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Van de voorzitter
In deze 36e editie van Harmonieuws leest u over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en over
hetgeen er de komende tijd nog op stapel staat. Voor sommige leden was de start van dit seizoen de
eerste kennismaking met Excelsior. Zo zijn er drie enthousiaste leerlingen van start gegaan in de Instapgroep, waar Peter Duijnmayer ze ‘spelenderwijs’ wegwijs maakt in het samenspel en de beheersing van
hun instrument. Twan, Sylvana en Lucas maken goede vorderingen en zijn hard op weg om volwaardig
deel uit te maken van het Leerlingenorkest.
Het festival in Opperdoes staat voor de deur, waar het Leerlingenorkest op 12 december haar opwachting zal maken. Voorgaande edities leren dat het harde werken altijd wordt beloond: samen eropuit, naar
een festival buiten de gemeentegrenzen is de kroon op een maandenlange voorbereiding.
Muziek verbindt! Een festival met een etentje achteraf draagt daar veel aan bij. Ik wens onze leerlingen
alvast veel plezier op dit evenement.
Het Harmonieorkest heeft haar prestaties laten toetsen op het Streekfestival in Bodegraven. Met veel
bezieling heeft Elivera van Sloten de Harmonieleden de afgelopen maanden voorbereid op het Streekfestival. De resultaten waren duidelijk hoorbaar: in muzikaliteit en dynamiek heeft het orkest stappen gezet. De opnames staan inmiddels op ons Youtube kanaal, met dank aan Ruud Rozevink. Natuurlijk waren er verbeterpunten: het juryverslag signaleert duidelijk aan welke punten de komende tijd gewerkt
moet worden.
Zo komen we met z’n allen weer een stapje verder. Iedereen maakt op zijn of haar eigen niveau muziek.
Ik heb de afgelopen tijd veel plezier, inzet en ambitie gezien, en dat staat voorop. Ik wens u de komende
tijd weer veel speelplezier!
Stephan Lachner

Valentijnsconcert 14 februari 2016
Op Valentijnsdag geven we met de hele vereniging een spetterend valentijnsconcert in schouwburg De
Meerse. De voorstelling begint om 14.30 uur en de kaartverkoop zal eind november van start gaan via de
website van het theater.
Wil jij je geliefde op originele wijze verrassen
met Valentijn? Neem hem of haar dan mee
naar dit speciale Valentijnsconcert met superromantische werken.
Even lekker onderuit gezakt en terug in de tijd
met bekende muziek uit de film “The beauty
and the beast”, de titelsong van de serie “The
Love Boat” en nog veel meer mooie werken.
Kortom een heerlijk romantisch concert om je
geliefde mee naar toe te nemen.
Hou de verenigingswebsite en de website van
theater De Meerse in de gaten en bestel je
kaarten voor je achter het net vist!
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Polderparade
Zaterdag 5 september was het zover:
De allereerste editie van de polderparade in
Hoofddorp.
Het cultuurgebouw stond in het teken van
de opening van het culturele seizoen 2015-2016. Ook muziekvereniging Excelsior was goed vertegenwoordigd met
een mooi ingerichte kraam, een enthousiast leerlingenorkest en een heuse “flashmob”.
Nadat de kraam was ingericht en iedereen zijn plek had gevonden, klonken de eerste tonen van het nummer ‘happy’
al in het winkelcentrum. Langzamerhand stroomden de muzikanten bij elkaar en wat begon met twee muzikanten
eindigde in een geheel orkest. Niet één keer, maar wel drie keer. Het winkelend publiek was blij verrast.
De derde “flashmob” werd ingeluid door
wethouder Derk Reneman en Joep van
Dijk, directeur van het Cultuurgebouw.
Samen met vele kleine dansers en danseresjes was de polderparade officieel van
start gegaan.
Na deze spetterende opening was het de
beurt aan het leerlingenorkest. Zij lieten met
een mooi en sprankelend repertoire het publiek genieten.
Al met al heeft muziekvereniging Excelsior
zich van zijn goede kant laten zien met een
zeer geslaagde en vooral verrassende dag.

