DE
BL
AA
SB
AS
NOVEMBER 2012

15 D
KER
STC EC
ON

WE

JE CERT

STE
RK
ER
K

55e jaargang 2013 - 4
Orgaan van
Jeugdorkest Jong Excelsior
Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Muziekvereniging Groot Excelsior

www.jongexcelsior.nl

Deze Blaasbas

Verenigingsgegevens
Jeugdorkest Jong Excelsior
Opgericht: 22 oktober 1926
Dirigent: René Meulenberg
Repetitie: zaterdag van 19.15 tot 22.00 uur
Afmelden: Dirk Westenberg
06 51 29 13 59
je@jongexcelsior.nl

Voorzitter
Caroline Stubbé
De Paal 124
1351 JJ Almere
(036) 531 33 40 of 06 46 00 55 47
voorzitter@jongexcelsior.nl

Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Hoofd opleiding: Florian Hoven
Lessen: zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur
Afmelden: Florian Hoven
06 25 23 34 80
ke@jongexcelsior.nl

Secretaris
Jelle Adamse
F.C. Dondersstraat 8
1097 KV Amsterdam
06 30 93 08 48
secretaris@jongexcelsior.nl

Muziekvereniging Groot Excelsior
Opgericht: 1 september 1981
Dirigent: Ronald Slager
Repetitie: dinsdag van 19.45 tot 22.00 uur
Afmelden: Ingeborg Nagel
06 51 76 46 67
ge@jongexcelsior.nl

Penningmeester
Arthur Masseur
Divertimentostraat 4
1312 EC Almere
(036) 536 08 94
penningmeester@jongexcelsior.nl

Repetitie- en lesruimte
Basisschool ‘t Koggeschip
Abraham Kuyperplein 2
1067 DE Amsterdam-Geuzenveld

Redactie De Blaasbas
Iris van Nifterick (06 46 06 60 37)
Trudy Admiraal (06 21 88 50 85)
blaasbas@jongexcelsior.nl

GE speelt in Veendam

Studieweekend JE
Egmond
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Wel en Wee van JE

Like en volg ons op Facebook en Twitter!
Zoek ‘Jong en Groot Excelsior’
3

3

A Celebration of Christmas

4

Kerstconcert
in de Westerkerk
Jeugdorkest Jong Excelsior
René Meulenberg

Jeugdkoren Prima Voce & Vivace
Magda Lesiak

Roman Ensemble & Roman Oro
Samenzang

Zondag 15 december 2013
15.00 - 16.30 uur (kerk open om 14.15 uur)

Westerkerk, Prinsengracht 279, Amsterdam
Entree: € 12,50 | € 10,00 (stadspas, < 12 jaar)

Noot van de redactie
Sinds ik weer in GE meespeel, heb ik een
aantal keren verslag mogen doen voor De
Blaasbas. Over het studieweekeinde van GE
bijvoorbeeld in februari in Egmond, daar
waar nu JE kortgeleden is neergestreken. En
een reportage over het succesvolle concours
van GE in april, vol openhartige reacties van
nietsvermoedende orkestleden. Sindsdien
verstoppen sommige mensen zich als ze mij
met een schrijfblokje in de hand hun kant op
zien lopen...
Die verhalen schreef ik op verzoek van Henri
Frölich, fluitist bij GE en redacteur van De
Blaasbas. Tegenwoordig alleen nog fluitist,
want Henri is gestopt als vaste redacteur
maar blijft hopelijk nog wel leuke stukjes
schrijven. Ik ben door de voorzitter gevraagd
hem op te volgen als redacteur. Een grote eer;
ik ken De Blaasbas al sinds ik als meisje van 12
bij JE kwam spelen.
De Blaasbasredactie bestaat nu uit twee
vrouwen; ik doe dit gelukkig samen met Iris
van Nifterick die altsax speelt bij JE. Zij is zeer
bedreven in opmaak én mensen achter hun
broek aan zitten die de deadline dreigen te
missen. De eerste redactievergadering aan
onze keukentafel was gezellig en constructief.
Eén van de grote uitdagingen die wij zien, is
dit blad voor een brede doelgroep aantrekkelijk te houden. De Blaasbas is bedoeld voor zowel tieners als ouderen. Iris valt nét niet meer
in de tienergroep, en ik val nét nog niet in de
ouderengroep. Daarom roepen we de hulp in
van onze leden en andere lezers. Denk mee
over de invulling van dit blad en laat weten
wat je goed vindt, en wat je mist. Schiet ons
aan tijdens de repetities of stuur een mailtje
naar: blaasbas@jongexcelsior.nl

Binnenkort willen we bovendien in ’t Koggeschip enkele brainstormsessies houden. Meer
info over de data volgt. Kijk alvast in je favoriete tijdschrift of krant en knip uit wat je leuk
vindt. Hoe meer ideeën, hoe leuker De Blaasbas voor iedereen wordt.
Het eerste idee is al binnen: hoboïste Wemke
stelde voor orkestplattegrondjes in de Blaasbas af te drukken zodat je in één oogopslag
ziet wie nou eigenlijk wie is. Wij zijn er direct
mee aan de gang gegaan en hebben al op
dinsdag- en zaterdagavond portretfoto’s gemaakt, zelfs van orkestleden wiens haar niet
goed zat =)! Kijk in de volgende Blaasbas voor
het resultaat.
In deze laatste Blaasbas van 2013 hebben
onze correspondenten weer hun best gedaan.
Er zijn levendige verslagen te vinden van het
studieweekeinde van JE en het concert in Groningen van GE. Berichten vanuit het bestuur,
de vaste ‘Wel en Wee’ rubrieken, en een kleine vooruitblik op het kerstconcert in de Westerkerk. Veel plezier!
Trudy Admiraal
Iris van Nifterick

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal en in de voorverkoop bij www.jongexcelsior.nl
Voor extra informatie: www.jongexcelsior.nl, www.romanensemble.nl & www.romanoro.nl
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Penningmeester zoekt opvolger!

