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Van de voorzitter
Leden komen en gaan, dat is een vast gegeven. Een natuurlijk verloop van leden door verhuizing, school
of een andere carrière is dan ook een logisch verschijnsel in het verenigingsleven. Gelukkig hebben we
jaarlijks ook instroom van nieuwe leden: vanuit de muziekschool, of omdat muzikanten (weer) in de Haarlemmermeer komen wonen, en via talloze andere wegen. Pier K is hierbij een belangrijke factor die onze
doelgroep vertegenwoordigt. Samen met de leiding van Pier K zijn we in gesprek om die banden te verstevigen, Excelsior en de muziekschool zijn immers een mooie aanvulling op elkaar. Zo willen we ook in
directer contact komen en blijven met alle muziekdocenten. De open dagen van Pier K zijn in aantocht,
en daar willen we maximaal in de belangstelling komen te staan. Heb je zelf muzikale vrienden of kennissen, wijs ze dan vooral op onze website en flyers. Onze leden zijn de beste ambassadeurs!
Binnenkort gaan we ook onze nieuwe Stichting Vrienden van Excelsior volop promoten. Op het jaarconcert is daar reeds de aandacht op gevestigd, met enkele nieuwe ‘vrienden’ als resultaat: een motiverend
begin van deze vriendenstichting! Vele handen maken licht werk, en vele kleine beetjes helpen ook om
de vereniging financieel overeind te houden. Ik ben ervan overtuigd dat we een breed draagvlak hebben
onder familie, vrienden en kennissen, en dat zij graag bereid zijn om onze mooie vereniging te ondersteunen.
De eindsprint van dit muzikale seizoen is ingezet. We hebben twee prachtige concerten op 5 mei achter
de rug. De intensieve voorbereiding heeft geloond, van alle kanten kwamen positieve berichten en lovende woorden. Erg motiverend! Nu maken we ons op voor de afsluiting van het seizoen op 27 juni. De dirigent van het harmonieorkest, Adrie van de Merwe, neemt op die dag officieel afscheid van onze vereniging. Natuurlijk gaan we ook daar een memorabele happening van maken, voor en door ons allemaal .
Stephan Lachner

Uitnodiging Junior Play-In
Op dinsdagavond 2 juni organiseren we weer de jaarlijkse muzikale avond
voor al onze leerlingen:

de Junior Play-In!
Vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom om plaats te nemen in het orkest en studeren we samen een
paar leuke muziekstukjes in. Vanaf 20.00 uur zijn je ouders/verzorgers/partners/vriendjes/vriendinnetjes
van harte welkom om te komen luisteren naar wat we ingestudeerd hebben.
Wil je graag komen meespelen, dan vragen we je om je even aan te melden via:
leerlingenorkest@excelsior-hoofddorp.nl , want dan weten we hoeveel muziek we
moeten kopiëren.
De Play-In wordt gehouden in De Boerderij, Lutulistraat 139 (winkelcentrum Pax).
Het belooft weer een erg leuke avond te worden!
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Dodenherdenking 4 mei 2015
Half acht, tijd voor de leden van het Harmonieorkest om te gaan zitten nabij
het Verzetsmonument in Hoofddorp aan het Burgemeester Stamplein.
Her en der werden er knijpers gebruikt om de bladmuziek vast te zetten. De
muzikanten zaten klaar met hun instrumenten en rond 19.45 uur startte het
orkest, onder leiding van invallend dirigent Peter Duijnmayer, met het spelen
van diverse gedragen stukken, zoals Rememberance Day, Andante Religioso, Bist du bei mir en een koraal uit Cantate 147.
Iets voor 20.00 uur speelde trompettist Jeroen de taptoe en om klokslag
20.00 uur was het stil. Gedurende 2 minuten werden alle oorlogsslachtoffers
herdacht.
Later zou blijken dat er jongeren nabij het monument waren om de rust te
verstoren. Bij het monument zelf was daar gelukkig niets van te merken.
Na dit moment van gedenken ging iedereen staan om het Wilhelmus te zingen en te spelen. Alle omstanders, inclusief de burgermeester, zongen mee.
Voor mij een kippenvel moment.
Terwijl de burgemeester en anderen kransen legden speelde het orkest nog
enkele kerkliederen en rond 20.10 uur werd de bijeenkomst afgesloten. Aansluitend verplaatste het orkest zich naar
de voorkant van het gemeentehuis om daar muzikaal de lopers die in Wageningen het Vrijheidsvuur zouden halen,
uit te zwaaien.
Voor mij, als nieuweling bij het ‘grote’ orkest een hele indrukwekkende avond.
Indra

