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MUZIEKVERENIGING EXCELSIOR Hoofddorp

Van de voorzitter
We kunnen terugkijken op een geslaagd jaarconcert.
Het Leerlingenorkest en het Harmonieorkest hebben een mooi en
goed bezocht concert neergezet waar na afloop van diverse kanten
lovend over werd gesproken. Jammer genoeg kon de Blazersklas niet
genoeg leerlingen bij elkaar krijgen, waardoor zij dit concert aan zich
voorbij moesten laten gaan. Vooral erg spijtig voor de leerlingen die
wel graag hadden meegespeeld. Volgende keer beter, we zijn met alle
betrokkenen alweer nieuwe plannen aan het maken zodat de Blazersklas zich voor het einde van het seizoen toch nog kan presenteren.
Onze vereniging is intussen aanbeland in het ‘hoogseizoen’: voor Excelsior is het voorjaar altijd de drukste periode van het jaar. Het jaarconcert is nauwelijks achter de rug, of we zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering, de Bevrijdingsconcerten op 5 mei, en de activiteiten
rondom de WAK-week en de open dagen van Pier K. Bijzondere omstandigheid is de wervingsprocedure
voor de nieuwe dirigent van het harmonieorkest. Vanuit een sollicitatieronde en voorselectie vinden nu
drie proefdirecties plaats, waar alle orkestleden hun ‘oordeel’ kunnen geven. Het is mede daardoor wel
een heel interessante en spannende periode die we tegemoet gaan, waar ik persoonlijk met veel belangstelling naar uitkijk!
Zo’n sollicitatieprocedure brengt trouwens nog een ander aspect met zich mee. Het dwingt iedereen om
even stil te staan bij de toekomst. De vraag: ‘wat zoek ik in een nieuwe dirigent?’, hangt sterk samen met
de vraag waar je als orkest en vereniging naartoe wilt en hoe een dirigent daarin zou moeten bijdragen.
Dit is in elk geval wel onderwerp van gesprek geweest binnen de sollicitatiecommissie.
Dat we als vereniging regelmatig stilstaan bij onze toekomstvisie zal in elk geval niemand ontgaan zijn,
en mede daarom hoop ik ook op een goede opkomst op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart.
Voor mij is de opkomst een graadmeter van betrokkenheid, individuele verhindering vanzelfsprekend
daar gelaten. Er staat in elk geval weer genoeg op de agenda om over mee te denken en mee te stemmen, dus houd de agenda’s vrij!
Stephan
Voorzitter

In memoriam
In de eerste week van 2015 ontvingen wij het droevige bericht dat Peter op slechts 64-jarige leeftijd is
overleden.
Peter is bijna 24 jaar lid geweest van onze vereniging en heeft actief bijgedragen aan het verenigingsleven. Zo was hij voorzitter in de roerige periode begin jaren 90 en heeft hij de vereniging naar
rustiger vaarwater geleid.
Peter is vanaf zijn ziekbed betrokken gebleven bij
de vereniging en bleef graag op de hoogte van alle
ontwikkelingen. Wij missen in hem een actief en
betrokken lid en wensen zijn kinderen veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
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Nieuwjaarsinstuif.
Op 4 januari 2015 was er een Nieuwjaarsinstuif in het nieuwe Scoutinggebouw aan de IJweg in Hoofddorp. Alle leden
van Excelsior waren uitgenodigd. Leden van het Harmonieorkest, Leerlingenorkest, de Blazersklas en natuurlijk onze
HaFa-leden waren goed vertegenwoordigd.
Met zoveel muzikanten was het even passen en schuiven,
maar uiteindelijk had iedereen een plek gevonden om te zitten. De jongere deelnemers werden bijgestaan door de wat
meer ervaren leden. Belangrijkste was samen muziek maken
en lol hebben. En dat is gelukt!

90 jaar muziek!
Tijdens deze vrolijke nieuwjaarsinstuif werden drie leden extra in
het zonnetje gezet: Tanja en Paul zijn beide alweer 25 jaar lid en
Géja speelt al 40 jaar bij Excelsior. Samen zijn deze jubilarissen
dus goed voor 90 jaar muziek!
De drie jubilarissen werden door voorzitter Stephan toegesproken
en ontvingen een herdenkingsspeldje, een oorkonde en bloemen.
Alle drie van harte gefeliciteerd en hopelijk kunnen we nog lang
genieten van jullie bijdragen aan onze muziekvereniging!