Van het bestuur
De kop is er weer af. Zowel Jong als Groot
Excelsior hebben hun eerste concerten gegeven en zijn volop in voorbereiding op de rest
van het seizoen.
Wegens hevige regenval kon het concert van
Jong Excelsior tijdens de Pure Markt in het
Amstelpark op 13 oktober niet doorgaan,
maar gelukkig was het afgelopen 10 november wél droog tijdens Super Sint Maarten in
Amsterdam Nieuw-West. Kou, vuur en een
ADHD-presentator trotserend, speelde JE
een aantal stukken mee in een voorstelling
waar veel lokale jeugd ademloos naar keek
en luisterde. De sfeer in het orkest was erg
goed, maar dat kan natuurlijk ook niet anders, na zo’n leuk studieweekend in Egmond.
Zie elders in deze Bas fijne verslagen van dit
weekend.
Groot Excelsior beleeft een Amerika-jaar
met onder meer Symphonic Dances from
West Side Story van Leonard Bernstein op de
lessenaar. En waar anders ga je in een Amerika-jaar naar toe dan…Veendam. Laten we
het erop houden dat het even lang reizen is…
Samen met Gruno’s Postharmonie uit Groningen werd een mooi concert gegeven in
theater van Berensteyn. Met een warme
Groningse stamppot in de maag reed een
bus vol tevreden GE’ers terug naar Amsterdam. Het verslag van deze dag vindt u in
deze Bas.
Na Veendam ligt de aandacht nu vol op 23
maart, wanneer Groot Excelsior in de Beurs
van Berlage speelt. Zet u deze datum alvast
in uw agenda.

man Oro en de jeugdkoren Prima Voce en Vivace verzorgt Jong Excelsior op 15 december
het Kerstconcert in de Westerkerk, met dit
jaar extra veel samenzang. Neem al uw kinderen mee en kom meezingen. Kaarten zijn
vanaf heden te bestellen via onze website.
Komt allen (tezamen)!
Tussen het verschijnen van deze en de vorige
Blaasbas heeft de Blaasbasredactie afscheid
genomen van Henri Frölich. Namens het bestuur wil ik hem bedanken voor de afgelopen
jaren waarin hij zich heeft ingezet voor ons
mooie clubblad en heet ik ook Trudy Admiraal hartelijk welkom in de Blaasbasredactie.
Tot slot willen we onze oud-voorzitter én
huidig GE-lid Karel Boon even in het zonnetje zetten vanwege zijn tachtigste verjaardag.
Karel, van harte en we hopen dat je nog vele
jaren met net zoveel plezier als nu blijft meespelen.

Even een woordje van de penningmeester.
Het is redelijk rustig momenteel wat acties
betreft. We hebben natuurlijk het studieweekeinde gehad, maar verder geen jubileum of grote concertreis.
Ik zou graag aandacht willen vragen voor
de sponsoractie voor onze muziekkar. Deze
heeft nog heel veel ruimte voor namen of
kleine advertenties. Laat even weten of jullie
mee willen doen dan kunnen we dit in orde
maken.
Verder zou ik de donateurs die hun bijdrage
voor dit jaar (2013) nog niet hebben over
gemaakt willen vragen dit alsnog te doen.
Het zou prettig zijn als dit voor het einde van
het boekjaar is gestort. Bedankt voor jullie
steun!

Er zijn verder niet veel verrassingen op financieel gebied te melden. Alles loopt volgens
de begroting, dat is erg prettig. Meer mag
altijd, dus als er mensen zijn die ons willen
steunen dan zien we dat graag. De contributiebetaling van de leden loopt goed. Dat is
fijn en daar wil ik jullie voor bedanken.
Wellicht hebben jullie het al via de wandel gangen gehoord maar ik ben door mijn
drukke werkzaamheden in het buitenland
gestopt als spelend lid bij GE. Ik blijf de penningen van de vereniging voorlopig nog doen
maar zou het prettig vinden als er zich in de
komende maanden een nieuwe penningmeester meldt. Dan kan ik deze activiteiten
ook gaan overdragen. Als er vrijwilligers zijn
dan hoor ik dat graag!
Arthur Masseur
Penningmeester

Jelle Adamse
Secretaris

---------------------------------------------------advertentie------------------------------------------------

Groot Excelsior is hard aan het oefenen voor
de Beurs, maar eerst is Jong Excelsior aan
zet. Samen met het Roman Ensemble, Ro6
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HELP

