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Noot van de redactie

Van het bestuur
Beste lezers,



Hebt u ze ook gezien? De Olympische schaatsers die op het binnenterrein van de ijsbaan
hun benen in allerlei pijnlijk uitziende poses
vouwen? Terwijl ze hun lichaam opwarmen
voor wat het hoogtepunt uit hun carrière
moet worden, bereiden ze zich ook mentaal
voor. Hoe ze dat doen? Met muziek!
Zonder uitzondering luisteren Ireen Wüst
(o.a. U2, Anouk), Mark Tuitert (Nirvana,
Metallica) en alle andere Oranje troeven naar
hun favoriete nummers tijdens een warmingup. IPod in de oren, benen in de nek. Om u
een beeld te geven.
Alleen bij het inrijden en de trainingsrondes
gaan de oortjes uit en blijft de mp3-speler
achter in de tas. En dat weet de Canadese stadionspeaker ook. Zodra een van zijn (haar?)
landgenoten het ijs betreedt, klinkt diens favoriete muziek door de hal. Is een concurrent aan het trainen, dan blèrt ‘heel toevallig’
ineens een B-sterretje uit de speakers. Een
muzikaal staaltje psychologische oorlogsvoering dus!
Achteraf gezien kunnen we er hartelijk om
lachen. Canada voert uiteindelijk wel de medaillespiegel aan, maar bij het schaatsen haalt
Nederland toch meer plakken: drie gouden,
een zilveren en drie bronzen (Canada: 2-1-1)
Wie de slag verliest, kan de oorlog blijkbaar
nog altijd winnen.
Alleen moeten we er bij de volgende Spelen
wel voor zorgen dat Gerard Kemkers iets verder bij de luidsprekers vandaan gaat staan.

Het zijn spannende tijden in Nederland. Als
u dit leest, zijn de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug. De campagne voor
de Tweede Kamerverkiezingen zal daarna ook al weer snel losbarsten. Het is wel
zeker dat er forse bezuinigingen aan staan te
komen. De verwachting is dat kunst en
cultuur de dans niet zullen ontspringen.
Dit zal zeker gevolgen gaan hebben voor
Jong Excelsior. We zullen de komende
jaren alle zeilen moeten bijzetten om het
hoofd boven water te houden. Inmiddels zijn
we al bezig met het verzinnen van allerlei
creatieve ideeën om aan geld te komen.
Zoals u ook verderop in deze Blaasbas
kunt lezen, staan voor Jong Excelsior de
komende maanden volop in het teken
van de concertreis. Het programma is al
bijna rond en het belooft een fantastische
reis te worden. Eind februari heeft een
aantal bestuursleden het terrein al een
beetje verkend en de contacten met de
mensen ter plekke gelegd. Zij en de
betrokkenen in Denemarken zijn nu al erg
enthousiast.
Voor het zover is hebben zowel Jong
als Groot Excelsior nog een aantal concerten voor de boeg. De eerste gelegenheid om beide orkesten – en de leden van
Klein Excelsior – te horen spelen is het
donateursconcert op zondag 21 maart in
Badhoevedorp. Wij hopen u daar te zien.
Tot slot een voor veel leden ongetwijfeld
heuglijk nieuwtje: nog vóór de zomer komt
er een opvolger van De Groene Trui.

Florian Hoven
Paul Boon

Hans Ruesink
voorzitter




Van de penningmeester

Wel en Wee van GE

Dank voor iedereen die moeite gedaan heeft
de contributieverhoging door te voeren.
Heelaas is het nog niet bij allen gelukt. De
contributie is per 1 Januari naar €13,50 gegaan. Kunnen de leden die dit nog niet hebben aangepast dit zo snel mogelijk doen en
het verschil storten.
De JE-leden hebben een brief ontvangen over
de concertreis naar Denemarken. Hierin hebben we het volgende besproken:
Zoals al eerder gecommuniceerd, wordt er
van de leden een eigen bijdrage van € 300,per persoon gevraagd, als een tegemoetkoming in de kosten. Voor dit bedrag krijgen
jullie vervoer, de overnachtingen en zorg
voor de innerlijke mens.
Om het administratief goed te verwerken
hebben we twee betalingsmogelijkheden:
1.
betaling ineens voor 11 maart
(€ 300,-)
2.
betaling in twee termijnen € 150,voor 11/3 en € 150,- voor 11/6
Ik wil jullie verzoeken dit bedrag over te