Studieweekend in Egmond
In het weekend van 6, 7 en 8 februari is Excelsior druk bezig geweest met de
voorbereidingen voor het jaarconcert. Een weekend lang muziek maken om
de concert stukken nog beter onder de knie te krijgen.
Op vrijdagavond kwamen de eerste mensen aan. Eerst gingen zij op zoek
naar de juiste kamer en een goed bed om vervolgens te beginnen met de
eerste repetitie en af te sluiten met een stukje ontspanning om de volgende
dag weer fris en fruitig te gaan beginnen.
Zaterdag startte de dag met een goed ontbijt. Ondertussen kwamen er een aantal muzikanten bij en konden we beginnen met de repetitie. Na deze repetitie was het de beurt aan de leerlingen van het leerlingenorkest. Tijdens de
lunch kwamen zij dolenthousiast binnen en begonnen zij aan hun voorbereiding van het jaarconcert. Natuurlijk ontbrak het ook hier niet aan de nodige ontspanning en was er na de repetitie een keuze aan verschillende spelletjes of
een mooie duinwandeling.
Na het avondeten zijn de leerlingen weer naar huis gegaan
en stond de laatste repetitie van de zaterdag op het programma. Vervolgens was het tijd om de muzikale kennis op te
schroeven in de vorm van een muziek quiz. Vier teams streden in vijf categorieën om een lekkere prijs, een heerlijke,
zelfgebakken taart.
Zondag was het weer tijd om op te ruimen. Nadat iedereen
uit de kamer was en had ontbeten, was het tijd voor sectie
repetities en een gezamenlijke repetitie. Afsluitend is er geluncht en was het tijd om naar huis te gaan na een zeer productief en gezellig weekend.
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Geslaagd Jaarconcert!
Op zondag 8 maart vond in schouwburg de Meerse het traditionele jaarconcert plaats van onze muziekvereniging.
Het Harmonieorkest, onder leiding van Adrie van de Merwe opende het concert. Na een fel openingswerk,
“Consuela Ciscar” (een typisch Spaanse pasodoble gecomponeerd door F. Faran), werd “Call of the valley” (Jacob
de Haan) uitgevoerd. Dit werk is geïnspireerd op het tweejaarlijks gehouden blaasmuziekfestival in de Hessische
stad Bad Orb, waar Jacob de Haan diverse malen als beschermheer te gast is geweest. Verrassend effect werd
bereikt door twee instrumentgroepen (trompetten en fluiten/ saxen) die zich halverwege de uitvoering aan weerszijden van het publiek, gescheiden van elkaar opstelden.
Aan het einde marcheerden beide al spelend naar het podium en stonden vervolgens stil tegenover het publiek, met
het orkest achter zich. Hierna was het tijd voor de “Highlights from Chess”, gebaseerd op een musical die geschreven is door Tim Rice, met de muziek van Benny Andersson en Björn Ulvaeus, geïnspireerd op het wereldkampioenschap schaken in 1972 in IJsland, een strijd
tussen de legendarische Rus Boris Spasski en de excentrieke Amerikaan Bobby Fischer.
Van heel ander orde was het volgende stuk “Air Nostalgique” (Ted Huggens, beter bekend als Henk van
Lijnschoten) prachtig vertolkt door Adrie op altsax,
begeleid door het harmonieorkest.
Het laatste werk voor de pauze was ‘The greatest war
themes” (Darrol Barry).
Na de pauze was het tijd voor het Leerlingenorkest
onder leiding van Peter Duijnmayer. Alle stukken die
het Leerlingenorkest deze middag lieten horen, zijn
afkomstig van Amerikaanse componisten.
Ze brachten achtereenvolgens ‘Suite from The New World” (Antonin Dvorák), “Chester variations”(Elliot Del Borgo)
en “Vortex” (Robert Longfield) ten gehore, waarvan het langzame middenstuk in effectvol contrast staat met de
krachtige opening en het slot.
Na het vrolijke en bekende “Happy” (Pharrell Williams) schoven enkele harmonieorkestleden aan om gezamenlijk
“Shackelford Banks” (Jay Bocock), een verhaal over wilde mustangs, en “Blue Mountain saga” (Stephen Bulla) een
muzikaal verhaal over een dag uit het leven van een cowboy, te spelen.
Hierna nam het Harmonieorkest het stokje weer over. Eerst werd op muzikale wijze diverse landen aan gedaan met
“Around the world in 80 days” (Otto Schwarz) gebaseerd op de bekende roman van Jules Verne. Vervolgens was
het tijd voor een compilatie van bekende nummers van Coldplay met “Coldplay on stage” waarna de bekendste
nummers van Billy Joel in “The best of Billy Joel” voorbij kwamen.
Na afsluitende woorden van voorzitter Stephan werd het publiek beloond voor hun applaus met een toegift, het toepasselijke “Swing into spring”. Een fraaie afsluiting van dit bijzonder geslaagde concert.