BEVRIJDINGSDAG
Op 5 mei 2015 vierde Nederland haar 70 jarige bevrijding, waaraan wij hebben bijgedragen door het organiseren van
twee bevrijdingsconcerten in Schouwburg de Meerse, samen met Koor Odyssee, Kinderkoor Klavertje Vier, de gemeente en het Comité 4-5 mei.
‘s Morgens druppelde iedereen al bijtijds binnen voor een doorloop van het programma. Gedurende de dag verzorgden Ineke en Henny (onmisbare schakels binnen onze vereniging) de inwendige mens, zodat we niets te kort kwamen!
Na een goed verzorgde lunch, begon om 14.30 uur het middag-concert voor een goed gevulde zaal. Helaas kon onze eigen dirigent Adrie van de Merwe door een ongeval niet aanwezig zijn, maar gelukkig was Elivera van Sloten,
onze toekomstige dirigente, bereid om dit concert over te nemen. Het kinderkoor was een leuke aanvulling in het
programma, er waren nu drie generaties aanwezig op het podium, zo geven we het vieren van de vrijheid door.
Na het middagconcert begaven we ons met velen naar het nabij gelegen “Woodstone” om daar het avondeten te nuttigen dat bestond uit pizza’s, pasta’s en salades, weer eens wat anders dan aardappelen. En rond 19.30 uur werd
iedereen weer op het podium verwacht voor het avond-concert, en voor de tweede maal moesten we naar beste kunnen presteren en dit is ook gelukt! Na een lange dag was er om 23.00 uur tijd voor ontspanning in het theatercafé.
De conclusie van deze dag is:
Het liep als een trein, ik heb geen wanklank
gehoord en dit komt natuurlijk niet vanzelf.
Hier is heel veel voorbereidend werk aan
vooraf gegaan, alle mensen die hier een
steentje aan hebben bijgedragen, heel veel
dank hiervoor maar ook dank aan alle muzikanten voor wie het toch een uitputtingsslag was!
Na afloop heb ik nog wat mensen gesproken uit het publiek die zeiden genoten te
hebben van het hele programma en daar
doen we het voor.
Elly
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Nieuws uit het Leerlingenorkest
Het Leerlingenorkest is hard aan het oefenen voor het Blaasorkestenfestival op
zondag 31 mei bij Pier-K in Hoofddorp.

Het is inmiddels de 7e keer dat het Blaasorkestenfestival Haarlemmermeer georganiseerd wordt tijdens het Corendon Meer Jazz Festival. Vorig jaar werd Excelsior
daarbij vertegenwoordigd door het Harmonieorkest.
Dirigent Peter Duijnmayer heeft voor het Leerlingenorkest een gevarieerd programma in elkaar gezet, waarbij er van
makkelijk naar moeilijker gespeeld gaat worden.
Behalve een stukje Bach (!) brengt het orkest ook hits zoals Thriller en Happy ten gehore.
We rekenen op veel publiek, jong en iets minder jong!