Met het kerstconcert in de Westerkerk hebben we 2009 mooi en sfeervol afgesloten.
Ondanks het koude/gladde weer was de kerk
goed gevuld. De samenwerking met Slavuj
was een groot succes. We hebben na het concert vanuit het publiek veel positieve reacties
ontvangen.
Na nog een proefdirectie van een sollicitant
en een stemmingsronde in het orkest, heeft
het bestuur in december besloten om Ronald
Slager aan te nemen als dirigent van Groot
Excelsior. Ronald is voor ons natuurlijk
geen vreemde want hij is ook dirigent van
Jong Excelsior. Ronald welkom bij GE! Eind
mei zijn wij van plan om een weekeinde met
het orkest naar Zeeland te gaan, de geboortegrond van Ronald. De organisatie is op dit
moment nog in volle gang.
Er zijn ook een paar verschuivingen in het
orkest. In de vorige Blaasbas heeft u kunnen
lezen dat Anais is bevallen van een dochter.
Anais is sinds het nieuwe jaar terug van haar
zwangerschapsverlof en speelt weer mee met
de eerste klarinetten. Myrthe is juist na het
kerstconcert met zwangerschapsverlof gegaan. Haar kindje kan elk moment geboren
worden. Roosje Westenberg is weer terug op
fagot en haar broer Dirk Westenberg, die we
al kennen van uit JE, zal vanaf maart ook
bij GE slagwerk komen spelen. Tijdens het
donateursconcert op 21 maart zullen we alle
drie de “Westenbergjes” in het orkest hebben
want dan zal Trijntje invallen op eerste trombone. Ook Louis Peroti zal invallen tijdens
dit concert, op slagwerk. Alvast bedankt allebei!
Helaas moeten we voorlopig afscheid nemen
van Ferdi. Hij zal wegens een drukke agenda

maken op onze girorekening 3779773 t.n.v.
Jong Excelsior Amsterdam onder vermelding
van de naam van het meereizende lid.
Er is een aantal leden die gebruik hebben gemaakt van een spaarregeling. Voor deze personen is het van belang dat het volledige bedrag (€ 300,-) is gespaard voor 11 juni 2010.
De Donateurs
Tevens wil ik me nog even richten tot onze
donateurs. Alles staat onder druk en de subsidiepotjes lijken allemaal leeg. Gelukkig hebben we de steun van een flink aantal donateurs
en hebben velen van jullie de bijdrage voor
2010 al overgemaakt. Hier is de vereniging
erg blij mee. Mag ik de donateurs die nog niet
in de gelegenheid zijn geweest hun donatie
over te maken vragen dit zo snel mogelijk
te doen. Door jullie steun zijn wij in staat de
vereniging op vele fronten te steunen.
Hartelijk dank voor jullie hulp
Arthur Masseur
penningmeester

even niet meer meespelen hoewel wij hem
nu al bereid hebben gevonden om tijdens het
weekeinde weg in mei in te vallen op de bas.
Op de agenda voor de komende periode staan
na het Donateursconcert, het dodenherdenkingsconcert op 4 mei en het weekeinde in
mei, nog een buitenconcert op het Sloterplasfestival en mogelijk een concert tijdens ‘Concertgebouw Open’. Hierover in de volgende
Bas meer!
Dan eindigen we deze Wel&Wee met het
nieuws dat Rinske de Graaf heeft besloten
het bestuur te verlaten en hiermee ook te
stoppen met de dagelijkse leiding van Groot
Excelsior. Caroline Stubbé zal haar samen
met Olga Tijken vervangen. Rinske blijft
gelukkig wel meespelen en we zijn haar gelukkig niet kwijt als GEB-er. Lieve Rinske,
bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. We
gaan je missen!
Caroline Stubbé
Olga Tijken



Wel en Wee van KE
William Masseur, Charlotte van Nifterick en
Donja Vos hebben in december hun A-theorie-examen gehaald en Eva van Ammers en
Philip Croon haalden hun A-examen op de
klarinet! Laatste twee met prachtig hoge punten: Eva met 51.5 en Philip 56.0 van de 60
punten! Van harte gefeliciteerd allemaal! Helaas hebben we toch afscheid genomen van
Eva. We hopen haar ooit weer bij Jong Excelsior terug te zien. Philip gaat in juni proberen
zijn B-examen te halen.
Op 12 december hadden we het Solistenfestival. Veel KE-leerlingen hebben weer prachtig gespeeld en er was gelukkig ook een aantal JE’ers van de partij. Elwin Smit had zelfs
twee stukjes gearrangeerd voor vier trompetten en pauken. Samen met Ilona, Lisa, Valerie en Dirk heeft hij deze laten horen. Het waren Maria uit de Westside Story van Leonard
Bernstein en het Also sprach Zarathustra van
Richard Strauss. Het klonk beslist naar meer
hoor! Klarinetleerlinge Marte Albers gebruikte het Solistenfestival als generale voor
een optreden bij haar op school. Zij speelde
een duet met haar klasgenootje Ellen. Het is
altijd leuk om ook andere muzikanten te horen. Wie weet zien we Ellen nog eens terug.