Erwin

Koffieconcert Joannes de Doperkerk
Op zondag 13 september hield bovengenoemde kerk open
huis als start van het winterseizoen.
Het was een prachtige nazomerdag zodat de meeste festiviteiten buiten konden plaatsvinden.
Op het voorplein van de kerk was het dan ook een gezellige
drukte en een muzikaal feestje waar diverse koren en wij als
orkest met een koffieconcert van 45 minuten een bijdrage
aan hebben geleverd.
Na het concert was het voor ons genieten van de koffie in het
zonnetje maar niet alvorens wij met z’n allen door Ineke op de
foto zijn gezet met niemand anders dan de paus in ons midden,
wat een privilege toch weer.
Techneut Thijs als enige in het bezit van startkabels wil ik bedanken voor het weer op de weg helpen van mijn 17 jaar oude auto
met kapotte accu.
Elly
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Streekfestival
Op 7 november j.l. heeft het Harmonieorkest deelgenomen aan
het Streekfestival te Bodegraven, met de werken “Hindenburg”
van Michael Geisler en “Pilatus: Mountain of Dragons” van Steven Reineke.
Als inspeelstuk is gekozen voor “Feeling Good” van L.Bricusse/
A.G. Newley arr. Henk Ummels, met een geweldige sax-solo
van Adrie.
De Jury bestaande uit de Heren Jacob Slagter en Alex Schillings was vooral kritisch op de punten: intonatie, klankvorming,
klankbalans, ritmiek en samenspel, daar is dus nog het nodige
werk te verrichten.
Positief was men over het enthousiasme , de passie en vinden zij ons een orkest met potentie. Als we met die kwaliteiten de kritieke punten aanpakken dan komt het wel goed met ons.
Met een 8 als gemiddelde zijn we niet vooruit maar ook niet achteruit
gegaan en voor Elivera was het natuurlijk onmogelijk om ons in twee
maanden tijd naar een hoger plan te tillen.
Laten we voortgaan op de ingeslagen weg en vooral plezier hebben in
het musiceren en met elkaar dat is het belangrijkste.
De High Tea als afsluiting was TOP, die moeten we er maar inhouden.
Elly

Activiteiten Blazersklas
Eind augustus zijn de leerlingen van groep 6/7 van de Albert Schweitzerschool
enthousiast begonnen aan hun 2e seizoen muzieklessen in de Blazersklas.
Er wordt eerst een periode in groepjes geoefend onder leiding van Ger, Marjon,
Ineke, Willem, Kamila en Rene, waarna het geleerde in de orkestlessen samengevoegd wordt.
Momenteel studeren de kinderen hard op sinterklaasliedjes, zodat ze de goedheiligman muzikaal kunnen verwelkomen op school! Het klinkt al best goed!
Na de intocht van Sint gaan de kinderen aan de slag met kerstliedjes en natuurlijk met de liedjes voor het Valentijnsconcert op 14 februari in De Meerse!
We zijn benieuwd wat voor liefdesliedjes jullie daar gaan laten horen en hopen
dat jullie er allemaal bij zijn!

HARMONIEUWS #36

Pagina 4

Nieuws uit Leerlingenorkest en Instapgroep
Leerlingenorkest
Onder leiding van Peter Duijnmayer is het Leerlingenorkest weer enthousiast begonnen aan het nieuwe seizoen.
De eerste repetities stonden in het teken van de Polderparade, waar enkele leuke stukjes ten gehore gebracht werden waaraan het publiek kon
meedoen met toetertjes of met klappen. Een leuk concept waar iedereen
enthousiast aan mee deed!
Momenteel bereid het orkest zich voor op het 25e Jeugdfestival in Opperdoes op 12 december aanstaande. Kijk op onze facebookpagina voor
meer informatie en als je 12 december tijd hebt, kom dat gezellig luisteren tijdens ons optreden!
Sinds enkele maanden speelt Robbie, leerling van de Blazersklas, mee in het Leerlingenorkest. Hij stelt zich graag even voor.
“Ik ben Robbie en ik speel hoorn in de Blazersklas en in het Leerlingenorkest. Ik zelf
vind het orkest heel leuk. Alleen als ik aan het oefenen ben zegt mijn zus altijd dat ze het
irritant vind. Dus dan krijgen we weer ruzie en dan ben ik blij met papa, want dan staat
hij aan mij kant. En ik mag alleen hoorn spelen als ik het op mijn eigen kamer doe. Dus
dan kan ik gerust oefenen. En ik vindt tennis ook heel leuk. Maar ik vind de hoorn niet
alleen het leukste instrument, ik vind de trompet en de schuiftrompet ook heel leuk.
Nu even iets heel ander hoor, mijn juf die mij les geeft bij hoorn is ook heel lief. Want ik
leer veel van haar. Als ik het wil mag ik na schooltijd ook nog bijles van der. En vorig jaar
toen ik in groep 6 zat mocht ik ook meedoen met groep 7, die nu groep 8 is en dat was
echt heel leuk. “Oh ja’’ trouwens ik ben 9 jaar.
Tot in het leerlingen orkest!”
Groetjes van Robbie
Instapgroep:
Halverwege september is Peter tevens begonnen met een nieuwe Instapgroep, die dit jaar slechts 3 deelnemers
kent: Sylvana, Twan en Lucas, die alle drie alt-saxofoon spelen. Van Sylvana en Lucas ontvingen we een stukje
waarin ze zich voorstellen:
“Ik zal me even voorstellen: ik ben Sylvana en ik woon in Floriande-Zuid ik
ben moeder van een lieve dochter Jaydee (10jr.)
Precies 1 jaar geleden (november 2014) ben ik begonnen met saxofoonles. Op de woensdagmiddag heb ik solo les van juf Mia. Ik heb altijd jaren geleden het verlangen gehad om saxofoon te willen leren spelen en daarom ben
ik ook erg blij dat ik deze stap heb kunnen maken.
Sinds een aantal weken speel ik op de dinsdagavond mee in de Instapgroep,
ik vind gezamenlijk muziek maken erg leuk en zo maak je ook grote sprongen
om beter te kunnen worden.
Op 12 december hebben we een festival in Opperdoes daar heb ik me voor
opgegeven. We zijn nu met zijn allen druk aan het oefen om alle muziek liederen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
Ik hoop vooral met veel plezier samen met de leerlingen muziek te kunnen
blijven maken bij Excelsior.”
Groetjes van Sylvana.
Oefenen in de Instapgroep:
v.l.n.r.:Sylvana, Peter, Twan
“Ik ben Lucas Luijben en ik speel al meer dan een jaar saxofoon bij Pier-K.
Sinds September speel ik in de instapgroep en in het leerlingenorkest. En ik vind dat heel erg
leuk, want dan leer ik ook beter samen te spelen. En als ik daar speel voel ik me gezellig en ik
vind dat ik daar leuke muziek speel en dan vind ik het ook juist nog leuker en natuurlijk doe ik
mijn best ook. Ik en ongeveer alle anderen hebben 12 december in Opperdoes een optreden.
Het leukste lied vind ik Oktafria”.
Groetjes van Lucas