Jaarconcert van Excelsior
Zondag 8 maart was het weer zover. Het jaarlijkse concert van Excelsior in schouwburg De Meerse.
Altijd spannend, vooral voor de jongeren van het Leerlingenorkest.
Maar het ging allemaal goed . Het Leerlingenorkest speelde uitstekend. Ze kregen zelfs van Peter, de dirigent, na
afloop een sms’je dat hij trots op ze was. Dat is altijd leuk om te
horen. Maar dankzij hem zijn de leerlingen zover gekomen.
Ook harmonieorkest speelde fantastisch. Het repertoire was niet
zo zwaar als vorig jaar en de beelden die te zien waren op het
grote doek, waren heel mooi om te zien.
Adrie speelde nog een solo op haar altsaxofoon en dat vond ik
heel knap. Het klonk heel mooi. Applaus.
Dit alles werd dit jaar aan elkaar gebreid door Mike. Petje af zoals hij dat deed het was tenslotte voor hem ook helemaal nieuw
om dit te doen.
Thea
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Sectievertegenwoordigers Harmonieorkest
Zoals in onze missie en visie verwoord is, kunnen we geen bloeiende vereniging zijn zonder de inzet van jullie allen.
Daarom zijn we binnen het Harmonieorkest, zoals eerder al aangekondigd, op zoek gegaan naar sectievertegenwoordigers. Zij zullen met name een rol hebben in het coördineren van de partijverdeling (in nauw overleg met de
dirigent), het aansporen van de sectieleden om de absentielijst proactief bij te houden, het signaleren van knelpunten in de bezetting voor een optreden en het informeren van het bestuur hierover en het ondersteunen en begeleiden van nieuwe leden binnen het Harmonieorkest.
Onlangs hebben we de volgende personen bereid gevonden om hun sectie te vertegenwoordigen:
- Klarinetten
-> Marloes
- Fluiten
-> Samantha
- Fagot / hobo -> Mariette
- Alt-saxen
-> Adrie
- Overige saxen -> Andre

- Trompetten
- Hoorns
- Overig koper
- Slagwerk

-> Wouter
-> Ger
-> Ger
-> Rick

Anjeractie
In de eerste week van juni collecteren we weer voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.
In deze week wordt namelijk de jaarlijkse Anjeractie gehouden en gaan we met elkaar op
pad om geld in te zamelen voor dit fonds.
Door te collecteren dragen we tevens bij aan onze verenigingskas, want 1/3 van de opbrengst komt direct ten goede aan onze eigen vereniging! Ook kunnen we door te collecteren
een beroep doen op het fonds om bij te dragen in de aanschaf van instrumenten voor onze
vereniging. Goede redenen dus om te komen meedoen aan deze Anjeractie!

We collecteren op 1, 2 en 3 juni telkens vanaf 18.45 uur in Toolenburg, Hoofddorp en hebben
hiervoor de onderstaande indeling gemaakt:
Maandag 1 juni:

Leerlingenorkest, iedereen met een achternaam beginnend met A t/m K
Harmonieorkest, iedereen met een achternaam beginnend met A t/m H

Dinsdag 2 juni:

Harmonieorkest, iedereen met een achternaam beginnend met J t/m R

Woensdag 3 juni:

Leerlingenorkest, iedereen met een achternaam beginnend met L t/m Z
Harmonieorkest, iedereen met een achternaam beginnend met S t/m Z

Zet de datum waarop je verwacht wordt dus in je agenda!

