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Van de voorzitter
Met het verschijnen van deze 31e editie van HarmoNieuws is 2014 alweer bijna voorbij. Ook in deze
laatste weken van het jaar zijn er muzikale activiteiten vanuit alle gelederen van de vereniging te melden.
Zoals het kleine concert dat de Blazersklas op de Albert Schweitzerschool afgelopen week aan hun ouders gaf en waarin de groepen 5/6 en 7 konden laten horen wat ze de afgelopen tijd hadden gedaan.
Elke keer dat ik het enthousiasme van de kinderen zie verbaast het mij weer dat een groot deel van de
kinderen na de basisschool kiest om niet door te gaan in de blaasmuziek. Gelukkig is er een handjevol
leerlingen dat volhoudt en de weg naar onze vereniging en de muziekschool weet te vinden. Ik was aanwezig op de school om te luisteren, en kon meteen de vrijwilligers bedanken voor hun betrokkenheid. We
zijn afhankelijk van hun inzet en dat maakt het tot de achilleshiel van de Blazersklas. Om die kwetsbaarheid te ondervangen blijven we doorzoeken, nu ook bij zusterverenigingen, naar vrijwilligers die het Blazersklasproject op donderdagmiddagen willen ondersteunen met lesgeven.
Ook heeft het Leerlingenorkest een goede start van het seizoen gemaakt. Iedereen is enthousiast en
gemotiveerd, en met ca. 30 muzikanten kan het orkest ook nog eens goed voor de dag komen. Dat bewees de uitvoering in Opperdoes wel, waar het Leerlingenorkest zich op 13 december jl. met verve presenteerde. Het Leerlingenorkest is in feite onze ‘kweekvijver’ waarin nieuw talent wordt klaargestoomd
voor instroom in het Harmonieorkest. Ik ben blij dat het orkest voldoende bezetting en niveau heeft om
gedurende het seizoen volwaardige optredens te kunnen geven. Ook al blijft de doorstroom naar het Harmonieorkest nog een stap die iedereen in zijn eigen tempo moet nemen, het streven is en blijft om doorstroming zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. Dat vereist een goede voorbereiding in het Leerlingenorkest, maar natuurlijk ook een adequate begeleiding voor instromers in het Harmonieorkest
Tot slot blik ik graag vooruit naar onze Nieuwsjaarsplay-in op 4 januari, waar alle onderdelen van de vereniging samenkomen. Ook vanuit de Blazersklas komen veel kinderen meedoen, erg leuk! Een mooie
kans voor iedereen van het Leerlingenorkest en de Blazersklas om te zien waar ze naar toe werken, en
hoe het spelen in een ‘echt’ orkest eraan toe gaat. Daarom vinden we het zo belangrijk dat iedereen
komt op die dag. We zullen dan tevens, onder het genot van een hapje en een drankje, ons nieuwe verenigingsboekje uitreiken. Een mooie bundeling van alle informatie over de vereniging, gecombineerd met
de missie en visie die we onlangs hebben opgesteld.
Ik wens u prettige feestdagen en zie u graag op 4 januari!
Stephan Lachner
Voorzitter