Elivera stelt zich voor
Sinds dit seizoen heeft het Harmonieorkest een nieuwe dirigente: Elivera van Sloten. In deze nieuwsbrief stelt ze
zichzelf voor.
"LET THE MUSIC PLAY" is mijn levensspreuk die ik vaak gebruik. Wat ik hiermee wil zeggen is dat, de bladmuziek
(wit papier met zwarte bolletjes, streepjes en afkortingen) slechts een suggestie zijn van muziek, maar dat jijzelf zelf
hiermee kan "spelen"!
Elke muzikant kan hetzelfde melodietje (om-) spelen tot een ander gevoel of bedoeling. Wij als muzikanten,
zijn toondichters der muziek: wij willen iets zeggen of laten voelen, wat met geen enkel woord te beschrijven is...
"LET THE MUSIC PLAY" betekent ook dat elke keer wanneer je repeteert, je steeds iets nieuws kan ontdekken in de
muziek. Als een kind, leer je "al spelend" wat de beste manier is of hoe je precies je verhaal wilt vertellen, in dit geval
met de muziek. Als je op een nieuwsgierige manier naar jouw instrument en naar de harmonie in het orkest kijkt en
luistert (!), zul je altijd geboeid zijn, je zult spelende wijs "leren". Op deze manier zal het muziekstuk, wat al 4 maanden op de lessenaar staat, nooit saai kunnen zijn! Het houdt de geest jong! Mooi toch!?!
Wij hebben net het Streekfestival in Bodegraven achter de rug:
wat wij samen in slechts 3 maanden hebben gepresteerd is
uitzonderlijk! De overgave aan mij door het orkest, van vertrouwen en inzet, is waar "LET THE MUSIC PLAY" over gaat. Ook
ik leer van jullie en ontdek door jullie spel en vragen nieuwe
invalshoeken en inzichten. Als dirigent sta ik letterlijk "voor" het
orkest, maar ik zal altijd "achter" jullie staan met support en vertrouwen. Ik ben ontzettend dankbaar, dat ik van jullie de kans
heb gekregen om met jullie samen te werken en al ‘spelend’
een mooie en uitdagende toekomst tegemoet ga!
Naast dirigeren geef ik ook fluit en piccolo les thuis en bij een
muziekvereniging. Ook speel ik af en toe in het musical orkest:
vaak is dit fluit, piccolo en alt-sax. (mijn bij-instrument is alt-sax)
Om een beetje balans te krijgen ben ik een fanatieke yoga beoefenaar: Hata Yoga en Kundalini Yoga zijn de twee stromingen waarvan ik dagelijks lessen volg bij Yogapoint in Utrecht of
thuis. Daarnaast ben ik net in oktober begonnen met klassiek
zanglessen bij mijn nicht Elise Keep, zij is piano- en zangpedagoog.
LET THE MUSIC PLAY!
Elivera van Sloten

