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Wilt u ons orkest steunen?

Het harmonieorkest Groot Excelsior en 
jeugdorkest Jong Excelsior vormen samen een 
bloeiende vereniging in Amsterdam. Wilt u op de 
hoogte worden gehouden van onze concerten en 
andere activiteiten? En wilt u het ook financieel 
mogelijk maken dat onze vereniging kan blijven 
bestaan? Wij verwelkomen u graag als donateur 
van onze vereniging!

U kunt al donateur worden vanaf 25 euro per 
verenigingsjaar, maar meer mag natuurlijk ook!
Afhankelijk van uw keuze krijgt u kortingen op 
concertkaartjes en wordt u op verschillende 
manieren op de hoogte gehouden van onze 
vereniging. 

Stuur een e-mail naar ons penningenduo John en 
Alida de Tree: penningmeester@jongexcelsior.nl 
en zij sturen u alle informatie.

Alle donateurs (en nieuwe leden) zijn altijd 
welkom om een repetitieavond bij te wonen. Jong 
Excelsior repeteert op zaterdagavond en Groot 
Excelsior op dinsdagavond. De koffie staat klaar!

Kijk voor meer informatie op www.jongexcelsior.nl

ZONDAG 18 FEBRUARI 2018 
15:00 - 17:00u

THEATER DE KUNSTGREEP | OOSTZAAN 

Noteer alvast zondag 15 april!
Groot Excelsior speelt het sprookjesachtige 

Scheherazade van Rimsky-Korssakow in de theaterzaal 
van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, met 

vertelling van het sprookje ‘Duizend-en-één-nacht’. 
Voor kaarten en informatie, bezoek onze site! 

  KROKUSCONCERT

 TOEGANGSBEWIJS



 Trainspotting met Groot Excelsior

 Vaak komen ideeën voor te spelen repertoire 
vanuit de leden zelf. En vaak gebeurt dat tijdens 
studie- of concertweekenden. Al dan niet onder 
invloed komt de inspiratie dan meestal vanzelf. 
 Zo ook tijdens onze laatste trip naar Maastricht. 
Deze keer was het Michel die met Oriënt Express als 
idee kwam. Ik kende dat werk al omdat ik het ooit heb 
gerepeteerd met een orkest. Maar voor hen was het 
te lastig en daarom heb ik het tot nu toe nooit op een 
concert gedirigeerd. Daar komt dus nu verandering in. 

 Oriënt Express werd vervolgens het 
uitgangspunt voor dit programma. En dan ligt een 
thema waarbij treinen centraal staan natuurlijk voor de 
hand. Vervolgens wat heen en weer gemaild met de 
muziekcommissie. Ik kende Soul Train en I Love the 207. 
Dat laatste werk kende verder niemand en iedereen 
was er enthousiast over. Ingeborg kwam met het idee 
om Chattanooga Choo Choo te spelen en toen leek 
het programma eigenlijk wel rond. Totdat Erik mij attent 
maakte op dit arrangement van Ticket to Ride. Ik ben 
een ontzettende Beatles-fan en daarom nogal gevoelig 
voor de kwaliteit van de arrangementen. Maar deze 
insteek vond ik leuk en past natuurlijk perfect als opener 
bij dit concert. Dank voor alle goede ideeën!

 Veel speel- en luisterplezier!
 Ronald Slager | Dirigent Groot Excelsior

Groot Excelsior
o.l.v. Ronald Slager

Ticket to Ride 
John Lennon & Paul McCartney, arr. Alan Fernie

 
Oriënt Express | Philip Sparke 

Chattanooga Choo Choo 
Harry Warren, arr. John Masthon 

I Love the 207 | Itaru Sakai 

Soul Train 
Kenneth Gamble & Leon Huff, arr. Naohiro Iwai

Jong Excelsior
o.l.v. René Meulenberg

Danzon uit ‘Fancy free’ 
Leonard Bernstein, arr. Jay Bocook

uit ‘Scènes uit de Odyssee’:
1. Zing van de man van de duizend listen

2. Penelope’s klaagzang
3. Boodschap van Hermes

Jan van Zelm | deel 1 & 2 met Klein Excelsior

A Springtime lullaby 
Andrew Pearce | solist: Lisa Solavera

Čačak - Paul Dzon

 Jong Excelsior - een nieuwe lente

 In een kort programma brengt Jong Excelsior 
tijdens dit krokusconcert repertoire passend bij het 
moment. Maar we laten ook een voorproefje horen 
van de programmering later in het jaar. 
 De opening vandaag is voor een componist 
die klassieke en lichte muziek op een knappe manier 
bij elkaar bracht: Leonard Bernstein, 100 jaar geleden 
geboren en daarom vandaag met een werk op ons 
programma. Met de ‘Danzon’ uit het ballet ‘Fancy free’ 
proberen drie matrozen op verlof in New York de harten 
van twee meisjes te winnen door voor hen te dansen. Of 
de jongemannen met deze dans kans maakten, mag u 
zelf beoordelen na het beluisteren van de ‘Danzon’.   
 De inspiratie door de naderende lente én de 
gewoonte elk jaar een werk voor solist en orkest te 
programmeren, combineren we in ‘A spring lullaby’, 
voor bugelsolo en harmonie-orkest. Voor de solist is het 
spelen van een lange solo een uitdaging en voor het 
orkest blijkt het spelen van de begeleiding een goede 
training. Dit jaar gaat Lisa Solavera de uitdaging aan. 
Het is natuurlijk superspannend, alleen al voor haar durf 
verdient zij een overweldigend applaus!
 Lente dus en ook JE bloeit weer op. Samen met 
de nieuwe orkestmanagers en actieve, betrokken leden 
uit Jong Excelsior zijn er voor 2018 twee projecten op 
touw gezet. Het streven is om in juni samen met andere 
orkesten een concert te geven waarbij verschillende 
stijlen (bigband, ‘klassieke’ blaasmuziek en Oost-
Europese volksmuziek) samenkomen. Uit dit programma 
speelt JE vandaag ‘Čačak’, een werk dat in het gebruik 
van onder meer de zogeheten ‘zigeunertoonladder’ 
en typische afwisselingen tussen regelmatige en 
onregelmatige maatsoorten zijn Oost-Europese afkomst 
laat horen.   
 Later in het jaar, in november, staat een 
educatief project op stapel waarin het werk ‘Scènes 
uit de Odyssee’ de rode draad is. Deze meerdelige 
compositie is een première waar we trots op zijn, want 
het stuk is speciaal voor Jong Excelsior geschreven 
door Jan van Zelm. Vandaag hoort u als voorproefje een 
aantal delen hieruit.

 Veel luisterplezier! 
 René Meulenberg | Dirigent Jong Excelsior
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