De kersverse leden van GE, Marie-Louise
Mos en Amarens Wong deden mee met echtgenoot (nog maar heel kort les op de hobo)
en kinderen (Anca op de fagot en Haiko op
altsaxofoon); wat een moed! Ik hoop dat volgend jaar ook andere GE’ers het lef hebben!
Al met al was het een leuk programma en
de juryleden, Paul Stubbé en Wolf Ribbens,
hadden hun handen vol aan het schrijven van
positieve commentaren. Alle kandidaten kregen een aandenken in de vorm van een medaille!
Op deze avond werden alle leraren, en de
koffieouders Esther Terhoeve, Ton Vos en
Els Albers ook weer bedankt voor al hun inzet voor de vereniging.
In januari heeft Anouk Miserus haar drumstokken ingeruild voor de altsaxofoon. Een
dappere beslissing want het blijft altijd lastig
om je leraar te vertellen dat je liever iets anders wilt spelen, maar dat heeft Anouk netjes
gedaan en nu is zij lekker bezig bij Rosa op
de altsax. Een goed moment om aan Jay, die
op dat moment nog nazorgles op altsax had
van Rosa, te vragen of zij misschien tenorsax
wilde gaan leren spelen. Ronald had namelijk
aangegeven dat hij een extra tenorsaxofoon
meewilde op concertreis. Hannes was bereid
om Jesper en Jay allebei les te geven, dus
paste het plaatje mooi in elkaar.
Bij het schrijven van deze Blaasbas heeft
KE nog niet meegedaan met het Donateursconcert. In de volgende Blaasbas zal ik u
hier meer over vertellen. Maar dat heeft u
dan ongetwijfeld met uw eigen oren al gehoord ;-).
Caroline Stubbé



Jeugdorkest Jong Excelsior
Groot Excelsior - Amsterdam

Voorjaarsconcert
Met een Shakespeareprogramma: Romeo & Juliet - Prokofieff, Othello - Alfred Reed en
na de pauze o.a. Cry of the Falcon - Houben en The Seventies, muziek uit de 70-er jaren
Het opleidingsorkest Klein Excelsior laat in een kort optreden van zich horen

Zondag 21 maart 2010, 14:30 - 16:30 uur
Pelgrimskerk Havikstraat 5, Badhoevedorp
Toegang € 7,50
donateurs gratis (2 kaarten per donateur)
Info: www.jongexcelsior.nl


Wel en Wee van JE
Jong Excelsior is druk aan het studeren voor
het voorjaar van 2010. Er staan meerdere
concerten op het programma waaronder het
Donateurs-/voorjaarsconcert, een buitenconcert en natuurlijk de concertreis.
Als goed nieuws kunnen wij vertellen dat
Stefan Houtsma weer is aangeschoven bij
de hobo’s. Zijn hand laat het toe dat hij weer
halve, en soms gehele repetities mee kan spelen. Perfect op tijd om mee te studeren voor
de concertreis.
Hannes zou de komende tijd helaas wat repetities moeten laten schieten. Tijdens een
werkongeval vorig jaar had hij zijn vingers
zwaar beschadigd. Gelukkig voor hem (en
voor JE!) heelt zijn hand zo goed dat onlangs
is vastgesteld dat een nieuwe hersteloperatie

Even voorstellen... nieuw in JE
voorlopig niet nodig is. Hij speelt dus gewoon mee!
Zoals eerder gemeld gaat JE dit jaar op concertreis. Omdat zo’n reis natuurlijk veel geld
kost zal JE op Koninginnedag een festival
openen. Het concert is rond de lunch dus de
jeugd kan daarna nog volop een feestje bouwen. Komt allen luisteren!
Om een grotere groep muzikanten warm te
maken voor het spelen in een harmonieorkest
gaat de vereniging samen met de Muziekschool Amsterdam een orkestdag in ‘t Koggeschip organiseren (zie pag. 18, red.). JE zal
de dag afsluiten met een concert.
Hans Ruesink
Wolf Ribbens

Hoi, ik ben Casper.
Ik kwam in Jong Excelsior na het concours
in november. Ik speel al twee en een half
jaar klarinet. Ik heb les van Florian. Hiervoor
speelde ik vijf weken blokfluit. En ik haalde
mijn A-theorie-examen in december 2008.
Mijn zusje speelt ook klarinet en heeft les van
Kim. Mijn moeder speelt klarinet in GE.
Ik vind het heel leuk om in het orkest te spelen. Ik speel derde klarinet. Het was alleen
jammer dat ik een tijdje niet mee kon spelen
omdat ik mijn pols gebroken had. Maar ik
kon gelukkig thuis nog wel oefenen met één
hand. Nu kan ik weer gewoon spelen. Verder
zit ik nog op tennis en op scouting.
Casper Albers