HaFa uitje, Glowgolfen
Elk jaar nodigt het Leerlingenorkest de HaFa-leerlingen uit voor een gezamenlijke activiteit om elkaar (beter) te leren kennen. Dit jaar ging het
uitstapje naar Aalsmeer. Susan en Dainey schrijven er het volgende
over:
Ons dagje uit naar Glow Golf op 25 oktober 2014.
Eerst werden er allemaal groepjes gemaakt. En we wachtten tot we mochten beginnen. Het ging best
goed, maar het belangrijkste vonden wij dat iedereen plezier had. Nadat iedereen klaar was kregen we
wat te drinken, bitterballen en andere lekkere hapjes.
Volgens ons vond iedereen het een geslaagde dag.
Susan en Dainey
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Streekfestival in Bodegraven
Op zaterdag 8 november was het dan eindelijk zover, het Harmonieorkest nam deel aan het
Streekfestival in Bodegraven. Dit is een festival met een jury, waar je na afloop een juryrapport
krijgt en een beoordeling zodat je weet wat er goed gaat en waar je nog aan moet werken. Net
als bij een “echt” concours, alleen telt het nu niet mee.
Om 13.00 uur was iedereen aanwezig in Het Evertshuis in Bodegraven. Snel even een kop
koffie halen, de spanning is al een beetje voelbaar. Om 13.30 mochten we naar de kleedkamer, Hoewel…… kleedkamer??? Moeten we daar met 50 man naar binnen? Een aantal leden
besloot zijn instrument maar even op de gang uit te pakken. Ook in de inspeelruimte was er
niet genoeg plek voor iedereen, maar dirigent Adrie was tamelijk zeker van zijn zaak en na 5
minuten inspelen en een rondje stemmen besloot hij dat we ‘er klaar voor waren’.
Toen was het nog een half uurtje wachten tot 14.30, aanvang van ons optreden. Een kwartier
eerder werd het slagwerk binnen opgesteld en werden de stoelen klaargezet.
Vol goede moed begonnen we aan ons inspeelwerk: “Consuelo Ciscar” een frisse Spaanse
mars ter ere van een mooie Spaanse dame. Dat klonk lekker Spaans en de trompetten lieten goed van zich horen.
Daarna het eerste te beoordelen werk “The Hounds of Spring”. Een moeilijk stuk wat eigenlijk een divisie hoger hoort
maar waar wij ons helemaal in vast hadden gebeten. De laatste weken steeds meer verfijnd en iedereen had goed
geoefend. Het stuk gaat over een gedicht en dat gedicht verwoordt de prille liefde in de lente waar de hondjes
dartelen. Een stuk met veel snelle loopjes. Iedereen zat op het puntje van zijn/haar stoel, het ene oog gericht op
Adrie, het andere op de muziek. Het ging heerlijk en aan het eind had iedereen een opgelucht en voldaan gevoel…
Wat hadden we lekker gespeeld.
Als laatste het tweede te beoordelen werk “Trimbeka”. Dit stuk hadden we natuurlijk ook al op ons concert ten gehore gebracht en was dus veel langer geoefend. Een stuk over een dorpje in het Oosten van ons land dat aan de monding van 3 beken ligt, en waar het dorpsleven en het moeras in moesten doorklinken. De instrumenten die de
“modder” voorstelden deden flink hun best en uiteindelijk speelden we ook nog allemaal “voor het vaderland”.
Iedereen was vrolijk toen we het podium afkwamen, wat ging het goed en wat hadden we heerlijk gespeeld!! Het
juryrapport liet niet lang op zich wachten. De 2 juryleden Leon Vliex en Rob Goorhuis hadden van beide werken een
beoordeling gemaakt. De cijfers waren prima, bijna allemaal 8, maar er waren ook nog wat kritiekpuntjes.
Toch sloten ze hun beoordeling af met de opmerking dat ons orkest duidelijk genoot van het musiceren en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste!!

Bevrijdingsdag 2015 - OPROEP
Op 5 mei 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Dit lustrum gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij
en daarom zijn we met de gemeente Haarlemmermeer in gesprek over de wijze van vieren van dit bevrijdingsfeest.
Net als in 2010 willen we graag met Odyssee één of twee bevrijdingsconcerten geven in De Meerse.
Hoewel bevrijdingsdag in 2015 midden in de Meivakantie valt en misschien niet iedereen een vrije dag heeft, willen
we toch graag een beroep doen op de leden van het Harmonieorkest om die datum in hun agenda te reserveren!
De concerten zijn namelijk niet mogelijk als er te weinig orkestleden aanwezig zijn.
Mocht u dus in de komende weken gaan nadenken over uw vakantieplannen voor 2015, hou dan s.v.p. rekening met
deze optredens!

Schenking archief
De verhuizing van de Dukdalf naar de Boerderij ligt inmiddels alweer enkele maanden achter ons, maar is pas onlangs helemaal afgerond door het schenken van ons archief aan het
“Historisch Archief Haarlemmermeer”.
In juni hebben we met een aantal mensen hard gewerkt om het archief te ordenen, zodat
het kon worden overgedragen en begin oktober hebben we de Schenkingsovereenkomst
getekend. Het Historisch Archief was erg blij met onze stukken, omdat deze een welkome
aanvulling zijn op hun collectie.
Het verenigingsarchief is voor iedereen voor onderzoek toegankelijk gemaakt en blijft uiteraard ook door ons te raadplegen. Eens per 10 jaar kunnen we aanvullende stukken aan het
archief toevoegen, zodat het totaalplaatje behouden blijft.
Nogmaals dank aan allen die geholpen hebben bij het uitzoeken van al dit papierwerk!
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Born to Be Wild

Op 13 december ging het leerlingenorkest in de middag richting Opperdoes om te spelen
tijdens het 24e Jeugdfestival. Na een tussenstop in Wervershoof voor heerlijke patat, frikadellen, kroketten en salade reden we in kolonne naar Dorpshuis de Torenschouw. Mooi op
tijd om gezamenlijk in de zaal te luisteren naar een ander orkest voordat we zelf rond
19.30 uur het toneel op mochten.
Vijf liedjes werden door ons ten gehore gebracht. Het derde gespeelde stuk ‘Chester Variations’ werd beoordeeld door de jury, Lieuwe de Jong. Onze uitvoering werd afgesloten
met Born to Be Wild; voor de ouderen heel bekend en door de jongeren met minstens
evenveel plezier meegespeeld.
Het publiek (waaronder ook veel fans uit Hoofddorp en omgeving) was enthousiast over
ons optreden. En de jury ook:

Op naar het 25e jeugdfestival?!