JE & GE op weg
Wij hebben een splinternieuwe, prachtig witte
aanhangwagen en die is op zoek naar wat nieuwe
vrienden!
Op onze aanhangwagen is plek voor namen van
Excelsiorvrienden. Voor een leuk bedrag schittert
uw naam op de wegen van Excelsior.
Voornaam, bijnaam, bedrijfsnaam, koosnaam...
Alles is welkom!
Er gingen al een paar vrienden u voor, komt u
er ook gezellig bij? Laat het onze penningmeester,
Arthur Masseur, dan weten:
penningmeester@jongexcelsior.nl.
Alvast bedankt!
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Wel en Wee van KE
Bij het uitkomen van deze Blaasbas duurt het
niet lang meer voor Anouk Knoflook en Anca
Wong gierend van de zenuwen in een zaaltje lotgenoten zitten. Eind november gaan
beide dames namelijk op voor het B-theorieexamen. Nog even samen met juf Trijntje de
laatste puntjes op de ı en dan zijn ze er ongetwijfeld helemaal klaar voor. Succes alledrie!
Anca en Anouk zijn voorlopig de laatste in

een lange rij leerlingen die met superresultaten zijn ‘afgeleverd’ door Trijntje. Helaas
voor ons, fijn voor haar: ze gaat op retraite
onder de Zuid-Afrikaanse zon. Trijn, dank je
wel voor al je (wijze) lessen en je inzet. ‘Ek
wens jou ‘n baie pret!’
Ook de praktijkexamens komen er weer aan.
Geluk voor de kandidaten: ze zijn dit keer
wat later dan de theorie-examens want jullie

zijn in januari aan de beurt. Het lijkt nog ver
weg maar de tijd gaat snel. Daarom maken
René en ik binnenkort weer een rondje langs
de lokalen om te kijken hoe jullie er voor
staan. Veel succes met de voorbereidingen!

die al in JE spelen) in mei mee met het Donateursconcert!
Florian Hoven
Coördinator Klein Excelsior

Tot slot een leuk nieuwtje: Het heeft even
geduurd maar inmiddels is Klein Excelsior
weer groot genoeg voor een samenspel.
Daarom doet heel KE (dus ook de leerlingen
Klein Excelsior groeit! O wat zijn
wij daar blij mee. Dit heeft er o.a.
voor gezorgd dat Juf Roosje haar
handen op zaterdag weer vol heeft
met A-theorie kanjers. Die presenteren wij dan ook met trots. Van
links naar rechts: Roos Straman
(slagwerk), Avelon Volkstedt (fagot) , Juf Roosje Westenberg, Gwyndolen Volkstedt (altsaxofoon), Airto
Perillo (slagwerk) en Koen Verloop
(trompet).
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Wel en Wee van JE
Het kerstconcert komt eraan. Het najaar
staat traditioneel in teken van dit concert.
Dit jaar is Jong Excelsior na een lange tijd
weer aan de beurt. Niet onverwachts zijn
de verwachtingen dus hoog gespannen. Met
slechts een paar invallers zal het jonge JE de
Westerkerk vullen met muziek van het bekende Russian Christmas Music.
JE kan op adem komen als het Roman Ensemble en Roman Oro met Balkanklanken
het programma veelzijdig maken. Natuurlijk
ontbreekt ook dit jaar het koor niet en bij
een Jong JE hoort ook een jong koor. Prima
Voce en Vivace zijn samengevoegd om een
kinderkoor te vormen waarvan het jongste
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lid 6 jaar is!
Vóór we ons volledig op het kerstconcert
konden storten, waren er natuurlijk de voorbereidingen voor de Pure Markt en Super
Sint Maarten. Helaas is het concert op de
Pure Markt niet doorgegaan door de zondvloed die Nederland op dat moment te verduren had.
En toen kwam Sint Maarten. Jong Excelsior
was uitgenodigd om samen met stichting
ACCU, circus Elleboog en drumband Kalentura te spelen op Plein ‘40-‘45 in Amsterdam.
Onder de bezielende leiding van Jos Zandvliet werd het een bijzondere happening

waarbij de JE-leden, zelfs toen het licht uitviel, hun uiterste best deden om alle gezelschappen te kunnen volgen. Hier leest u vast
nog verderop in deze Blaasbas over. Geniet
ook van de vrolijke foto’s van dit gebeuren
op www.jongexcelsior.nl of Facebook.
Geen groot concert zonder studieweekend
natuurlijk. Voor mij persoonlijk was het de
eerste keer om van de bestuurlijke kant een
JE studieweekend mee te maken. Als wij ons
vroeger net zo gedroegen als de JE’ers nu
dan begrijp ik niet waar men toen zo moeilijk
over deed. Of hebben we te maken met een
nette generatie? Ik laat het in het midden…
Wellicht spreken ook hier de foto’s meer dan

tekst. Het was in ieder geval een geslaagd
weekend waar het zowel muzikaal als gezellig was. Zelfs de dirigent ging tevreden naar
huis.
Al deze voorbereiding is natuurlijk ook voor
jullie lezers. Niets is leuker dan spelen voor
een volle kerk. Dus trommel iedereen op
zodat jullie op 15 december allemaal een
nootje mee kunnen zingen.
Dirk Westenberg
Coördinator Jong Excelsior
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Wel en Wee van GE
Zondag 20 oktober hebben we een geslaagde
dag beleefd in Veendam, nabij Groningen.
Hier hebben wij een uitwisselingconcert gegeven samen met de Postharmonie Gruno. Gezellig met z’n allen in de bus, met onze eigen
buschauffeur Luizinho. Het was een heel stuk
rijden maar wel hebben wel weer een nieuwe
muzikale vriendschap opgedaan. In de toekomst komen de Groningers onze kant op om
in het Amsterdamse een concert te verzorgen.
Tijdens het concert heeft Jan Bouman ingevallen op de bariton/euphonium want helaas is
Paul Boon een tijd afwezig in verband met zijn
drukke werk. Iris van Nifterick zou tijdens dit
concert op de altsax invallen voor de vakantie
vierende Jopie. Helaas werd Iris ziek en kon
zij niet meespelen. We wensen haar nog veel
beterschap en we vonden het erg fijn dat ze
mee wilde spelen.