De groeten!
Wat vinden ouders, oma’s, opa’s of andere familieleden nou leuker dan een vakantiekaartje
te ontvangen? Tijdens het Donateursconcert
kunt u zich inschrijven voor één (of meerdere)
ansichtkaart(en) van uw favoriete muzikant uit
JE. Uw zoon of dochter, of misschien vindt u die
slagwerker wel erg charmant, schrijven u een persoonlijk bericht vanuit Denemarken voor slecht 5
Euro. Natuurlijk mag dit ook meer zijn! Ook heeft
u de mogelijkheid om een bestuurslid om een
kaartje te vragen. Of de dirigent natuurlijk. Hoe
beleeft hij de concertreis? Trekt hij het allemaal
nog? Hoe zijn de concerten en de slaaplocaties?
Ontvang een gesponsord kaartje van uw favoriete
muzikant vanuit Denemarken. Schrijf u in op het
Donateursconcert. Bent u er dan niet? Vrees niet;
natuurlijk kunt zich op een later moment altijd
nog bij één van de bestuursleden inschrijven.

10

Aan:
Mijn favoriete fan
G-sleutelstraat C”
2010 BB Amsterdam
Nederlanderne

(uit Denemarken)

Beste medeblazer en slagers :-)
Ik ben Anouk, geboren in Amsterdam en 13
jaar. Ik zit in de eerste en ben een brugmug,
zoals mijn ouders me noemen. Ik zit op het
Berlage Lyceum. Sinds mijn 7e speel ik al
muziek bij de Muziekschool Amsterdam.
Na een jaar oriëntatie, een jaar muziekles op
verschillende instrumenten, koos ik voor de
klarinet. Ik ben vooral voor het geluid van

de klarinet gevallen. In het begin had ik les
met een medeleerling, maar inmiddels heb ik
alleen les. Tijdens een muziekjaar geef je ook
een korte voordracht met alle andere klarinetleerlingen van de muziekschool. Zo hoor je
wat andere klarinetleerlingen al kunnen spelen. Mijn klarinetleraar stelde in september
voor of ik niet eens bij een orkest wilde spelen, en hij gaf mij de naam van Jong Excelsior door. Hij gaf aan om een keer te gaan kijken. Ik wilde wat afwisseling en niet altijd in
mijn eentje spelen. Op de kennismaking zag
ik dat Florian en Kim ook lid waren van JE.
Ik kende hen van de voordrachtuitvoeringen
bij de muziekschool, dat vond ik erg leuk. Zo
ben ik terechtgekomen bij JE. Ik vind het erg
gezellig bij JE en zeer leerzaam. Ik denk dat
ik nog heel veel moet en kan leren.
Anouk Knoflook
11

Kletsen is makkelijker...

Solistenfestival: zaterdag 12 december 2009, ‘t Koggeschip

Dit jaar heb ik het Solistenfestival beleefd als
jurylid in plaats van als presentator. Een moeilijke opgave: kletsen is een stuk makkelijker.
Ondanks dat het bestuur het duidelijk had aangegeven was de opkomst niet enorm groot. Er
waren echter meer dan genoeg goede muzikanten om mijn hand lam te schrijven.
Dit jaar waren er een hoop nieuwe acts met
nieuwe muzikanten. Mijn jurycollega Paul
en ik hebben een mooie avond beleefd. Het
festival werd speciaal geopend door de trompetsectie onder leiding van Elwin met Dirk op
de pauken. Zij speelden de introductie van Also
Sprach Zarathustra van Richard Strauss. De
trompetten zorgden samen met de indrukwekkende roffel van de pauken voor een perfecte
opening.
Er waren veel nieuwe combinaties. Philip viel

in en speelde met enkele KE’ers mooie werkjes; het samenspel klonk erg goed. Marte had
haar klasgenootje Ellen meegenomen om een
mooi klarinet-saxofoonduet te spelen. Een
mooie combinatie was ook het trio van Philip
en Casper op de klarinet en Buddy op de drums.
Het werk klonk erg vrolijk en de lichte muziekstijl kwam er goed naar voren. Erg knap om
dat zo even te spelen zonder dirigent. Vooral
vaker doen!
Als presentatrice deed Caroline het erg goed,
maar op haar nieuwe hobby ook. Samen met
dochter Roosje speelde zij een mooi duet voor
fagot en Caroline dus op de hoorn. Mooi, de
klankkeur en combinatie van beide instrumenten. Een mooi ensemble werd ook gevormd uit
ouders en hopelijk nieuwe muzikanten van JE.
Zij speelden een mooi werkje van Haydn voor

Wel en Wee van GE
klarinet, fluit, fagot en saxofoon. Het klonk erg
goed voor de moeilijkheidsgraad van het stuk.
De jongeren uit het gezelschap staken er wel
erg boven uit dus hopelijk kunnen Haiko en
Anko snel bij JE komen meespelen.
Ook dit jaar waren er weer enkele goede soloacts. Arjeh liet weinig heel van de vellen met
een vette drumsolo. Jesper funkte er op los op
zijn tenorsax. Trijntje speelde een trombonewerk samen met cd, een mooi lyrisch stukje.

