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MUZIEKVERENIGING EXCELSIOR Hoofddorp

Van de voorzitter
Nu de zomervakantie alweer begonnen is, kijken we terug op weer een prachtig muzikaal seizoen.
Een seizoen met veel activiteiten en mooie optredens en leuke evenementen waarbij we ook onze jongste leden weer hebben getracht te interesseren voor het maken van muziek. Dat lijkt weer gelukt, want er
komen alweer wat nieuwe aanmeldingen binnen!
Bijzonder was ook de afsluiting van dit seizoen. Dit keer niet traditioneel met een play-in en een barbecue (die traditie halen we volgend jaar echt wel weer in!) maar een afscheidsconcert van de dirigent van
het Harmonieorkest. Na 21 jaar muzikale leiding werd Adrie van de Merwe op 27 juni in het zonnetje gezet en konden familie, vrienden en aanhang nog één keer dit seizoen genieten van het Leerlingenorkest
en het Harmonieorkest. De ontmoetingsruimten van de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep boden
daarna uitstekend onderdak voor de feestmiddag en (besloten) afscheidsavond.
We kijken terug op 21 geslaagde jaren. Het zal voor zowel Adrie als het Harmonieorkest even wennen
zijn, maar na de zomer staat er toch echt een andere dirigent op de bok. We verwelkomen Elivera van
Sloten van harte en kijken uit naar deze nieuwe muzikale reis die we samen zullen ondernemen.
Het nieuwe seizoen lijkt van start te gaan met een nieuw Instaporkest!
De Blazersklassen maken grote stappen en een aantal jonge talenten heeft
gelukkig belangstelling om hier een vervolg aan te geven. Meer nieuws hierover na de zomer. Voor nu wens ik iedereen een heel prettige vakantie dan
wel zomerperiode toe, en tot in het nieuwe seizoen!
Stephan Lachner

Ben jij al Vriend van Excelsior?
Excelsior heeft al lange tijd donateurs die onze vereniging steunen. Helaas neemt het aantal donateurs
af, waardoor we op zoek zijn gegaan naar nieuwe mogelijkheden om de vereniging te ondersteunen.
Sinds kort kun je daarom Vriend van Excelsior worden. Met dit initiatief gaan we met onze tijd mee: we
zetten Excelsior nog beter op de kaart met een Stichting Vrienden van Excelsior, en we waarborgen tegelijkertijd de financiële continuïteit van onze mooie vereniging.
Als Vriend van Excelsior doneer je jaarlijks € 15,00 en daarvoor krijg je korting op de entree van het jaarconcert en een abonnement op deze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de activiteiten van onze
vereniging.
Nu is het natuurlijk de kunst om heel veel Vrienden te vinden, die onze activiteiten
willen ondersteunen en daar hebben we dus jou hulp voor nodig!
We hebben hiervoor een ludieke actie bedacht:
· Als je 5 nieuwe Vrienden aanbrengt, ontvang je een cadeaubon van € 15,00;
- Breng je maar liefst 10 nieuwe Vrienden aan, dan ontvang je als blijk van
waardering een cadeaubon van € 35,00!
Deze cadeaubon is naar keuze te besteden bij Musicallin of Terpstra.
Vraag dus je opa, oma, vader, moeder, buren, ooms, tantes of collega om ook
Vriend van Excelsior te worden. Je hebt daar voldoende tijd voor, want deze actie
loopt nog tot 1 november 2015.
Het aanmeldingsformulier ontvang je in je mailbox. Hou die dus goed in de gaten en ga op pad voor het
vinden van nieuwe Vrienden!
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Afscheid Adrie van de Merwe
Na een samenwerking van maar liefst 21 jaar, nam het Harmonieorkest op 27 juni afscheid van haar dirigent Adrie van de Merwe.
Op deze prachtige middag was er een compleet programma georganiseerd.
Eerst trad het Leerlingenorkest op tijdens het binnenkomen van de
gasten en aansluitend begon het concert van het harmonieorkest
met een speciaal door Adrie samengesteld programma van stukken
die hij graag nog eenmaal met het orkest wilde spelen.
Na een uitbundig openingsstuk (Unity Fanfare), was er ruimte voor
het prachtige stuk “Air Nostalgique”, voor orkest en solo saxofoon.
Naamgenoot Adrie vertolkte dit stuk met verve en wist iedereen
ermee te raken.
Het speciaal voor harmonie geschreven werk Ross Roy bracht de
volle kleur van het harmonieorkest goed onder de aandacht en dat
wist het aanwezige publiek duidelijk te waarderen!
Tussen de stukken door zorgden de kleinkinderen van Adrie voor
wat vrolijke afleiding, waardoor het “familiegevoel” van onze vereniging alleen maar werd versterkt.
Op het programma stond vervolgens een prachtig en speels stuk
voor solo-fagot en orkest “Bassoonissimo”.
Wie kon dit stuk beter vertolken op deze speciale dag, dan zijn eigen dochter Nadine van de Merwe.
Zoon Arjen speelde overigens ook mee in het orkest.
Hierna volgde het officiële gedeelte van de middag, want het was
tijd om het spreekwoordelijke stokje over te dragen aan de nieuwe
dirigent Elivera van Sloten, die het publiek alvast trakteerde op een
voorproefje voor het nieuwe seizoen, met het stuk Free World Fantasy.
Ter afsluiting van deze muzikale middag dirigeerde Adrie nog eenmaal het orkest. Hiervoor had hij het spetterende El Camino Real
uitgekozen, dat bij iedereen veel indruk maakte! Een goede keuze
voor het einde van de muzikale reis van Adrie met Excelsior.
Na afloop van het concert was er gelegenheid om Adrie de hand te schudden onder het genot van een hapje en een drankje.
Er waren cadeau’s, bloemen, een toespraak van de wethouder en een kort
flitsend optreden van koor Odyssee, waarmee Adrie i al die jaren ook diverse
keren heeft samengewerkt.
De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet en er was voldoende tijd om
nog even met iedereen te praten.
Een geslaagde afscheidsdag en een mooie afsluiting van een “tijdperk”.