80
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Caroline Stubbé is momenteel geveld door
een vervelende ontsteking waardoor ze even
niet kan meespelen en GEB/besturen. Heel
veel beterschap lieve Caroline! Verder zullen
wij Arthur Masseur moeten gaan missen bij
de trompetsectie. Wegens zijn nieuwe baan
in het buitenland kan hij niet voldoende mee
repeteren en daarom heeft hij besloten om
te stoppen. We hopen van harte dat hij, wanneer hij misschien in Nederland weer werk
heeft, weer mee komt toeteren op de trompet. Arthur bedankt voor je muzikale nootjes
en we missen je nu al! Arthur zal wel nog penningmeester van de vereniging blijven zolang
er geen opvolger is gevonden.

in de Beurs van Berlage bij te schaven en aan
te vullen, onder andere met de West Side Story van Bernstein. Heel veel noten vreten voor
alle partijen, maar erg leuke, vlotte muziek.
Voor dit concert zijn ieder geval nog twee studiedagen ingepland. De eerste is al op zaterdag 21 december. Aansluitend drinken we dan
nog een borrel met elkaar op het aankomende
muzikale seizoen en de gezellige feestdagen.
Ook willen we graag op zondag 9 februari een
studiedag inplannen. Waarschijnlijk zal dit
plaatsvinden in een externe repetitie ruimte
in Noord Holland. Naast deze dagen wil Ronald ook groepsrepetities gaan houden vóór
de repetitie op dinsdag. We willen natuurlijk
weer een fantastisch concert verzorgen en
daar is veel voorbereiding voor nodig.
Zoals altijd hebben we het (gelukkig) weer
druk!
Olga Tijken
Caroline Stubbé
Rinske de Graaf
De GEB

We doen op zondag 23 maart voor de tweede
keer mee aan Blazen in de Beurs, dit keer samen met Excelsior Eibergen. Daarom zijn we
druk bezig het Amerikaanse programma voor
15

GE speelt halve try-out Veendam
Groot Excelsior zat zondag 20 oktober zes uur in de bus voor een concert in de provincie Groningen. Je kon het niet eens de generale noemen, hooguit een halve try-out voor hét concert
van dit seizoen, op 23 maart aanstaande in de Beurs van Berlage. Het programma stond in de
grondverf, verklaarde dirigent Ronald Slager. Na afloop toonde hij zich tevreden.
Op een wat druilerige herfstochtend stapt
het halve orkest voor de deur van ‘t Koggeschip in een touringcar die wordt bestuurd
door een goede bekende: onze slagwerker
Luizinho is buschauffeur. ,,Welkom op de
weg naar Veendam’’, klinkt hij opgewekt. ,,Ik
zet lekker het cruisecontroltje aan, sit back
and enjoy your ride.’’ Een prima zondagochtendadvies.

Altijd handig, een flexibele chauffeur. Die
stopt even in Almere om de rest van ons Amsterdamse orkest in te laten stappen. Het is
gelijk gedaan met de rust; alle Amsterdammers schrikken wakker. De vriendin van klarinettist Dennis kiest de vrije plaats naast
trompettist Maarten. Die vouwt gehaast zijn
Frankfurter Algemeiner op en waarschuwt
haar alvast: ,,Ik ben wel saai hoor!’’
Ook bij Joure stopt de bus even om de dirigent op te pikken én onze nieuwe trompettist
Rob, die een plekje vindt naast Trudy Boon.
Ze maken kennis zoals muzikanten dat doen:
informerend naar elkaars muziekinstrument.
Trudy: ,,Ik speel thuis eerste viool.’’ Rob knikt
16

belangstellend, het is niet duidelijk of de uitdrukking in zijn vaderland Zwitserland hetzelfde luidt.
Voorzitter Caroline spreekt ons even toe. Ze
merkt op dat er bij ons vorige ‘schoolreisje’
een ander orkest in de bus zat. Toen gingen
we op concours, tot in onze teennagels voorbereid, we waren er helemaal klaar voor. Nu
niet. Caroline: ,,Eigenlijk zijn de meesten nu
te laat begonnen, dat is jammer. Maar laten
we er toch een fijne middag van maken!’’
Hear hear.
De trompettisten leggen de hoornisten onderweg uit hoe het WhatsApp groepje werkt
dat zij hebben opgezet. Alle trompettisten
met een smartphone zitten in dat groepje. Je
kunt er behalve berichtjes ook geluidsfragmenten mee rondsturen. Iemand legt uit: ,,Ik
zing bijvoorbeeld een loopje voor, dan heeft
iedereen het goede ritme te pakken.’’ De
hoornisten zijn nog niet overtuigd. Maarten
weet hoe dat komt: ,,Trompettisten zijn wat
empatischer.’’
Opluchting
Zo zit de stemming er best aardig in als we
in het Groningse Veendam aankomen waar
we worden opgewacht door een man in
een knaloranje hesje. Het blijkt geen beveiligingsmedewerker van het theater te zijn,
maar een orkestlid van Gruno’s Postharmonie Groningen. Al hun orkestleden dragen
zo’n oranje vestje; onze zwarte kledingmix is
de eerste opluchting van die dag.