Maar het klapstuk van de avond was Hannes op
zijn sopraansax. Dit instrument horen we zo af
en toe wel eens bij GE maar nooit op deze manier. Hannes speelde een vet licht muziekstuk
waar de vonken van afsprongen. Een perfecte
afsluiter voor een mooie avond. Hopelijk wordt
het volgend jaar net zo goed.
Wolf Ribbens

Boven: Elwin, Leandra, Ilona, Lisa en Dirk; linksonder: Hedwig en Valerie; rechtsonder: de familie
Wong met Marie-Louise op klarinet.

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

advertentie

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

Overige tijden:
op afspraak

Vogels:
Overige tijden:
bij
voorkeur
op afspraak
op afspraak
Vogels:
” ” 18-19 uur
Za 12-13 uur
bij voorkeur
op afspraak
Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
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 Klik hier voor meer foto’s

Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
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Iets met gekke brillen. Of zoiets...

Toch weer blij met Rinske

Sommige mensen kunnen geen nee zeggen.
Soms ben ik sommige mensen. Bijvoorbeeld
als mijn tante enthousiast vertelt over een
nieuw project van haar koor: nocturnes van
Mozart zingen tijdens het jaarlijkse Winteravond Straattheater Festival in Monnickendam. Misschien gaan ze er “iets geks” van
maken. Met “gekke brillen ofzo”. Ze zoeken
nog drie klarinettisten, of ik niet wat mensen
ken. Toevallig wel.
Een paar maanden na mijn jawoord, en veel
heen-en-weergemail later, staan Jelle, Kim
en ondergetekende verdwaasd in het haventje
van Monnickendam. Zou die repetitieruimte
echt hier zijn? Ja dus: vanuit een houtzagerij
komt muziek naar buiten die verdacht veel op
Mozart lijkt. Een houtzagerij. Geen comfortabele school met bar en verwarming maar
een stoffige en vooral koude ruimte waar we

Zondag 20 december 2009 staat het kerstconcert van Groot Excelsior in de Westerkerk
in Amsterdam gepland. Inmiddels is dit een
tweejaarlijks terugkerend fenomeen voor GE
waarbij de kerk vaak weken van te voren al
helemaal is uitverkocht. Uit het gehele land
reist men af om samen met orkest en koor de
kerstsfeer op te snuiven. Uit volle borst zingt
men mee met de o zo bekende melodieën.
Het is dus een bijzondere happening waar
veel mensen plezier aan beleven.
Ook in onze agenda staat deze datum
met KOEIENletters genoteerd. Mijn vrouw
(Sylvia) heeft die dag een high tea van een
vriendin die veertig wordt. Ik spreek af
dat ik de kinderen naar opa en oma breng. Die
wonen sinds een jaar in Amstelveen, dicht
bij het Amsterdamse bos. Daar kunnen
de kinderen lekker spelen. Na afloop van

Winteravond: zaterdag 12 december 2009, Monnickendam
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onze instrumenten op de zaagbank (!) kunnen
uitpakken.
Gelukkig is het concert zelf op een warmer
locatie. Terwijl in ’t Koggeschip het Solistenfestival in volle gang is, staan wij in het
voormalige weeshuis van Monnickendam.
We geven zes concertjes van tien minuten.
De zaal zit vol, voor de deur staan nog meer
mensen te wachten. Vooruit, nog eentje dan.
Maar dan is de embouchure ook echt op.
De gekke brillen zijn trouwens nergens te bekennen. Wel witte kousen, jurken, schmink
en veel, heel veel pruiken.
Florian Hoven
ps
Philip, bedankt voor het invallen tijdens het
Solistenfestival!