Nederland 70 jaar bevrijd:
herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei
Ook dit jaar werkt onze vereniging mee aan de Dodenherdenking op 4 mei.
De herdenking begint om 19:00 uur in het gemeentehuis (Raadhuisplein), waarna de
aanwezigen om 19.45 uur naar het Oorlogsmonument aan het Burgemeester van
Stamplein lopen. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen en is er
gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het monument.
De muzikale omlijsting van deze herdenking is, bij het monument, in handen van onze
muziekvereniging.
Om 20.10 uur keren de aanwezigen terug naar het gemeentehuis waarvandaan rond 20.30 uur atleten van Atletiek
Vereniging Haarlemmermeer naar Wageningen zullen vertrekken om daar het vrijheidsvuur te gaan halen. In een
speciale Estafetteloop wordt het vuur van Wageningen naar Hoofddorp gebracht; Een tocht die op 5 mei eindigt in de
passage van het Cultuurgebouw.
Bevrijdingsdag 2015 wordt extra feestelijk gevierd in het Cultuurgebouw.
De gemeente, Stichting Crash ’40-’45 en Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius verzorgen er een fototentoonstelling over het verzet, de oorlogsjaren en de bevrijding van de Haarlemmermeer.
In Schouwburg De Meerse vindt om 14.30 uur en om 20.00 uur een Bevrijdingsconcert plaats door Muziekvereniging
Excelsior en het Koor Odyssee. Een extra feestelijke bijeenkomst omdat we vieren dat we 70 jaar geleden bevrijd
zijn. Informatie over de kaartverkoop voor deze concerten volgt begin april.

HARMONIEUWS #33

Pagina 5

Korte berichten:

Korte berichten

Verenigingsbrochure
In januari is onze verenigingsbrochure uitgereikt, maar mogelijk heeft u die gemist, want er zijn nog een flink aantal boekjes beschikbaar.
Wil je de brochure alsnog ontvangen? Kom die dan op dinsdag- of donderdagavond even afhalen in de Boerderij!
Actie Rabobank:
Over 2 maanden start de Rabobank weer haar Bloeiende Ledenbank actie, waarvoor onze vereniging ook zal worden uitgenodigd. Door je stem uit te brengen op
onze vereniging komen we in aanmerking voor sponsorgelden van de Rabobank,
dus we kunnen jou stem goed gebruiken!
Heb je een (zakelijke of particuliere) rekening bij Rabobank, meld je dan via de
website van Rabobank aan als Lid, zodat je mee kunt stemmen!
Rijden met de kar:
Heb je een auto met een trekhaak en beschik je over een rijbewijs B-E?
Meld je dan aan bij het Kar-pool team als chauffeur om bij toerbeurt te rijden met
de kar naar optredens. Heb je geen auto met trekhaak, maar wel een B-E rijbewijs, meldt je dan als reserve-chauffeur.
Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom om zich hiervoor aan te melden!

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.

Personalia

Opzeggingen (per 1-1-2015):
Laura (A.S.school)
Aanmeldingen:
Nathan (Leerlingenorkest)
Afwezig wegens ziekte:
Ria (Harmonie), Ellen (Harmonie)

Kopij volgende nieuwsbrief

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op woensdagavond 25 maart vindt weer onze jaarlijkse leden vergadering plaats.
Alle verenigingszaken van het afgelopen en komende jaar passeren dan weer de
revue.
Tevens komt de financiële situatie van de vereniging aan de orde, evenals de
beleidsvoornemens van het bestuur.
Wilt u meestemmen, uw mening laten horen of uw vragen kunnen stellen? Kom
dan op 25 maart om 19.30 uur naar de vergadering en laat uw stem niet verloren
gaan!

Graag inleveren bij het secretariaat via
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
De sluitingsdatum voor volgende
HARMONIEuws is op 10-5-2015.

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 komende periode
Datum

Activiteit

Waar

Wie

Bijzonderheden

25-mrt-15

ALV

Boerderij

allen

avond

6-apr-15

Paasoptreden kerk

Joannes de Doper Harmonie

ochtend

14-apr-15

Repetitie met Odyssee

Gemeentehuis

Harmonie

avond

21-apr-15

Repetitie met Odyssee

Gemeentehuis

Harmonie

avond

4-mei-15

Dodenherdenking

Monument

Harmonie

avond

5-mei-15

Bevrijdingsconcerten

de Meerse

Harmonie

ochtend/middag/avond

14-mei-15

GEEN REPETITIE ivm Hemelvaart nvt

Harmonie

avond

30/6-7-6

WAK week 2015

ntb

allen

hele week

1-3 juni

Anjercollecte

Toolenburg

allen

avond

2-jun-15

Junior Play-in 2015

Boerderij

LL-orkest, HaFa

avond

Pier-K

Leerlingen

overdag

allen

middag en avond

13 of 20 juni HaFa-praktijkexamens
27-jun-14

Afscheid Adrie + seizoensafsluiting De Rank