De tweede opluchting is wanneer het eindapplaus klinkt rond 17 uur; we zijn er zonder
al teveel kleerscheuren doorheen gekomen.
Voor de pauze speelt Gruno’s Postharmonie
onder leiding van Peter Kleine Schaars, die
ook chef-dirigent van de Marinierskapel der
Koninklijke Marine is. We kennen hem van
invalbeurten op de dinsdagavond als Ronald
verhinderd is. Het orkest speelt evenals GE
in de hoogste afdeling en ze hebben een
leuk programma. Op de eerste rij zien we
-mét oranje vestje- ons oud-lid Annemarie
van der Sijde op de piccolo blazen. Zij verhuisde met onze oud-dirigent Jos naar Drenthe, en da’s lekker in de buurt.
In de pauze speelt Gruno’s Steelband in de
foyer. Onze slagwerker Els is ronduit enthousiast: ,,Ik wil óók een steelband!’’ Over haar
optreden in Veendam is ze iets gematigder:
,,Het slagwerk kon beter. We moesten wennen aan een ander instrumentarium, we
speelden op de instrumenten van Gruno’s.
Die klinken anders.’’ Grote tromspeler Lambert is het volmondig met haar eens: ,,Ik had
te weinig tijd om op dit instrument te oefenen. Míjn grote trom is de mooiste.’’
Topvorm
GE gebruikt in Veendam niet alleen het slag-

werkinstrumentarium van Gruno’s Postharmonie, maar ook de orkestopstelling. Ook
dat klinkt anders. De verwarring in sommige
instrumentgroepen is hoorbaar. Als je gewend bent aan orkeststemmen om je heen
die ineens wegvallen, mis je soms je cue. Gelukkig zijn onze solisten in topvorm. Olivier
speelt op zijn altsax het Cantabile uit Symphonic Ouverture zó buitenaards mooi dat we
daarna bijna vergeten in te zetten. De eerste
maten van Gershwin zijn ontzettend hoog
voor trompettiste Femke, maar ze klinken
stormvast. ,,Het kan beter’’, vindt ze zelf na
afloop. ,,Maar volgens Rob speelde ik als een
mooie, grote, donkere man.’’

Fagottiste Zoeia wordt gecomplimenteerd
door Annemarie en Jos van der Sijde met
haar onbekommerde Huckleberry Finn solo
in Mississippi Suite. ,,Ik had de hele zaterdagmiddag geoefend en het ging steeds slechter.
Maar vandaag heb ik hem er vol ingegooid
en het ging lekker’’, vertelt ze trots. Ook
Harm is – zoals immer- tevreden over zijn
althobosolo. ,,Tuurlijk ging het goed, hoewel ik geen goede rieten had. Soms oefen
ik een dag niet.’’ Altsaxofonist Michael kijkt
verbaasd en reageert zelfverzekerd zoals we
dat van hem gewend zijn: ,,Ik oefen nooit. Ik
ben behoorlijk goed, daar ben ik eerlijk in,
17

Even voorstellen...
oefenen voegt niets toe. Maar ondanks mijn
perfectie kan ik mezelf constant motiveren.
Ja, ik speel de 2e partij maar die is niet minder hoog dan de 1e partij, alleen anders. Ik
ben redelijk allround.’’
Na een drankje in de theaterfoyer wandelt
het orkest achter Rinske aan naar een restaurant waar hutspot, zuurkoolstamp en
boerenkool met worst op het menu staan.
Het smaakt de meest verwende eters goed.
Uitbuiken doen we in de bus van Luizinho
waar het ook op de terugweg gezellig is.
Het programma dat nu in de grondverf staat,
klinkt straks ook in de Beurs van Berlage,
waar we op zondag 23 maart 2014 meedoen
met Blazen in de Beurs. Een Amerikaans programma.

Hallo!
Ik ben Denise Perdeck en ben 14 jaar oud.
Ik zit op het Cartesius Lyceum, (ja niet zo’n
heel bekende school) en doe daar vwo.
Mijn hobby’s zijn tekenen, afspreken met
vriendinnen, Glee kijken =), lezen, muziek
luisteren en hard meegillen, en natuurlijk...
hoorn speeeelen!
Wie Groningen heeft gemist: maakt niet uit.
Dit was de try-out. Kom vooral luisteren in
de Beurs, dan zijn we er helemaal klaar voor.
Trudy Admiraal
Tenorsaxofoniste GE
Redacteur Blaasbas

Ik speel sinds een jaar of 4,5 hoorn en ik heb
les op Muziekschool Amsterdam. Ik hoorde
van mijn zus (Sonia) dat Jong Excelsior een
hoornist nodig had en dus ben ik naar een
concert van JE gaan kijken en het leek mij
wel leuk!
Ik heb nooit eerder in een orkest gezeten
maar wel in een klein muziekgroepje, dat
stelde niet zo heel veel voor maar het was
wel leuk om gewoon samen muziek te maken. Nu ik hier zit vind ik het nog leuker omdat er veel meer instrumenten zijn en ik heb
ook best wel veel te spelen! Ik ben blij dat ik
bij JE ben gekomen =).
Groetjes,
Denise Perdeck
Hoorniste JE