Kerstconcert: zondag 20 december 2009, Westerkerk

Klik hier voor meer foto's

het concert haal ik ze dan weer op.
De voorbereidingen bij GE zijn in volle
gang. De repetities staan in het teken van
Stille Nacht, Merry Christmas en begeleiding
van het koor. Als het koor daadwerkelijk op
een repetitieavond komt meezingen, krijg ik
wat twijfels. Slechts 21 koorleden die in die
mooie Westerkerk hun gezang moeten laten
klinken? Ik had stilletjes gehoopt op een koor
van 50 man/vrouw sterk. Toch valt het zeker
niet tegen. We doen ons best het koor niet
te overstemmen met onze blaasinstrumenten.
Na enig aandringen van onze dirigent lukt
dat.
Zaterdag 19 december 2009. We hebben een
ingelaste extra repetitie. Ronald wil natuurlijk goed voor de dag komen. De opkomst is
bijzonder goed. Mijn euphonium-maatje Michel Hasselt heeft op zijn werk storingsdienst
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en kan niet opdraven. Voor de rest tel ik weinig afwezigen. De sfeer zit er ook bij ons al
goed in. De repetitie gaat uitstekend en het
belooft een mooie uitvoering te worden.
Zondag 20 december 2009. Ik kijk uit het
raam en zie mijn auto niet. Wel de contouren
ervan. De sneeuw heeft toegeslagen in Bovenkarspel. En niet zo’n beetje ook. De kinderen vinden het prachtig. Het is ook prachtig. Alleen niet als je weg moet. Ik begin te
twijfelen en bel Rinske. Zij woont in Hoorn
en gaat met de trein. Ze sms’t me later dat het
in Amsterdam wel goed te doen is. Fijn. Maar
ik moet eerst nog naar Amstelveen.
Ik bel mijn schoonouders. In Amstelveen is
het ook prut. De wegen zijn nauwelijks gepekeld. De sneeuw heeft ook daar haar sporen
achtergelaten. Wat is wijsheid? Komen jullie
anders naar Bovenkarspel met de trein? Helaas, bus en trein draaien in Amstelveen geen
dienst meer. Het is blijkbaar te gevaarlijk.
Wat nu?
Overleg. Sylvia moet weg, ik moet weg, maar
de kinderen moeten ook nog ergens heen. We
bellen onze oppas. Zij is die dag dansen en
pas om 18:00 uur thuis. De buren dan? Die
vieren een verjaardag met een huis vol. De
andere buren zijn er niet. Ik sms Rinske dat
ik een probleem heb. Ze is niet blij. Ik sms
Michel. Die is ook niet blij. Ik denk nog, wie
kan ik sms’en die nog wel blij met me is? Ik
stuur Sylvia er een. Die is altijd blij met me.
Dat voelt weer goed.
Opnieuw overleg. Ik voel een morele druk
om te gaan. Sylvia snapt me, ze kent me al
zo lang. “Ik neem de kids wel mee”, stelt ze
voor. Dat klinkt als muziek in de oren, terwijl ik mijn instrument nog niet heb aange16

raakt die dag. Ik geef haar een dikke kus en
sms Rinske dat ik in de auto zit. Het is inmiddels 13:00 uur. De snelweg A7 is prima
berijdbaar. Mijn routeplanner geeft aan dat
ik rond 13:40 uur in Amsterdam ben. Mooi.
Ruim op tijd immers. Het concert begint om
15:00 uur. Dan nader ik Amsterdam. De A8
is prut, de A10-Noord eveneens. Mijn snelheid is afgezwakt tot dertig kilometer per uur.
Op de snelweg! Het is dramatisch slecht. Ik
vervloek Rinske. Hoezo “goed begaanbaar”?
Ik heb een 4Wdrive. Maar geen winterbanden. Dat helpt dus ook niet. Ik sukkel met de
meute mee, op een drafje richting IJ-tunnel.
Het is 14:00 uur. Ik ben een uur onderweg
voor 52 kilometer. Maar ik heb nog hoop.
Na de IJ-tunnel richting centrum. Parkeergarage De Kolk is volgens Rinske het beste
alternatief. Dat doet ze wel weer goed, ik ben
toch weer blij met ’r. Ik kom veilig aan maar
word voor de ingang aangehouden. Of ik
in mijn ‘1’ naar beneden wil rijden. Het is
zo glad, dat ik daar niet mag remmen. Dat
is lekker dan, ik heb een automaat. Die rijdt
gewoon door. Op hoop van zegen toch de
garage in. Gelukkig ben ik goed verzekerd,
denk ik nog. De garagehindernis wordt veilig
genomen.
Om 14:20 uur parkeer ik de auto. Ik haast
me richting uitgang en vervolgens richting
Raadhuisstraat. Om 14:30 uur arriveer ik.
Ruim op tijd, niks aan de hand. Iedereen is
blij. Het concert begint. De kerk zit, ondanks
het slechte weer, toch redelijk vol. Het koor
is op volle sterkte (21 man/vrouw) aanwezig. Het klinkt fantastisch. Wat een prachtig
geluid komt er vandaan. En wat een mooie
solostemmen. Ik luister ademloos en geniet.

