartelust spelletjes doen en prijzen winnen.
Piet moest i.v.m. zijn rug helaas afzeggen.
Gelukkig vond Ronald het geen probleem om
na voorgaande repetities ook nog het concert
zelf te dirigeren. Nog even inspelen en stemmen en het concert kon beginnen. Of toch
niet? Piccolo of fluit spelen wordt erg lastig
als je deze thuis hebt laten liggen… Zoals
gezegd woon ik om de hoek en dus heb ik
snel mijn oude – maar altijd met veel liefde
behandelde – fluit uit de doos gehaald en kon
Constance toch op z’n minst de fluitpartij
meespelen. (Een piccolo heb ik helaas nooit
gespeeld en/of gehad.)
Het was een zeer leuk concert. Het zonnetje
maakte dat de zonnebrillen werden opgezet

Vaderdagconcert: 21 juni 2009, Suikerplein

14

en mijn (in ieder geval voorlopig) laatste concert. Persoonlijk wilde ik dan ook erg graag
dat het droog bleef, anders kwam er aan mijn
tijd bij Groot Excelsior wel heel plotseling
een einde…
En mijn wens kwam uit. Hoewel er ’s ochtends de nodige wolken hingen, scheen de
zon volop tegen een uur of een. De festiviteiten op het Suikerplein waren al in volle gang.
Vooral de kinderen – en als de kinderen zich

Onderkop

 Klik hier voor meer foto’s!

en die truien eigenlijk toch wel erg warm waren. Er zat een aardige hoeveelheid publiek
dat zichtbaar genoot van de muziek. Hoewel een groot deel van de kindertjes en hun
ouders wellicht nog nooit harmoniemuziek
hadden gehoord, kregen we een enthousiast
applaus.
Voor GE een goed optreden, voor mij een
mooie afsluiting bij het orkest. En hoewel
ik zelf niet meer meespeel, hoop ik dat jullie
nog veel mooie concerten mogen geven waar
ik uiteraard naar kom luisteren!
Iris Elling
(Na het concert van GE begon het te regenen.
JE moest toen nog spelen. Hoe dat ging, leest
u op de volgende pagina’s, red.)
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Pippi, natte haren en toch nog zon
Vaderdagconcert: 21 juni 2009, Suikerplein

Regen, regen, regen, regen, regen, regen,
regen, regen, regen, heel klein beetje zon,
regen, regen, regen, regen, regen, regen, regen, regen, regen. Eindresultaat: verzopen
muzikanten, plakkende haren, nat drumstel
en verroeste trompetten. Helemaal top.
Het vaderdagconcert van dit jaar was een
onderdeel van een goed georganiseerd pleinfeest in de Spaarndammerbuurt. Er waren
toneelspelers aanwezig die een origineel
kinderstuk opvoerden van Roodkapje en de
boze wolf. Origineel omdat Roodkapje ineens twee Pippi-Langkous-staartjes in had,
en de boze wolf een oude man was die heel
lief lachte naar de kinderen die ondanks de
regen toch nog aandachtig zaten te luisteren.
Een echte wolf lacht niet, toch?! Ach, de kinderen vonden het enig.
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Naast het o zo spannende Pippi-LangkousRoodkapje-en-de-lieve-wolf-toneelstuk
waren er ook suikerspindames aanwezig, die
alle verzopen kindertjes suikerspinnen uitdeelden.
Voor de kinderen was er een heleboel te
doen: tekenwedstrijden, nieuwe klimtoestellen beklimmen, zo veel mogelijk überzoete
suikerspinnen eten, luisteren naar Pippiroodkapje Langkous, dansen op de muziek van
Groot Excelsior en meedirigeren op serieuze
stukken van Jong Excelsior.
Niet alleen waren er kinderen aanwezig,
maar ook was het hele bejaardenhuis leeg
gestroomd en komen kijken naar het pleinfeest! Gelukkig hadden zij wel rekening
gehouden met de regen en allemaal heel
verstandig hun gebloemde, gestippelde en

KOP

Onderkop
geruite parapluutjes mee genomen. Als je
er eentje zonder paraplu zag, zat er wel een
mooi plastic kapje over het hoofd, wat er samen allemaal heel gezellig uitzag in de regen.
Gelukkig hadden de GE’ers tijdens hun concert wel mooi weer en hebben zij een vrolijk
concert kunnen geven voor alle papa’s, mama’s, kindertjes en gezellige bejaarden. Jong
Excelsior had in dat opzicht pech. Toen JE
zou optreden plensde het zo ontzettend hard,
dat de hoop eigenlijk al opgegeven was. Die
plensbui zorgde wel voor een melige situatie:
heel het orkest onder één afdakje. Zó dicht op
elkaar dat je dus met je neus in de natte haren
van je buurman belandde. Gelukkig kwam de
zon al na een kwartiertje om de hoek kijken
en werden we verlost van de haren van de
mede-muzikanten.