Planken-“koorts”
De afgelopen tijd is er veel aandacht besteed aan de uitstraling van Excelsior op
de ‘planken’.
In het voorjaar is het bord met logo dat op de bok staat door André weer tip top
in orde gemaakt.
De schade die was ontstaan door transport is weggewerkt en de bok ziet er weer uit als nieuw! Veel
dank hiervoor!
Daarnaast is er, met ondersteuning van het bedrijf
van Uwe Peijnenburg, vader van Laura uit het Leerlingenorkest een prachtige banner voorbereid,
waarmee Excelsior zich kan presenteren bij optredens, informatiemarkten en open dagen.
Repro Spoorzicht heeft de banners geprint en één
banner gedoneerd!
Hier zijn we beide bedrijven bijzonder erkentelijk
voor!

Donatie Rabobank
Vorig voorjaar vroeg Elly zich af waarom ze bij de ledenactie
van de Rabobank niet op Excelsior kon stemmen.
Ze heeft hierover contact opgenomen met de bank en werd
kort daarna uitgenodigd voor een gesprek met rayondirecteur
Ruud van Hecke. Hij zegde een bedrag toe van maar liefst
€ 2.000,=!
Hiervan zijn inmiddels nieuwe klapstoelen en lessenaarslampjes aangeschaft die onze vereniging goed van pas komen.
Op 7 mei jl. Kwam Ruud van Hecke zelf het bedrag symbolisch overhandigen aan Elly.
Veel dank daarvoor aan Elly en aan Rabobank!

NB:

heb je interesse in 1 of meer van de oude houten klapstoelen, stuur dan een
mailtje naar: secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
Wie het eerst komt, eerst maalt en er geldt: OP = OP.
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Nieuws uit de Blazersklas
Culturele avond, 26 maart
“Super leuk om op te treden!” en “Het leukste van de muziek is spelen in een orkest!” roepen Sacha (bariton) en
Romée (hoorn) enthousiast tegelijkertijd op de vraag hoe
het ging met blazen.
Op het programma voor 26 maart bij De Albert Schweitzerschool stond de Culturele Avond: een avondvullend programma met zang, dans, acrobatiek en maar liefst twee
optredens van de Blazersklas!
Ook Eline en Sofia (beiden klarinet) en Eliane (bariton)
vertellen spontaan hoe leuk het is om muziek te maken
met elkaar. Sofia is ook bij de Nieuwjaarsinstuif van onze vereniging geweest en na uitleg aan de anderen, willen ze
daar ook allemaal wel aan meedoen de volgende keer.
Gelukkig hoef je niet te wachten tot Nieuwjaar, want op 2 juni wordt er speciaal voor jullie een Junior Play In georganiseerd in de Boerderij (zie uitnodiging op pagina 1), waar je weer kunt aanschuiven om mee te spelen.
Dus, tot ziens op de Junior Play-in op dinsdag 2 juni!
Edith
Opa en Omadag op school, 29 april:
Op woensdag 29 april was het dan zover...de opa en omadag!
Al vroeg stonden verschillende grootouders voor de school te wachten.
Eerst genoten ze van de spelende kinderen buiten, waarna ze met een warm
welkom de grote hal van de Albert Schweitzerschool konden betreden.
Hier stond koffie met wat lekkers voor hen klaar.
Met grote spanning waren de leerlingen van de kleutergroepen aan het wachten achter de deur. Zaten er al opa’s en oma’s? Ook de leerlingen van de blazersklas zorgden ervoor dat zij klaar zaten, want om precies 10.45 uur ging het spektakel van
start!
De leerlingen van de rode, gele en blauwe groep, met hun grootouders en leerkrachten werden getrakteerd op een prachtig concert met liedjes als “Vader Jacob”, “Old
Mac Donald” en “Altijd is kortjakje ziek”. Wat een geweldig optreden! En dan te bedenken dat deze blazersklasgroep pas anderhalf jaar les heeft!
Er werd goed meegezongen met de liedjes en de Blazersklas kreeg na afloop een daverend applaus!
Petje af voor alle muzikanten en de vrijwilligers die hen elke week weer les geven!
Optreden in Bornholm, 30 april:
Op 30 april gingen we met alle kinderen van ons kinderkoor naar verpleeghuis Bornholm, ook de kinderen van de
blazersklas gingen mee. Leuk, want we gingen op de fiets.
Jassen uit en onze truien aan. Donkerblauw met witte letters Blazersklas Albert Schweitzerschool.
In de zaal waar we optraden stonden alle stoelen voor het publiek al klaar en er was ook nog genoeg ruimte voor
rolstoelen.
We zongen 6 liedjes waaronder: Flieh, flah en Calypso. Ik merkte dat de mensen er vrolijk van werden.
Na het optreden van het kinderkoor volgde de blazersklas.
Eerst weer even snel onze nieuwe trui aan. Toen kwam de
dirigent, meester Rene erbij. Het klonk volgens mij mooi.
We kregen in ieder geval een groot applaus. Voordat we
weer naar school gingen, kregen we allemaal een glas limonade.
Het werd een gezellige, vrolijke middag!
Groetjes van Romee
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Terugblik op Algemene Ledenvergadering
Op 25 maart 2015 werd weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.
Er waren ca. 35 leden of ouders van jeugdleden aanwezig en een volledig verslag van de vergadering is inmiddels
aan de leden toegestuurd. Het bestuur en de commissies hebben een terugkoppeling gegeven over hun activiteiten
in 2014 en gezamenlijk is er vooruitgekeken naar 2015.
In de loop van het jaar is / wordt de samenstelling van de commissies deels gewijzigd, zie apart bericht hieronder.
We zijn blij dat zoveel mensen bereid zijn zich in te zetten voor onze vereniging!
Bij de beleidsvoornemens voor 2015 is onder meer gesproken over het oprichten van een Stichting Vrienden van
Excelsior. Deze Stichting zal in de loop van 2015 meer inhoud gaan krijgen en we zijn inmiddels begonnen met het
nemen van de benodigde vervolgstappen.
Ook over de akoestiek en het klimaat in de Boerderij is gesproken en inmiddels kunnen we melden dat we nog voor
de zomer met een akoestisch adviseur zullen kijken naar mogelijke aanpassingen aan de zaal.
In de vergadering is tevens het idee van een spaarplan voor activiteiten besproken en
door de leden positief ontvangen. Hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en wat precies de
voorwaarden zijn, hoort u nog voor de zomervakantie.