Compliment aan bestuur en GEB voor deze
keuze. Het concert gaat verder prima. Ik heb
de indruk dat alle mensen genieten. Ik ben
blij dat ik toch ben gekomen. Ik had het absoluut niet willen missen. Het is inderdaad
wederom een bijzondere happening.
Na afloop komt Olga naar mij toe. Ik krijg
een cadeautje van het GEB “omdat ik toch
nog was gekomen”. Ik schaam mij diep. Het
was immers geen verdienste om te komen.
Het was raar geweest als ik er niet was geweest. Ik stribbel dus tegen. Toch moet ik
van haar het cadeautje aannemen. En naar
Olga moet je luisteren, neem dat van mij aan.
Ik aanvaard het in dank en ga terug naar de
parkeergarage. Voldaan sukkel ik in mijn
auto terug naar huis. Anderhalf uur later ben
ik er. Het was een bijzondere dag…
Paul Boon
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Orkestdag met Muziekschool Amsterdam
Gratis
Al sinds mensenheugenis probeert Jong
Excelsior samen te werken met de Muziekschool van Amsterdam en nu gaat het er eindelijk van komen!
Op zondag 28 maart organiseren Jong Excelsior en de Muziekschool van Amsterdam
(MSA) samen een orkestdag waarbij de leerlingen van de muziekschool kunnen ervaren
hoe het is om in een groot orkest samen muziek te maken. De leden van Jong Excelsior krijgen van docenten van de MSA een
“muziekles”.
Dit gezamenlijke initiatief heeft als doel om

nieuwe leden voor Jong Excelsior te werven
onder de muziekschoolleerlingen. Wij hopen
ook dat veel JE-leden zo enthousiast worden
door de les die de muziekschooldocenten geven, dat ze weer op muziekles gaan. Dat zal
het muzikale niveau van Jong Excelsior ten
goede komen.
We hopen dat het een leerzame en leuke
dag wordt voor zowel de leerlingen van de
muziekschool als voor de JE-leden.

toega
n

Uit in eigen 28buurt!
maart 2010

g

Jopie Buijs
Florian Hoven

Orkestdagprogramma:
11:15 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 13:40
13:45 - 14:45
		
13:45 - 14:45
		
14:45 - 15:00
15:00 - 15:45
15:45 - 16:15
16:15 - 16:45
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Inloop
Tutti-repetitie o.l.v. Ronald
Lunch – zelf meenemen of voor € 5,= via de vereniging
Workshop ‘spelen in orkest’
voor muziekschoolleerlingen o.l.v. Ronald
Workshops ‘les bij MSA’
voor JE-leden door muziekschooldocenten
Pauze: bar open
Tutti (generale)
Zaal + bar open
Openbaar concert
•Het gelegenheidsorkest van deze dag speelt filmmuziek uit
Pirates of the Caribbean en Moment Musical van Hayato
Hirose.
• Jong Excelsior speelt nog een kort eigen programma.

Jong Excelsior en Muziekschool Amsterdam samen op het podium!
Datum: zondag 28 maart 2010
Locatie: ‘t Koggeschip, A. Kuyperplein 2
Tijd: 16.15 uur (zaal open: 15.45 uur)
Jong Excelsior en Muziekschool Amsterdam organiseren samen een uniek concert.
Orkestleden van Jong Excelsior en leerlingen van de muziekscholen uit Amsterdam en Amstelveen vormen samen een groot gelegenheidsorkest o.l.v. Ronald Slager. Zij spelen o.a. filmmuziek
uit Pirates of the Caribbean en Moment Musical van Hayato Hirose.
Muziekpodium Geuzenveld-Slotermeer maakt dit concert mogelijk. De leden van dit podium zijn
Muziekschool Amsterdam, het Nederlands Philharmonisch Orkest, Jong en Groot Excelsior,
Studio West, Bert Cramer, Stichting Dock, Accordeonvereniging AVES, Artisten Reünie Club,
Het Musiforum en stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. www.geuzenveld.amsterdam.nl
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Konsertrejse - de voorbereidingen

Zoals iedereen inmiddels weet, hoewel het bestuur het nog steeds geheim probeert te houden,
gaat Jong Excelsior dit jaar op concertreis naar
Denemarken. Voor het idee zullen er daarom
nog even weinig steden in dit verslag genoemd
worden.
In de vele voorgaande edities kon het bestuur
teren op reeds bekende locaties (Schladming,
Münster of Schwörstadt). Omdat er ditmaal
een nieuwe plek bezocht wordt, moet er een
hoop werk verricht worden.
Via via is het bestuur in contact gebracht met
een Deens jeugdorkest dat JE graag wilde
helpen met het organiseren. Zij maken ook
veel reizen en zijn al naar Polen en Zwitserland geweest. Na veel heen-en-weergemail
werd het tijd om elkaar te ontmoeten en ons
reisschema met hen door te nemen. Op vrijdagochtend vroeg vertrokken Michel, Sheila, Caroline en ik richting Denemarken. Natuurlijk is
het in heel Europa slecht weer geweest en heeft
Nederland ook te lijden gehad, maar bij onze rit
richting het noorden bleek dat het daar een stuk
slechter was. Boven Hamburg lag er al een dik
pak sneeuw en na de overtocht per boot lag er
langs de weg zelfs minimaal veertig centimeter
sneeuw. Ook voor de Denen een nieuwe ervaring. Normaal is het daar gewoon ontzettend
koud, maar dit was voor hen de meeste sneeuw
sinds lange tijd. De laatste witte Kerst was 23
jaar geleden.
Op zaterdagochtend hadden wij een afspraak
met onze contactpersoon, Jens Garner. Na
een rondrit werden wij uitgenodigd voor een
lunch bij hem thuis. We werden erg vriende-lijk ontvangen aan een tafel gevuld met
brood, biscuit, kaas, vlees, koffie, fris of een
biertje. Toch altijd weer rare gewoontes in
20