18

19

Studieweekend JE
Met het kerstconcert in het vooruitzicht en een kersverse dirigent werd het voor Jong Excelsior
zeker weer tijd voor een studieweekend. Dit jaar mochten wij, net als Groot Excelsior eerder
dit jaar, naar Stay Okay in Egmond. Prachtig vind ik zelf!! Dus zeker weer zin om naar toe te
gaan. Hier dan een kort verslagje van de vrijdag, zaterdag en zondag.
Vrijdag
Nadat iedereen is gearriveerd en de spullen in zijn of haar kamer heeft gelegd, is het
uiteraard gelijk tijd voor de eerst repetitie.
Altijd even wennen natuurlijk aan de akoestiek, ruimte etc. Nuttige repetitie waarin duidelijk naar voren is gekomen waarvoor we
hier zijn….. moet nog een hoop gebeuren !

hobo en fagot onder zijn hoede, Florian de
klarinetten, Caroline de saxen en Femke
Klein is speciaal gekomen voor het koper.
Top, echt top die groepsrepetitie. Veel te kort
alleen haha. Maar zeer zinvol bij ons in elk
geval. En wat ik verder hoorde bij de anderen
ook zeker. Femke heel erg bedankt! Vond het
een hele leuke repetitie. Maar toen...

Na de repetitie gaan we verder met de eerste spellenavond. De groepjes zijn bekend
gemaakt en iedereen zit klaar om te winnen.
Het werd een heel leuke avond. Elk groepje
moest een bandje vormen door van ballonnen en andere accessoires instrumenten te
maken. Super hoe iedereen daar weer mee
bezig was en zich inzette. Zo leuk en creatief.
Ook moesten zij van een persoon een kerstitem maken. Geweldig!! Er was een arrenslee
met Kerstman en rendier, en een kalkoen
met groente en alles erop en eraan. En de
mooiste creatie vond ik zelf toch wel het elfje...Airto het elfje... Hilarisch!!

Even niet meer spelen maar rennen!!! En
wat is er gelopen voor de sponsorloop zeg!!
Rondjes van 300 meter. Ongelooflijk, iedereen bleef maar rennen. De stempelaars
hadden het er maar druk mee! En de echte
topper van de sponsorloop was Felix. Maar
liefst 32 rondjes gelopen!! Maar er zaten er
een aantal vlak achter hoor, super gedaan allemaal!

Voor de ‘kleintjes’ onder ons tijd om naar
bed te gaan. De rest nog ff lekker doorgezakt.
Zaterdag
Pfffff... Dat is toch altijd wel pittig zo’n eerst
ochtend, haha. Maar heerlijk ontbijt en op
tijd klaar voor de repetities. Beginnende
met zijn allen, een heel goede repetitie. Iedereen (bijna iedereen...) op het puntje van
zijn stoel. Na de lunch gaan we verder met
de groepsrepetities. René neemt de fluiten,
20

Gauw douchen en lekker even eten voordat
de laatste repetitie van de dag begint. Ook
weer een zeer geslaagde repetitie!
Na de repetitie gaan we direct door met het
tweede deel van de spellenavonden en de
Glitter en Glamour! Iedereen weer op zijn
plaats en klaar om te beginnen. Voor GE: dezelfde avond als toen. Vuilniszakken aantrekken met twee letters erop, maak het goede
woord. En ik moet toch even eerlijk zeggen...
JE zou het winnen van GE!! Haha, ze waren
allemaal binnen de tijd!! Ook ‘wie ben ik’ en
het doorvertellen deden ze ontzettend knap
mee. Want oh wat is dat doorvertellen moeilijk!! Maar met een beetje fantasie kom je
een heel eind!
21

Lisa en William zijn uitgeroepen tot winnaars
van ‘Mooiste outfit Glitter en Glamour’. Van
top tot teen jongens, haha prachtig!
Wat deed iedereen super mee! Dank jullie
wel!!
Dan was er daarna het geluk dat de klok een
uurtje terug ging, dus de ‘kleintjes’ hadden
mazzel met een extra uurtje gezelligheid!
Zondag
Pfffffffffffffff… Ik had het net over die eerste
ochtend… maar de tweede slaat alles he hahaha. Brak! Maar toch iedereen weer lekker
aan het ontbijt en op tijd voor de repetitie.
En met op tijd bedoel ik: zitten met instrument een soort van aan de mond… niet wakker. Maar goed, uiteindelijk was toch ook dit
een zeer zinvolle repetitie. Om half vier zijn

we uitgespeeld en is het inpakken en wegwezen.
Zeer geslaagd weekend. René bedankt voor
de fijne repetities! Knap met zo’n slapend
zooitje!! Bestuur ook bedankt, was weer top
geregeld allemaal!
Groetjes,
Trijntje Westenberg
Tromboniste JE/GE

-----------------------------------------advertentie-----------------------------------------
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Studieweekend Extra’s
VRIJDAGAVOND
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ZATERDAG