Commissies 2015-2016
In de afgelopen maanden zijn er wat wisselingen geweest in de samenstelling van een
aantal commissies. Daarom hierbij een actueel overzicht van commissieleden, zodat je
weer weet bij wie je terecht kunt:
a)
Muziekcommissie (muziekcommissie@excelsior-hoofddorp.nl):
Tegelijk met onze nieuwe dirigent, start er ook een nieuwe muziekcommissie. Deze bestaat uit: Adrie, Rick,
Samantha, Eveline en Jeroen.
b)
Harmoniecommissie (harmoniecommissie@excelsior-hoofddorp.nl):
Wouter heeft zich aangesloten bij Ger en Peter;
c)
Jeugdcommissie (leerlingenorkest@excelsior-hoofddorp.nl):
De goede zorgen voor onze leerlingen blijft in handen van Helma en Andre;
d)
PR-commissie (pr@excelsior-hoofddorp.nl):
Edith en Elly hebben sinds kort versterking gekregen van Barbara, Lucienne en Erwin;
e)
Instrumentenbeheer (instrumentenbeheer@excelsior-hoofddorp.nl):
Johan en Andre ontfermen zich over onze instrumenten;
f)
Ledenadminstratie:
Blijft in de vertrouwde handen van Jeroen;
g)
Kar-Pool team:
Naast Rick en Andre kunnen we voortaan ook een beroep doen op Ruud of de familie Peijnenburg voor het
rijden met de kar;
h)
Archivaris:
Thijs blijft archivaris van het muziek archief;
i)
Lief- en leed commissie: (liefenleed@excelsior-hoofddorp.nl):
Een nieuwe commissie die zal gaan bestaan uit Els, Ria en Monique.