andere landen; een zoet biscuitje met boter en
een plak salami…?
Naast Jens waren zijn vrouw, zoon en
nog andere bestuursleden van het Deense
orkest aanwezig. Het waren gezellige en aardige mensen die erg geïnteresseerd waren in
onze reis. We hebben een vrolijke lunch gehad
met een hoop lol en geintjes over en weer.
Het bleek dat een van deze heren, Steen
(“Stien”, fonetisch), een organisator is en
hij kwam direkt met een rijtje van mogelijkheden. Al snel bleek dat de Denen
voor ons gaan proberen om meerdere
concerten te organi-seren op lokaties
waar wij als buitenlands orkest nooit
aan gedacht zouden hebben en
dus nooit terecht zouden zijn
gekomen. Met dit contact
heeft JE dus erg veel geluk
gehad. Wij gaan proberen om
gezamenlijk een concert te geven en die dag af te sluiten met
een feestje, Denmark stijl.
Ons verkenningsreisje hebben
wij afgesloten in het westen van Denemarken. In
de buurt van Legoland
hadden wij al een concert geregeld

met de plaatselijke VVV. Ook dit belooft een
fantastische ontmoeting te worden. Er is een
mooie locatie gereserveerd in een park om de
hoek van het gemeentehuis. In de zomer is het
daar altijd afgeladen. De VVV gaat ook proberen om de burgemeester te laten komen, iets
wat hij vaker doet. Ook hier weer ontzettend
enthousiaste mensen. Er komt niet vaak een
orkest spelen dus zij vonden het superleuk dat
wij kwamen.
Op maandagochtend zijn wij teruggereden naar het ontzettend regenachtige Nederland. Het belooft een
mooie reis te worden.
Het bestuur heeft er al zin in, jullie ook?
Wolf Ribbens
PS
Op zaterdag 5 juni organiseert het bestuur een ouderavond over de concertreis. U
bent vanaf
21:15 uur
welkom
in ‘t
Koggeschip.
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Verjaardagen

MAART

3 Leandra van Bronckhorst
13 Kim Grisel
14 Marieke Vaessen
Quincy Wekker
27 Adriaan Okker

MEI

Agenda

JE
JE
GE
KE
JE

APRIL

28 Els Albers
30 Wemke van der Weij

JUNI

3 Florian Hoven
6 Anais van Essen-Rubingh
8 Marinus Duijm
Mirjam Wolff
12 Roosje Westenberg
13 Patrick Masseur
14 Hilde Vermin
15 Donja Vos
17 Wolf Ribbens
Judith Wagner
18 Jetske Cnossen
Michael Behrens
19 Els Bult
21 Edith Behrens
28 Luizinho Peroti

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

2
4
7
9
10
14
17
20
24
25
27

Jakob Hogervorst
Constance Willemen
Mischa van Schajik
Marte Albers
Paul Boon
Olivier Straman
Anouk Miserus
Eefke de Vos
Stephan Behrens
Dick Muts
Freek Ruesink

GE
JE

GE
GE
JE
JE
GE
GE
KE
JE
JE
GE
JE

Zaterdag 20 maart, 17:00-19:00
GE: extra repetitie
in ‘t Koggeschip

Zaterdag 5 juni, 21:15
JE: ouderavond over concertreis
(na halve repetitie)

Zondag 21 maart, 14:30
Allen: Donateursconcert
in Protestantse Kerk Badhoevedorp

Zaterdag 12 juni (ovb!)
JE/GE: Concertgebouw Open
in het Concertgebouw

Zondag 28 maart, 11:00-17:00
JE: orkestdag met Muziekschool A’dam
in ‘t Koggeschip

Zondag 27 juni, tussen 11:00 en 14:00
JE: buitenconcert
bij het A’dams Historisch Museum

Vrijdag 30 april, 12:30
JE: koninginnedagconcert
in het Funenpark, Amsterdam

Zondag 27 juni, na 15:00
GE: Sloterplasfestival
aan de Sloterplas

Dinsdag 4 mei
JE/GE: dodenherdenking
aan de Sloterplas in Osdorp

10-18 juli
JE: concertreis naar Denemarken

Weekeinde 29/30 mei
GE: muziekweekeinde
naar Zeeland of andere bestemming

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 18 juni
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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