Nadat iedereen was aangekomen en de kamers waren verdeeld
Werden de instrumenten uitgepakt en vol goede moed bespeeld
Voor na de repetitie had de JEB iets leuks bedacht
We kregen in vijf groepen van zes steeds een opdracht
Allereerst ging iedereen proberen instrumenten te maken
Om vervolgens met deze instrumenten het publiek te vermaken
Maar hoe krijg je nou muziek uit rietjes en ballonnen?
Wij als groepje 2 hadden daar wat op verzonnen
Terwijl Florian zijn zelfgemaakte doedelzak een poging gaf
Speelde Valerie op haar mobiel doedelzakmuziek af
Er werd op veel creatieve manieren muziek gemaakt
Knappende ballonnen, Eefke de olifant en een plastic zak die kraakt
Caroline, onze charmante eenmansjury, beoordeelde elke muzikant
En hoewel de keuze moeilijk was, won Airto met zijn rol plakband
Dan was aan ons de opdracht om in de kerststemming te komen
Na lang nadenken begonnen er bij ons ideeën binnen te stromen
Hoewel veel groepjes besloten om iets met een engel te doen
Bedachten wij dat Marte het heel goed zou doen als kalkoen
Dus Marte werd flink vetgemest en met groente gevuld
Ze zat met een appel in haar mond op tafel opgekruld
Maar voordat wij “Kalkoen, het meest veelzijdige stukje vlees” zongen
Maakte Anouk Miserus als rendier wat rare sprongen
Want Paul de Kerstman met zijn krakende baard wilde van start
Terwijl er Jingle Bells werd gespeeld weerklonk elke zweepslag hard
Er waren veel engelen: Anka, Airto en Anouk Knoflook
Nadat Airto als schattige engel uit het donker opdook
En aan Caroline een roos gaf met een licht op zijn hoofd
Bleek dat groepje 1 zich ook erg had uitgesloofd
Arjeh vertelde een verhaal en speelde veel rollen tegelijk
En de rode wangen van Anca waren erg vindingrijk
En gelukkig werd Anouk als derde engel geen cliché
Want ze werd begeleid door het fluitspel van René

Na een avond vol gezelligheid stonden we
allemaal heel fris en fruitig om 8 uur op.
Gelukkig was er een heerlijk ontbijt en veel
koffie, waardoor sommigen van ons ontwaakten uit de diepe slaap. Na het heerlijke
ontbijt moest er weer hard gewerkt worden
want die kersliederen, die de hele dag in je
hoofd gaan zitten, moeten natuurlijk wel
mooi gaan klinken in de Westerkerk.

Eva van Ammers
Klarinettiste JE

Om alle stukken nog eens extra goed te bekijken gingen we over tot de groepsrepetities.
We oefenden er op los bij de klarinetsectie.

En Florian was onze geweldige dirigent. We
oefenden op dynamiek, ritmes, hoge noten.
Inmiddels was de Stay-Okay baas er bij komen zitten. Hij vond het zo mooi, dat hij letterlijk helemaal inkromp. Hij bleef maar zeggen hoe mooi hij ons samenspel vond. We
kregen daarom ook een groot applaus van
hem, wat ons zeer vereerde.

De hele ochtend repeteren bleek toch niet
voor iedereen een eitje te zijn. We waren
wel weer toe aan een lunchpauze. Het eten
was net als bij het ontbijt heel lekker: Er was
soep, verschillende broodjes, salades en nog
veel meer.
De moderne Stay-Okay waar we verbleven
lag aan de duinen. Het was dan ook heel
leuk dat je naar de duinen kon in de pauze
om even een frisse neus te halen. Je kon de
zee zien, door een hoge duin op te gaan. Er
was daar heel veel wind, dus je werd bijna
weggewaaid! Sommige mensen kozen ervoor om binnen te blijven en mandarijnen
uit de pooltafel te halen.

Na de cupsong heel vaak gedaan te hebben
bij de glitter en glamour avond werd de barman wel een beetje gek van al die bekers die
op de tafels werden gesmeten. De boze barman besloot dan ook niet een uurtje langer
te blijven zoals oorspronkelijk met Caroline
was afgesproken. Maar dat mocht de pret
niet drukken want sommige mensen waren
zo slim geweest om die middag inkopen te
doen bij de lokale Appie.
De avond was gezellig met een uurtje extra
gezelligheid, geslaap, of je kon het uurtje
extra gebruiken voor het stelen van elkaars
spullen. Al met al was zaterdag weer een
hele leuke dag van het studieweekend.
Anouk Knoflook & Sonia Perdeck
Klarinettisten JE
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SPONSORLOOP!
Het is een winderige maar zonnige zaterdag. De herfstbladeren dwarrelen in het
rond en bedekken het pad. Het groene gras
wordt gekleurd door tientallen ballonnen,
want JE houdt een sponsorloop in Egmond
aan Zee.
Iedereen rent fanatiek mee, de één wat
harder dan de ander maar iedereen gaat ervoor zo veel mogelijk geld op te halen voor
de vereniging.
Er was goede verzorging en aanmoediging
en ook was het parcours erg duidelijk en
leuk te volgen dankzij de ballonnen.
Natuurlijk werd er weer volop gestempeld,
dit jaar door Lisa en Caroline. Nadat iedereen gefinisht was, gingen we snel weer naar
binnen, hopend op een goede opbrengst.
Dankzij het bestuur en de JEB was de sponsorloop een succes!
Marte Albers
Klarinettiste JE
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Super Sint Maarten
ZONDAG

De zondagochtend begon voor veel mensen
veel te vroeg. Gelukkig was de klok een uurtje terug gedraaid dus hadden we een uur
extra kunnen slapen, dat was wel een meevaller. Met hangende oogleden aan het ontbijt en daarna je kamer opruimen, wat een
heerlijk begin van de dag. De dames hadden
flink hun best gedaan en hun kamers waren
dan ook spik en span. Daar konden de jongens nog een puntje aan zuigen!