 Klik hier voor meer foto’s!

Het hele concert hebben we het droog gehouden en nog een redelijk resultaat neer
gezet. Ik vind dat we het toch nog netjes
gedaan hebben, met al die wegwaaiende
stukken papier die vervolgens snel opgeraapt
moesten worden, kinderen die bijna door het
orkest heen liepen van nieuwsgierigheid en
een dirigent die recht de zon in keek. Ach,
het was een gezellige toestand waarin we
veel gelachen hebben en toch ook nog even
muziek hebben mogen maken.
Nou hopen op een mooie vaderdag 2010. Tot
dan allemaal!
Iris van Nifterick
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Algemene Ledenvergadering 2009

Jaarverslag 2008-2009

Hierbij nodigt het bestuur van JE u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 8
september 2009, om 21.15 uur 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 Jopie Buijs
(zie Verenigingsgegevens).

Het seizoen begon voor Jong Excelsior hectisch met het try-outconcert Muzikale Kinderverhalen, de dirigentenclinic, het schoolconcert Muzikale Kinderverhalen, deelname aan
het HaFaBra-festival en het grote Kerstconcert.
Gelukkig kregen Ronald en de JE-leden het de
tweede helft van het seizoen wat rustiger. Bij
Groot Excelsior stond najaar 2008 in het teken
van het concours. Voor Klein Excelsior was
het concert in VU Kinderstad het hoogtepunt
van het jaar. Voor het eerst speelden de KE’ers
in speciaal voor hen gemaakte poloshirts.

Namens het bestuur,
Hans Ruesink 		
voorzitter		

Jopie Buijs
secretaris

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Welkom/opening/mededelingen.
Het jaarverslag van 2008 / 2009.
Het financiële verslag 2008 / 2009.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Aanstelling van nieuwe kascontrolecommissie.
Goedkeuring begroting 2009 / 2010.
Het bestuur stelt voor om de contributie per 1 januari 2010 te verhogen tot € 13,50
per maand.
Stand van zaken Klein Excelsior.
Stand van zaken Jong Excelsior.
Stand van zaken Groot Excelsior.
Bestuursverkiezing:
Wolf Ribbens en Michel Hasselt zijn aan de beurt om af te treden. Zij stellen zich
herkiesbaar. Maarten van der Meij stopt met het penningmeesterschap. Het 		
bestuur stelt voor dat zijn plaats ingenomen wordt door Arthur Masseur. Het bestuur
stelt de vergadering verder voor om Olga Tijken te benoemen tot bestuurslid.
Rondvraag en sluiting.

Hieronder een chronologisch verslag van alle
activiteiten:
Zaterdag 13 september gaf Jong Excelsior
een try-outconcert van het Muzikale-Kinderverhalen-programma in ’t Koggeschip voor
buurtbewoners. Er waren diaprojecties bij de
diverse sprookjes en verteller Bert Walthaus
vertelde tussen de muziek door de verhalen.
In weekeinde van 27-28 september ging een
bijna compleet Groot Excelsior op studieweekeinde in de Jeugdherberg van Elst ter
voorbereiding op het concours.
Dinsdagavond 30 september gaf Groot Excelsior een geslaagd try-outconcert van de
concourswerken Between the Two Rivers van
Sparke en Symphony nr 3 “Slavyanskaya” van
Boris Koshevnikov in De Kandelaar, de kerk
van het Leger des Heils.
Zaterdag 4 oktober was Jong Excelsior proeforkest bij de dirigentenclinic in het nieuwe
Conservatorium van Amsterdam bij work-