Adrie bedankt!
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Junior Play-In
Elk jaar in de Week van de Amateurkunst (WAK), organiseert het
Leerlingenorkest een gezellige Play-In voor onze HaFa-leden en
de leerlingen van de Blazersklas.
Ook dit jaar was het weer een enorm succes, want met maar liefst
20 “gast”-spelers was het Leerlingenorkest ineens 2x zo groot als
normaal!
Onder leiding van Peter Duijnmayer zijn er enkele leuke stukjes
ingestudeerd die na een uur voor alle ouders konden worden uitgevoerd. De zaal barstte bijna uit haar voegen zoveel belangstelling was er.
Het was weer een geslaagde avond, die voor komend seizoen
zeker weer op de agenda staat!
Hieronder de belevenissen van Twan van die avond.
Hallo allemaal,
Ik ben Twan, 7 jaar oud en ik zit in groep 4 op de Dik Tromschool
in Hoofddorp. Ik speel saxofoon sinds augustus 2014 en ik heb
les van juf Mia. Ik vind het leuk om te oefenen als ik de liedjes
een beetje ken, zoals met sinterklaas en kerst liedjes. Mijn zussen, Roos en Iris en een broertje Niek, die zeggen altijd als ik
aan het oefenen ben dat ik aan het Toeteren ben.
Ik kwam naar de Play-in omdat m’n moeder dat leuk vond. En
toen ik er was vond ik het ook heeeeeel erg leuk om met alle anderen samen muziek te maken. Volgend jaar wil ik ook op dinsdagavond muziek maken bij de instapgroep. Ik zit ook op waterpolo en judo en dat vind ik allebei ook heel erg leuk om te doen.
Tot de volgende keer bij de instapgroep!
Groetjes Twan.
NB: Meer leuke foto’s van deze avond vind je op www.excelsior-hoofddorp.nl