‘s Middags begon de allerlaatste repetitie
van het studieweekend. De laatste stukken
werden geoefend en doorgenomen en om
half vier was het opruimen geblazen. Alle
instrumenten gingen weer terug in hun koffers. Daarna was het afscheid aangebroken
en reden we naar huis.
Hanna Kruijsse
Klarinettiste JE

Zondag 10 november hadden we een optreden met JE voor het Super Sint Maarten
feest. Dit feest werd gegeven op Plein ‘40’45 in Amsterdam. Samen met Circus Elleboog, drumband Kalentura en stichting
ACCU zouden we er een groots spektakel
van maken voor alle basisschoolkinderen uit
Geuzenveld.

Om half tien begon de eerste repetitie van
die dag. Anderhalf uur spelen gevolgd door
een koffiepauze waar sommige van ons
dankbaar gebruik van maakten (lees: slapen). Daarna gingen we er weer flink tegen
aan tot lunchtijd. Ons harde werken werd
beloond met relaxtijd =).

te, zelfgemaakte lampionnen. Deze lampionnen waren bevestigd op reuze stokken zodat
ze goed in de lucht te zien waren.

Verder waren er veel kinderen verkleed. Een
meisje dat op hoge stelten liep, een heuze
draak, het paard van Sint Maarten en noem
maar op.

Het was best koud! Iedereen had zich dan
ook lekker dik aangekleed. De rode vesten
gingen over 10 truien, jassen en sjaals heen.
Als je het niet wist leek het wel een obesitasorkest ;).
We oefende met het orkest nog even alle
stukken door voor de stoet met kinderen
aankwam. Hun aankomst op het plein was
prachtig. Alle leerlingen droegen super gro-

Het uitzicht vanaf ons podium was schitterend. En de sfeer in onze podiumtent knus
en gezellig. De tent zelf was niet zo praktisch... Iedereen zat op banken. Fagot spelen
is dan niet de aller handigste en makkelijkste hobby. Het samen spelen zelf werd ons
erg lastig gemaakt door uitvallend licht, over
enthousiaste en schreeuwende kinderen,
spontane improvisatie van de organisator en
noem maar op.
Al met al was het moeilijk te voorspellen wat
we gingen spelen en hoevaak. Maar deze
onzekerheid had ook wel iets, stiekem was
dat best lachen. Gewoon kijken en het je allemaal laten gebeuren is natuurlijk ook een
manier om door het leven te gaan.
Anca Wong
Fagottiste JE
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Verjaardagen

Agenda

December
6
19
20
23
30

Eva van Ammers
Lambert Buijs
Hanna Kruijsse
Dennis Wagner
Elbrich Postma

Februari
JE
GE
JE
GE
GE

Januari
1
4
7
12
25

Anne Klaasse Bos
Jopie Buijs
Dirk Westenberg
Trudy Admiraal
Marie-Louise Mos

GE
GE
GE
GE
GE

1
3
5
5
6
11
13
13
16
21
21
22
25
27
27
28

JE
Paul Schildmeijer
JE/GE
Arjeh Vos
GE
Caroline Stubbé
GE
Eline Tolsma
GE
Maarten Stolz
JE
Anouk Knoflook
GE
Erik Sikking
JE
Daniela Sommer
GE
Janneke Klein
Amarens Wong - Veenstra GE
GE
Rinske de Graaf
GE
Rob Faltin
JE
Liza Botros
KE
Anne Straman
JE
Valerie Corlu
GE
Maarten Prins

zaterdag 30 november 2013
KE theorie-examens
vrijdag 13 december 2013
JE extra repetitie
zondag 15 december 2013
JE kerstconcert
Westerkerk, Amsterdam

zondag 11 mei 2014
JE & GE Donateursconcert
Pelgrimskerk, Badhoevedorp
dinsdag 24 juni 2014
GE laatste repetitie voor de vakantie
zaterdag 28 juni 2014
JE laatste repetitie voor de vakantie

zaterdag 21 december 2013
GE extra repetitie + kerstborrel

zaterdag 4 juli 2014
JE seizoensafsluiting met bbq

zondag 9 februari 2014
GE studiedag

dinsdag 19 augustus 2014
GE start repetities

zondag 23 maart 2014
GE Blazen in de Beurs
Beurs van Berlage, Amsterdam

zaterdag 23 augustus 2014
JE start repetities

Like en volg ons op Facebook en Twitter!
Zoek ‘Jong en Groot Excelsior’
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A Celebration of Christmas
Drukwerk

Kerstconcert
in de Westerkerk
Jeugdorkest Jong Excelsior
René Meulenberg

Jeugdkoren Prima Voce & Vivace
Magda Lesiak

Roman Ensemble & Roman Oro
Samenzang

Zondag 15 december 2013
15.00 - 16.30 uur (kerk open om 14.15 uur)

Afzender
Westerkerk, Prinsengracht 279, Amsterdam
Secretariaat
De Paal 124 Entree: € 12,50 | € 10,00 (stadspas, < 12 jaar)
1351 JJ Almere
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Kaarten verkrijgbaar aan de zaal en in de voorverkoop bij www.jongexcelsior.nl
Voor extra informatie: www.jongexcelsior.nl, www.romanensemble.nl & www.romanoro.nl