Overzicht Commissies
Als vereniging hebben we (gelukkig) veel vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken voor onze club! Daar zijn
we heel blij mee en we kunnen niet zonder hen!
Heb je een vraag, opmerking of goeie tip, aarzel dan niet om onze commissies te benaderen.
 Is er iets met je instrument neem dan contact op via: instrumentenbeheer@excelsior-hoofddorp.nl
 Wil je meer weten over de activiteiten van het Leerlingenorkest of over de HaFa-opleiding van Pier-K, neem
dan contact op via: leerlingenorkest@excelsior-hoofddorp.nl
 Is er iemand afwezig door ziekte (of door ziekte van directe familie), heeft iemand wat te vieren: geef dan een
seintje via: liefenleed@excelsior-hoofddorp.nl
 Vragen over de gang van zaken rondom optredens van het harmonieorkest, kun je stellen via:
harmoniecommissie@excelsior-hoofddorp.nl
 Heb je tips voor de muziekkeuze van de harmonie, leg die dan neer bij: muziekccommissie@excelsiorhoofddorp.nl
 Aan– en afmeldingen van je repetitiebezoek kun je doen via:

Leden leerlingenorkest: Leerlingenorkest@excelsior-hoofddorp.nl

Leden Harmonieorkest: via je sectievertegenwoordiger
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Optredens in de meivakantie 2016

Korte berichten

In de meivakantie van 2016 wordt het Harmonieorkest voor 2 optredens verwacht:
 Op woensdag 27 april 2016 op de vrijmarkt in het centrum van Hoofddorp
 Op woensdag 4 mei tijdens de dodenherdenking in Hoofddorp.
Graag doen we daarom een beroep op alle leden van het Harmonieorkest om
rekening te houden met deze optredens bij het invullen van eventuele vakantieplannen.

Uitnodiging Nieuwjaarsinstuif
Op zondagmiddag 3 januari willen we met elkaar het
nieuwe jaar muzikaal inluiden tijdens de Nieuwjaarsinstuif.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor de hele vereniging.
Of je nu in de Blazersklas, Instapgroep, Leerlingenorkest
of Harmonieorkest zit, of misschien ben je alleen HaFalid: je bent van harte uitgenodigd om gezellig langs te
komen om mee te spelen.
Plezier in met elkaar muziekmaken staat voorop.

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 1-9-2015:
Hans (Leerlingenorkest).
Aanmeldingen:
Willem en Dyonne (beide Harmonieorkest).

Kopij volgende nieuwsbrief

Graag inleveren bij het secretariaat via
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
De sluitingsdatum voor volgende
HARMONIEuws is op 5 januari 2016.

Dus kom op 3 januari naar de Boerderij voor de meest
spetterende muzikale bijeenkomst van het jaar!

Afwijkende repetitietijden kerstvakantie
In verband met de kerstvakantie zijn de repetities als volgt gewijzigd:

22-12: geen repetitie Leerlingenorkest

22-12: extra kerstrepetitie Harmonie

24-12: geen repetitie Harmonie

29-12: geen repetitie Leerlingenorkest

31-12: geen repetitie Harmonie

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
NB: Ruud en Ineke: dank voor jullie vele
leuke foto’s!

Agenda komend seizoen
Datum

Activiteit

Waar

Wie

Bijzonderheden

12-dec-15

Festival Opperdoes

Opperdoes

Leerlingenorkest

hele dag

20-12-15

Optie kerstoptreden

Centrum Hoofddorp

Harmonie

middag

22-dec-15

Extra repetitie tbv kerst

Boerderij

Harmonie

avond

26-dec-15

Kerstdienst

Joannes de Doper kerk

Harmonie

ochtend

3-jan-16

Nieuwjaarsinstuif

Boerderij

Allen

middag

24-jan-16

Studiemiddag met partijrepetities

n.n.b.

Harmonie

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

27-apr-16

Koningsdag

Centrum Hoofddorp

Harmonie

hele dag

4-mei-16

dodenherdenking

Monument

Harmonie

avond

31-mei-15

Junior Play-in

Boerderij

LLO + Hafa leden + blazersklas

avond

11-jun-16

optie Veteranendag

Hoofddorp

Harmonie

hele dag

5-jul-16

laatste repetitie LLO

Boerderij

Leerlingenorkest

avond

7-jul-16

laatste repetitie Harmonie

Boerderij

Harmonie

avond

10-jul-16

seizoensafsluiting

n.n.b

Allen

middag/avond