18

shops: Klinkend Kaseko en Typische Klanken
van een Jeugdorkest. De eerste workshop,
samen met een Kasekoband was erg leuk, de
tweede saai.
Op zondagmiddag 5 oktober was de echte uitvoering van het programma Muzikale
Kinderverhalen in Podium Mozaïek door Jong
Excelsior in samenwerking met de Kraemerschool en Bert Walthaus. De school had een
film gemaakt bij Rapunzel en enkele leerlingen
lazen tussen de muziekwerken een gedicht of
een stukje voor. Je kon goed horen dat het de
winnaars waren van de voorleeswedstrijd.
Vrijdag 7 november gaf Groot Excelsior een
try-outconcert van de concourswerken, met na
de pauze een openbare generale repetitie. Dit
concert was in het NOVA College georganiseerd door het Wijkweb van Geuzenveld.
Zondag 9 november was het grote moment
voor Groot Excelsior: het concours in het
Zaantheater te Zaandam. De jury beoordeelde
Between the two Rivers en Symphony nr 3
“Slavyanskaya” met 82,17 punten.
Zaterdag 15 november gaf Jong Excelsior
tijdens het HaFaBra-Festival van ZFC Zaandijk
een try-out van de kerstwerken Russian Christmas Music en Amity and Sweetnes. Paul Stubbé
vertelde het verhaal uit Alice’s Adventures in
Wonderland. Je kon horen dat er nog hard gestudeerd moest worden op de kerstwerken!
Andere deelnemers waren het fanfareorkest
van ZFC en Backum Brass uit Castricum.
Vooral ZFC imponeerde met een try-outuitvoering van z’n concourswerken.
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Vrijdag 28 november gaf een kleine groep
muzikanten een workshop Blaasinstrumenten / Blaasmuziek voor drie klassen van de
Kraemerschool. De kinderen maakten kennis
met de verschillende blaasinstrumenten en
mochten deze ook uitproberen.
Zondag 14 december gaf Groot Excelsior
een zeer geslaagd en gewaardeerd kerstconcert in Woonzorgcentrum De Drie Hoven.
Zondag 21 december gaf Jong Excelsior
een mooi kerstconcert in de Westerkerk, in
samenwerking met het Hollands Vocaal Ensemble. De Russian Christmas Music was
zeer sfeervol en ook de overige orkest- en
koorwerken werden zeer gewaardeerd. Heel
mooi klonk Christmas Cantata van Daniel
Pinkham gezongen door het koor met begeleiding door een ensemble van JE-leden.
Zondag 18 januari 2009 vierde de vereniging het nieuwe jaar met een openbare Playin in ‘t Koggeschip. Een groot gemêleerd
play-in-orkest studeerde 2 x 90 minuten op
het programma. Om 15:00 uur heette Wolf
het publiek welkom op de Nieuwjaarsinstuif met een optreden van Klein Excelsior,
gevolgd door een uitvoering van de ingestudeerde werken van het play-in-orkest. De
hierop volgende Nieuwjaarsborrel was door
het Wijkweb georganiseerd en werd door tal
van buurtbewoners bezocht.
Zondagmiddag 8 maart hield de vereniging
speciaal voor haar donateurs het voorjaarsconcert in de Nassaukerk. Groot Excelsior speelde
o.a. de Candide Suite, Ballade met solo voor
20

altsaxofoon en Elisabeth the Musical. Jong Excelsior gaf een gewaagde vertolking van The
Saga of Haakon the Good van Sparke en Of
Castles and Legends van Doss en delen uit het
swingende Windows of the World.
Op zaterdagmiddag 14 maart gaf het voltallige opleidingsorkest van Klein Excelsior een
concert in de VU Kinderstad (VU Medisch
Centrum). De KE’ers speelden voor het eerst
in hun nieuwe rode poloshirtjes. Ronald had
diverse stukjes ingestudeerd, hij vertelde over
de verschillende soorten orkestinstrumenten en
solisten uit het orkest lieten horen hoe de verschillende instrumenten klonken. Jammer dat er
zo weinig kinderen kwamen luisteren!

king vond plaats bij het vredesmonument voor
de Meervaart aan de Sloterplas en stond onder
leiding van Ronald Slager. Elwin Smit speelde
de Taptoe.
Zondag 17 mei gaf Groot Excelsior een
buitenconcert op de binnenplaats van het Amsterdams Historisch Museum. Het optreden
van Jong Excelsior kon vanwege de regen niet
doorgaan. Ook de uitvoering van GE viel min
of meer in het water, omdat door een misverstand veel GE’ers afwezig waren.
Op zondag 21 juni deden de orkesten mee aan
het vaderdagfeest op het Suikerplein, georgani-

seerd door Stadsdeel Westerpark. Groot Excelsior opende het feest en speelde een speciaal
kinderprogramma o.l.v. Ronald. Het optreden
van Jong Excelsior viel in eerste instantie weer
in het water, maar kon met enige vertraging
toch nog van start gaan.
Zaterdagavond 27 juni was de seizoensafsluiting met een Solistenfestival door heel veel
leden van KE en enkele JE’ers en GE’ers
Jopie Buijs
secretaris