Nieuwe gezichten in het Leerlingenorkest
Hoi allemaal,
Ik ben Susie en ik ben nieuw bij dit orkest,.
Ik ben tien jaar oud en ik speel hoorn. In het begin vond ik het nog wel lastig om alles te
volgen, maar nu vind ik het hartstikke leuk. Eigenlijk vind ik alles wat we spelen wel leuk,
maar ik vind Born to be wild het leukste.
Groetjes Susie.
Hoi,
Ik ben Madelief en ik ben tien jaar. Ik zat eerst bij de blazersklas op de Albert Schweitzer
school en dat vond ik heel leuk. Toen het afgelopen was wou ik graag verder gaan met
saxofoon spelen en zodoende kwam ik op dinsdag bij het leerlingenorkest.
Ik vind het nu ook heel leuk het is altijd gezellig en we spelen ook hele leuke liedjes. Binnenkort hebben we een concert. Dat vind ik super leuk, maar ook wel een beetje spannend. Ik zit
ook nog op judo en ik hou van tekenen.
Groetjes Madelief
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Blazersklas
Ook bij de Blazersklas is er van alles te beleven!
Op 5 december kwamen Sinterklaas en de pieten met een boot aan bij de Albert
Schweitzerschool. Ze werden feestelijk onthaald door groep 7.
De leerlingen hadden onder leiding van onze vrijwilligersdiverse sinterklaasliedjes
ingestudeerd en de hele school zong mee.
De muzikale voordracht stemde Sint en Pieten zeer tevreden.
Sinterklaas vond het een opgestoken duim waard!
Na deze muzikale intocht van Sinterklaas, was het op 11 december alweer tijd voor
de laatste muziekmiddag van 2014. De kinderen kregen een flinke uitdaging voor
hun kiezen, want ze kregen maar liefst 5 nieuwe muziekstukjes voor hun neus, die
binnen een uur aan de ouders ten gehore gebracht zouden worden.
Gelukkig wisten onze vrijwilligers en docenten hier wel raad mee, want in een half
uurtje werden de muziekstukjes in kleine groepjes ingestudeerd. Daarna snel verzamelen in de hal om ook met het hele orkest nog even alles door te nemen en jawel,
na een kleine 45 minuten kon de presentatie aan de ouders beginnen.
In de grote hal, die al prachtig in kerstsfeer versierd was, lieten de kinderen zich van hun beste kant zien, eh..horen.
Liedjes als “de ezel”, “de oude man” en “de mars van de kabouters” werden met veel plezier ten gehore gebracht.
Heel leuk om te zien hoever de kinderen al gevorderd zijn en hoe je met hard werken in korte tijd leuke dingen samen kunt bereiken!
Komende donderdag 18 december zal ook het HC-Nieuws aandacht
besteden aan deze muzikale middag!

(foto: Jos van Rooijen/HC)

Rabobank
Elk jaar stort de Rabobank een deel van haar winst in een fonds, van waaruit lokale
initiatieven, stichtingen en verenigingen ondersteund kunnen worden.
Om kans te maken op een donatie uit dat fonds kunnen de leden van de Rabobank
jaarlijks een stem uitbrengen op een van de deelnemende verenigingen tijdens de
“Bloeiende Ledenbank Actie”. Per uitgebrachte stem doneert Rabobank een bedrag
aan de vereniging waarop de leden gestemd hebben. In 2014 kon dit bedrag oplopen tot maximaal € 2.000,00.
Helaas waren we in 2014 te laat om ons hiervoor aan te melden, maar nu zijn we
voor 2015 ruimschoots op tijd!