Mini-concert Leerlingenorkest
Het Leerlingenorkest heeft op 16 juni de voortgang
ten gehore gebracht tijdens een mini-concert in de
Boerderij.
Onder leiding van Peter Duijnmayer werden muzikale werken, in toenemende moeilijkheidsgraad, gespeeld.
Het publiek kreeg onder meer Mieke heeft een lammetje, Au Claire de la Lune, noten van Bach, Born to
be Wild, Happy en Thriller te horen. Een mooi resultaat na een seizoen repeteren met instroom uit Instapgroep en de Blazersklas van de Albert Schweitzerschool.
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Verslag slotconcert Blazersklas
Op 18 juni was het zover: de Blazersklassen van de Albert Schweitzerschool gaven een daverend slotconcert.
Na een schooljaar flink oefenen presenteerden groep 5/6 en groep 7
van de basisschool in Hoofddorp wat ze al die maanden hadden geleerd: het klonk als een klok!
De zaal was afgeladen vol met kinderen uit de andere groepen, ouders en overige belangstellenden. Iedereen wilde natuurlijk deze fijne
muzikanten horen spelen.
Na een kleine warming-up begon groep 5/6 met de aftrap. Ze speelden onder meer Het Spookkasteel, Mars van de Kabouters en De
Wandelende Eend.
Na een intermezzo van het schoolkoor onder leiding van juf Gemma,
was tot slot groep 7 aan de beurt om te laten horen wat ze al konden.
Er waren niet alleen klassiekers te horen zoals When The Saints Go
Marchin In, en Old MacDonald had a Band, maar ook De Tovervogel
en Hard Rock Blues werden door de jonge muzikanten fraai voor het
voetlicht gebracht.
Uniek dit keer waren de talentvolle solisten! Als ervaren muzikanten
brachten zowel Robbie (hoorn), als het duo Hilde (alt-sax) en Emilie
(fluit) een eigen solostuk ten gehore.
Geheel terecht ontvingen de muzikanten een daverend applaus, en
de docenten van de Blazersklassen bloemen en vele bedankjes.
Graag zien we jullie allemaal weer terug in het nieuwe schooljaar
voor nog meer spetterende muzikale optredens!

HaFa-examens
Op zaterdag 20 juni hebben 6 van onze leden muziekexamen gedaan bij Pier-K. Aan het
einde van de dag bleek iedereen geslaagd, dus we willen jullie van harte feliciteren!
Voor het A-examen zijn geslaagd:
Laura, Dainey en Yoran.
Voor het B-examen zijn geslaagd:
Suzanne, Jens en Pieter.
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Open dagen Pier-K

Korte berichten
Volg ons op Twitter of
Facebook:

We waren goed zichtbaar (rood) aanwezig bij de open dagen van Pier-K!

www.twitter.com/muziekexcelsior

Op zaterdag 30 mei waren we in Nieuw
Vennep gelijktijdig met de opening van
de Week van de AmateurKunst (WAK)
en op zondag 7 juni in Hoofddorp tijdens
de laatste dag van de WAK.

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
Onze kraam gaat er steeds mooier uitzien met Opzeggingen:
Aranka, Tijmen, Naomi (allen uit het Har2 banners, flyers en verenigingsfolders om uit
monieorkest), Lucas (HaFa).
te delen, fotoboek met recente foto’s, een aantal muziekinstrumenten om uit te proberen, en Aanmeldingen:
dan ook nog feestelijk aangekleed met vlaggen Larissa, Yuri (beide Hafa).
en ballonnen.
En nu afwachten of ons ‘signaalrood’ indruk
maakt op de bezoekers van de open dagen.
Kopij volgende nieuwsbrief
Graag inleveren bij het secretariaat via
Dank aan allen die hebben bijgedragen!
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
De sluitingsdatum voor volgende
HARMONIEuws is op 15-8-2015.

Anjeractie

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

De opbrengst van de anjercollecte bedraagt € 556.
Een derde deel hiervan is voor de clubkas.
Iedereen die heeft geholpen met collecteren, heel hartelijk
bedankt!

Agenda komend seizoen
Activiteit

Waar

Wie

Bijzonderheden

18-aug-15

Datum

eerste repetitie nieuwe seizoen

boerderij

Leerlingenorkest

avond

20-aug-15

eerste repetitie nieuwe seizoen

Boerderij

Harmonie

avond

5-sep-15

Polderparade

Cultuurgebouw

Harmonie en LLO

vanaf 14 uur

13-sep-15
31-okt-15

Koffieconcert
HaFa uitje

Joannes de Doper kerk
n.n.b

Harmonie
Leerlingenorkest + Hafa leden

vanaf 10.30 uur
nog niet bekend

7-nov-15

Streekfestival

Bodegraven

Harmonie

hele dag

12-dec-15

Festival Opperdoes

Opperdoes

Leerlingenorkest

nog niet bekend

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

30-mrt-16

ALV

Boerderij

Allen

avond

26-apr-16

optie lintjesregen

Gemeentehuis

Harmonie

ochtend

27-apr-16

optie Koningsdag

Centrum Hoofddorp

Harmonie

hele dag

4-mei-16
31-mei-15

dodenherdenking
Junior Play-in

Monument
Boerderij

Harmonie
LLO + Hafa leden + blazersklas

avond
avond

11-jun-16

optie Veteranendag

Hoofddorp

Harmonie

hele dag

10-jul-16

seizoensafsluiting

n.n.b

Allen

middag/avond