Zondag 5 april gaf Groot Excelsior samen met
het Roman Ensemble en saxofoonkwartet Met
Maten een Paasconcert in de Dominicuskerk.
Groot Excelsior speelde o.a. Praise Jerusalem van Alfred Reed, het trompetconcert van
Arutiunian met Jacco Zwarst en Ballade van
Reed met soliste Sheila Gorter op de altsax. Het
saxofoonkwartet speelde werken van Händel,
Glasunow en Florenze en het Roman Ensemble zorgde voor de vrolijke noot met muziek uit
Turkije en de Balkan.
Zaterdag 18 april had de JEB een sportieve
feestavond georganiseerd met taartversieren,
hoepelvoetbal, twister, en rietje-blaas-estafette.
Het was erg gezellig en iedereen kon leuk
meedoen.
Maandag 4 mei vormden JE en GE samen
een gelegenheidsorkest om de dodenherdenking in Osdorp op te luisteren. De herden21

Een mooi swingend stuk

Solistenfestival:27 juni 2009, ‘t Koggeschip

Vier weken voor het Solistenfestival begon
ik al te oefenen. Ik zou tijdens het Solistenfestival twee liedjes spelen. De eerste met
Buddy op drum en daarna met mijn moeder
(Els). Het liedje dat ik met mijn moeder zou
doen had ik al eens geprobeerd dus ik wist
al een beetje hoe het moest. Na vier weken
oefenen was de dag van het Solistenfestival.
Het eerste liedje dat ik moest spelen was met
Buddy. De jury vond ons nummer een mooi
swingend stuk.
Er waren niet alleen kinderen en ouders
die lid zijn maar er waren ook broertjes,
zusjes en kennissen die meededen. Bijvoorbeeld: Eva met haar zusje. Er waren ook vier
nieuwe leerlingen op de klarinet die voor de
eerste keer mee deden. Nou eigenlijk maar
drie want Marte deed ook voor de eerste keer
mee op de klarinet, maar die krijgt nog geen
les. Nadat er een paar andere liedjes gespeeld
waren, was ik met mijn moeder aan de beurt.
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Ik vond zelf dat ik het goed gedaan had.
Een van de leukste liedjes vond ik van het
trio Donja, Darinda en Anouk. Als je je eerste
liedje gespeeld had, kreeg je een soort kubus
waar je papiertjes/foto’s in kunt doen met afbeeldingen of tekst. Hierin stonden je naam
en een paar plaatjes en foto’s. Daarna werden
er nog een paar andere liedjes gespeeld door
andere kinderen en leraren. Na deze liedjes
werd er pauze gehouden en er waren lekkere
dingen en drankjes. Hierna werden er nog
een stuk of zes liedjes gespeeld. Een van die
liedjes vond ik heel speciaal want dat was
met vier hoorns. Toen alle liedjes geweest
waren, deelde de jury de blaadjes uit waarop
stond hoe je het gedaan had. Als alles klaar
was, kon je nog wat drinken halen en daarna
tevreden naar huis.
Casper Albers

 Klik hier voor meer foto’s!

Zonder les tóch al klarinet spelen
Solistenfestival:27 juni 2009, ‘t Koggeschip

Het Solistenfestival was erg leuk. Ik was een
van de eersten die moest spelen. Samen met
Sjams op de klarinet. Ik vond het erg spannend want ik speelde eigenlijk nog blokfluit.
Nu niet meer. Vlak daarna ging ik een liedje
doen op de blokfluit met Donja (klarinet).
Toen ik klaar was en een groot applaus had
gekregen kon ik wat drinken en wat eten. Na
Biko en Darinda moest ik weer het podium
op, samen met Roosje. We speelden samen
een duetje op de blokfluit. Dat ging goed ondanks de hoge noten die er in stonden. Na mij
kwam mijn broer Casper op de klarinet en
Buddy op het drumstel. Daarna was ik weer
aan de beurt. Ik ging alleen op mijn blokfluit.
Het ging super. Later zei de jury (Ronald
Slager en Paul Stubbé) dat ze mij wel heel
dapper vonden met mijn solo.
Over de anderen gesproken: ik vond ze wel
allemaal heel leuk. Een swingend liedje vond
ik dat van Buddy op zijn drumstel en Casper