Hoe werkt het:

Alle leden van de Rabobank regio Schiphol ontvangen in juni een inlogcode om te kunnen deelnemen aan de actie.
Heb je een (zakelijke of privé) rekening bij de Rabobank, dan kun je je via de website van Rabobank aanmelden als
lid.
Om zeker te weten dat je in 2015 wordt uitgenodigd om te stemmen, raden we je aan om je nog voor 1 januari aan
te melden bij Rabobank.
Een mooi klusje voor de komende kerstvakantie dus!
NB: Mocht het niet lukken om je aan te melden, neem dan even contact op met het
secretariaat via: secretaris@excelsior-hoofddorp.nl dan helpen we je graag verder.
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Nieuwjaars Instuif

Korte berichten

Op 4 januari 2015 houden we weer een feestelijke Nieuwjaars Instuif!
We willen graag met elkaar het nieuwe jaar beginnen door met elkaar te
musiceren en te proosten op het nieuwe jaar.
Hiervoor hebben jullie onlangs allemaal een uitnodiging ontvangen.
We vinden het belangrijk om iedereen de kans te
geven om te ervaren hoe leuk het is om samen
muziek te maken en daarom spelen we een aantal muziekstukken die niet te moeilijk zijn.

Volg ons op Twitter of
Facebook:

www.twitter.com/muziekexcelsior
www.facebook.com/
MuziekverenigingExcelsiorHoofddorp

Beëindigen lidmaatschap:

We hopen natuurlijk dat je nog lang lid
blijft, maar mocht je toch besluiten om op
te zeggen dan kan dat per 1 september of
per 1 januari.
Opzeggingen ontvangen we graag schriftelijk of per email op het adres van het
secretariaat.

Twijfel dus niet langer en meld je aan!
Dat kan nog tot 18 december a.s.

Personalia

LET OP:
Locatie: IJweg 969 te Hoofddorp
Scoutinggebouw Het Dok.

Opzeggingen (per 1-1-2015):
Laura (Blazersklas)
Aanmeldingen:
Sylvana (HaFa)
Lucas (HaFa)
Remco (Harmonie)

Voorbereidingen Jaarconcert
Binnenkort starten alweer de voorbereidingen voor het Jaarconcert in Schouwburg De Meerse op 8 maart aanstaande. Er wordt door de orkesten al flink gewerkt aan het programma en ook de organiserende commissies gaan binnenkort
aan de slag! Er moeten posters en programmaboekjes gemaakt worden, de media worden benaderd, maar ook achter de schermen gebeurt er al van alles:
Theatertechniek doorspreken, logistiek voor de kleedkamers bedenken (met 100
musici is het backstage erg druk!), lunch en drankjes kopen en natuurlijk het
voorbereiden van de kaartverkoop. We kunnen immers niet zonder publiek!
Graag willen we jullie nu alvast laten weten dat de kaarten voor dit concert vanaf
eind januari te koop zijn bij De Meerse. Zowel aan de kassa als via telefoon of
internet. Het belooft een geweldige middag te worden, dus trommel je hele familie op en zorg dat je op tijd kaarten bestelt!

Afwezig wegens ziekte:
Peter (Harmonie), Ellen (Harmonie)

Kopij volgende nieuwsbrief

Graag inleveren bij het secretariaat via
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
De sluitingsdatum voor volgende
HARMONIEuws is op 10-03-2015.

Foto’s en filmpjes.

De PR-commissie kan altijd leuke foto’s
en filmpjes van optredens van het orkest
gebruiken.
Heeft u nog digitale foto’s en of filmpjes
kunt u ze mailen naar
pr@excelsior-hoofddorp.nl

Agenda komend seizoen
Datum
26-dec-14

Activiteit

Waar

Wie

Bijzonderheden

kerstoptreden kerk

Joannes de Doper

Harmonie

ochtend

4-jan-15

nieuwjaarsinstuif

IJweg 969

Allen

middag

25-jan-15

start kaartverkoop De Meerse

nvt

x

x

Egmond

Harmonie

weekend

6/7/8 februari studieweekend
8-mrt-15

jaarconcert voorjaar 2015

De Meerse

allen

11-18 uur

12-mrt-15

proefdirectie dirigent 1

Boerderij

Harmonie

avond

19-mrt-15

proefdirectie dirigent 2

Boerderij

Harmonie

avond

25-mrt-15

ALV

Boerderij

allen

avond

26-mrt-15

proefdirectie dirigent 3

Boerderij

Harmonie

avond

29-mrt-15

proefdirectiedag (optioneel)

ntb

Harmonie

10-16 uur

6-apr-15

Paasoptreden kerk

Joannes de Doper

Harmonie

ochtend

4-mei-15

Dodenherdenking

Monument

Harmonie

avond

5-mei-15

Bevrijdingsconcert

De Meerse

Harmonie

middag/avond

1-3 juni

Anjercollecte

Toolenburg

allen

avond

2-jun-15

Junior Play-in 2015

Boerderij

LL-orkest, HaFa, Blazersklas avond

27-jun-14

afscheid Adrie + seizoensafsluiting

De Rank

allen

hele dag en avond