Afscheid Adrie van de Merwe
Op 27 juni a.s. neemt het Harmonieorkest afscheid van haar dirigent
Adrie van de Merwe. Zijn vertrek betekent het einde van een “tijdperk”,
want Adrie heeft het orkest bijna 21 jaar onder zijn hoede gehad. Jaren
met vele muzikale hoogtepunten, waardoor Adrie echt deel is gaan uitmaken van de Excelsior-“familie”.
Nu Adrie komende zomer 65 jaar wordt draagt hij het stokje over aan de
nieuwe dirigent, Elivera van Sloten.
Natuurlijk laten we Adrie niet “zomaar” vertrekken! We zwaaien hem muzikaal uit met een prachtig afscheidsconcert op 27 juni vanaf ca. 16.00
uur in de Rank in Nieuw Vennep.
Aansluitend is er tijdens de receptie gelegenheid om hem persoonlijk gedag te zeggen.
Zet deze datum in je agenda, zodat je erbij aanwezig kunt zijn!

HARMONIEUWS #34

Pagina 6

Contributie 2015-2016

Korte berichten

De contributie voor het seizoen 2015-2016 is als volgt vastgesteld:
 HaFa-leerlingen, niet spelend in een orkest
€ 90,00
 Leden Instaporkest
€ 145,00
 Leden < 16 jaar of 65+, spelend in LL-orkest of Harmonie € 170,00
 Overige leden, spelend in LL-orkest of Harmonie
€ 192,00

Anjeractie
In de vorige nieuwsbrief hebben we de indeling voor de anjercollecte alvast bekend gemaakt. Voor de zekerheid hieronder nogmaals de indeling, zodat je kunt
controleren of de datum goed in je agenda staan.
We verwachten op:
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.

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

Afwezig wegens ziekte:
Ria en Ellen, beide uit het Harmonieorkest.

Kopij volgende nieuwsbrief

Graag inleveren bij het secretariaat via
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
De sluitingsdatum voor volgende
HARMONIEuws is op 28-6-2015.

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

LET OP:
Een deel van de opbrengst is voor de clubkas, waardoor we voor JOU weer leuke dingen kunnen organiseren! We rekenen dus op je komst.

Agenda komend seizoen
Datum

Activiteit

Waar

Wie

Bijzonderheden

30-mei-15

Open dag Pier-K

Nieuw Vennep

PR-commissie

11-15 uur

31-mei-15

Blaasorkestenfestival

Hoofddorp

Leerlingenorkest

11.30 uur

1-3 juni

Anjercollecte

Toolenburg

Allen, zie rooster

avond

2-jun-15

Junior Play-in 2015

Boerderij

Leerlingenorkest, Blazersklas,
HaFa-leerlingen

avond

7-jun-15

Open dag Pier-K

Hoofddorp

PR-commissie

11-15 uur

20-jun-15

HaFa-examens

Nieuw Vennep

Leerlingen Pier-K

ochtend/middag

27-jun-15

Afscheidsconcert dirigent HarDe Rank
monie

Allen

middag en avond

18-aug-15

1e repetitie nieuwe seizoen

boerderij

Leerlingenorkest

avond

20-aug-15

1e repetitie nieuwe seizoen

Boerderij

Harmonie

avond

5-sep-15

Polderparade

Cultuurgebouw

Harmonie en Leerlingenorkest

vanaf 14 uur

13-sep-15

Koffieconcert

Joannes de Doper kerk

Harmonie

vanaf 11 uur

7-nov-15

Streekfestival

Bodegraven

Harmonie

hele dag

26-dec-15

Kerstdienst

Joannes de Doper kerk

Harmonie

ochtend

3-jan-16

Nieuwjaarsinstuif

Het Dok

Allen

middag

14-feb-16

Valentijnsconcert

De Meerse

Allen

hele dag

28-mrt-16

Paasdienst

Joannes de Doper kerk

Harmonie

ochtend