op zijn klarinet. Er waren er nog wel meer
maar ik kan ze niet allemaal opschrijven. Een
van de vrolijke liedje vond ik die van Anouk
(kleine trom) Donja (klarinet) en Darinda
(blokfluit). Wat ik grappig vond, was Ronald die als jurylid ook op de hoorn met een
paar anderen ging spelen. Knap vond ik Eva
die een zelfgeschreven liedje speelde. Er
waren ook veel broertjes en zusjes die samenspeelden zoals: Biko en Darinda, Donja
en Darinda, Iris en Charlotte.
Voor Kim was er een verassing: zij moest
een stukje met Sabine doen want Florian was
weer een beetje ziek. Quincy en Els hadden
een beetje pech want de cd deed het niet goed.
En o ja, de presentator Wolf ging ook nog
spelen op zijn trombone samen met Trijntje.
Het was een leuke avond!
Marte Albers
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Koncertrejse

Nog een klein jaar, dan is het zover. Dan
gaat Jong Excelsior op concertreis. De bestemming wordt Denemarken met, waarschijnlijk, een kort uitstapje naar Zuid-Zweden. Voor de zomervakantie waren er al wat
informele contacten met een muziekschool.
Het wachten was nog op de definitieve toezegging dat we ook konden komen. Kort
geleden kwam gelukkig uit Denemarken
het verlossende bericht dat voor een groot
deel van de concertreis onderdak etc. geregeld is. Wat en waar het precies is, houden
we nog even geheim. Het moet nog wel een
beetje spannend blijven.

We gaan nu volop verder met het organiseren van de reis. Er moeten natuurlijk concerten geregeld worden en nog heel veel
andere zaken. Maar daar hebben we veel
zin in, vooral nu de reis wat concreter begint te worden. Mocht iemand trouwens
nog goede contacten hebben in Denemarken, bij voorkeur muzikale, dan horen we
dat graag.
Wolf, Michel en Hans

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

1

Harmonie Groot Excelsior
Amsterdam

2

Fanfare Constantia

3

Jeugdorkest Jong Excelsior

Menaldum

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

Amsterdam

TRIPLECONCERT
zondag 1 november 2009, 14:00 uur

NOVA College (Burg. Hogguerstraat 2, Amsterdam)
TOEGANG VRIJ
i.s.m. Muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer
www.jongexcelsior.nl
www.constantia.nl
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Verjaardagen

SEPTEMBER

1 Stefan Houtsma
3 Nathan Frohn
9 Maarten van der Meij
Suzanne van Niftrik-Stolz
19 Ingeborg Nagel
22 Richard Neuhof
23 Trijntje Westenberg
25 Ilona Berkel
27 Iris van Nifterick

OKTOBER

3 Kimberly Laret
6 Eline Wiebes
Patrick van Hardevelt
11 Lisa Solavera
12 Ritha van Eck
15 Darinda Vos
19 Zoeia Muts
20 Jan Bouman
23 Myrthe Barten
26 Anne-Lotte Mos
30 Hans Pruszner

Agenda

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

KE
JE
GE
JE
GE
KE
GE
GE
GE
JE
GE

NOVEMBER

4 Sjams Barra
18 Anne Bruins
Fred van Hardevelt
19 Karel Boon
26 Arthur Masseur
28 Elena Houtsma
Elwin Smit

DECEMBER
3
6
19
20
23

Wendie Zwarst
Eva van Ammers
Lambert Buijs
Hans Ruesink
Dennis Wagner

KE
GE
GE
GE
GE
JE
JE

GE
KE/JE
GE
B
GE

Zondag 6 september, 10:30
Allen: sponsorloop
bij de Sloterplas (Hemsterhuisstraat)

Zaterdag 5 december
KE: geen lessen
JE: geen repetitie

Dinsdag 8 september, 21:15
Allen: Algemene Ledenvergadering
in ‘t Koggeschip

Woensdag 9 december
KE: theorie-examen

Zaterdag 26 september, 15:45
GE: buitenconcert Wijkfestival Geuzenveld
op Plein ‘40-’45
Weekeinde 3+4 oktober
KE: geen lessen
JE: studieweekeinde
in de Stay-oké in Elst
Zondag 1 november, 14:00
JE/GE: tripleconcert met Constantia
in het NOVA College
Zondag 15 november
JE: concours
in het Zaantheater in Zaandam

Zaterdag 19 december
KE: praktijkexamen
Zondag 20 december, 15:00
GE: kerstconcert met koor Slavuj
in de Westerkerk
Zondag 17 januari
Play-in en nieuwjaarsinstuif
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 20 november
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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