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MUZIEKVERENIGING EXCELSIOR Hoofddorp

Van de voorzitter
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari die boordevol nieuws staat en, hoe kan het ook anders, uitgebreid
verslag doet van het Valentijnsconcert. We kunnen terugkijken op een fantastisch optreden. Mogelijk
gemaakt door vele helpende handen in de voorbereiding en uitvoering. Vanaf mijn kant daarvoor nogmaals alle hulde! Zonder alle creatieve ideeën en inspanning van diverse kanten was dit concert niet realiseerbaar geweest. Ik heb vanuit het publiek veel enthousiasme en positieve terugkoppeling gekregen
over de aankleding en diversiteit van dit unieke Valentijnsconcert!
We kijken nu vooruit naar het voorjaar, het nieuwe seizoen, en alle leuke activiteiten die we samen weer
gaan organiseren. Op de komende Algemene Ledenvergadering zullen we daar uiteraard meer in detail
op terugkomen. De ALV zal tevens in het teken staan van een meerjarenbeleid dat het bestuur in de afgelopen maanden heeft opgesteld, en dat invulling moet geven aan stabiliteit en duurzame groei van
onze vereniging. Een gedegen plan dat we graag aan u voorleggen en met u bespreken zodat het een
plan wordt voor en door ons allemaal. Ik hoop daarom dat we op ieders aanwezigheid kunnen rekenen!
Het seizoen 2015/2016 is tot nu toe succesvol gebleken met festivals van beide orkesten en een prachtig
Valentijnsconcert waar we trots op mogen zijn. Ik kijk uit naar het verdere jaarprogramma en de constructieve repetities die we met elkaar gaan hebben.
Stephan Lachner

Algemene Ledenvergadering
Op woensdagavond 30 maart houden we weer onze
jaarlijkse ledenvergadering.
Enkele weken van tevoren ontvangen al onze leden
hiervoor een uitnodiging, evenals de stukken die we in
de vergadering willen bespreken.
Het is belangrijk om hierbij aanwezig te zijn, want voor
al onze bestuurswerkzaamheden is jullie inbreng en
feedback hard nodig, zodat wij weten of we in de goede
richting denken en werken.
Tijdens de vergadering worden naar verwachting weer nieuwe voorstellen in stemming gebracht,
waarvoor je aanwezigheid extra van belang is.
Graag willen we benadrukken dat iedereen van 16 jaar en ouder stemrecht heeft en dat ouders van onze
jeugdleden namens hun kind hun stem mogen uitbrengen. Alle ouders van onze jeugdleden zijn daarom
van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Boerderij.
Graag tot dan!
Mariette Zijderveld
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December 2015
De decembermaand lijkt alweer lang geleden, maar stond voor onze vereniging bol van de activiteiten.
Eerst haalde de Blazersklas op 5 december Sinterklaas muzikaal in. Op 12 december gaf het Leerlingenorkest een
geweldig optreden op het festival in Opperdoes. De kerstviering op de Albert Schweitzerschool was nog nooit zo
muzikaal als op 17 december en op tweede kerstdag luisterde het Harmonieorkest traditiegetrouw de kerkdienst van
de Joannes de Doperkerk op.
Van diverse leden ontvingen we kortere of langere verslagen van al deze activiteiten, die we hieronder en op de volgende pagina’s graag met u willen delen.

Sinterklaas in de Blazersklas

Kerstviering Albert Schweitzerschool

Sinds 2011 is het nou al een jaarlijks ritueel geworden
dat als Sinterklaas ons op school komt bezoeken en
dat de blazersklas een sinterklaas orkest geven, en
dat deden we dit jaar natuurlijk weer.
De liedjes die we toen speelden zijn “sinterklaasje
kom maar binnen”, “zie ginds komt de stoomboot”,
“sinterklaas kapoentje” en “dag sinterklaasje”.
Alle instrumenten die meedoen aan het orkest, dat
zijn de dwarsfluit, de klarinet, de saxofoon, de trompet, de hoorn, de bariton en de bastuba.
Toen dat was geweest gingen we weer naar de klas
en daar gingen we de surprises doen. en toen opeens
daar wordt op de deur geklopt zacht geklopt hard
geklopt, ja je raad het al het was sinterklaas met
de pieten. Toen dat was geweest gingen we verder
met de surprises. Toen dat klaar was, was het pauze.
De pieten kwamen ook mee naar buiten. Toen de
pauze was afgelopen gingen we weer verder met de
surprises. En toen dat was afgelopen gingen we met de klas
allemaal leuke spelletjes doen.

Wij gingen eerst kijken naar de andere klassen en daarna
kregen we in ons eigen lokaal een koekje met chocomelk
of met limonade. We gingen toen naar een ander lokaal
want daar stonden onze instrumenten klaar. Toen naar
buiten. En daar stond ook het orkest van Excelsior. Het
was heel gezellig want er waren vuurfakkels. Daarnaast
stond een lint en daarachter stonden alle groepen en ook
de ouders. Toen gingen we vrolijke liedjes spelen zoals,
Merry Christmas en Jingle Bells en nog veel meer. Daarna speelde Excelsior er nog een paar alleen. We speelden in de avond want dan kon je de vuurfakkels goed
zien. Toen gingen we weer naar binnen om ons in instrument in onze kisten te doen. Eefje speelt de dwarsfluit. En
Nefeli de bariton. Wij hebben dit geschreven.

Groetjes van Alex
We hebben heel veel sinterklaas liedjes gespeeld en ook
heel erg veel geoefend met het
orkest.
Ik ben Robbie en ik speel de
hoorn en mijn vriend Alex speelt de bariton. De liedjes
die we gespeeld hebben zijn: sinterklaas kapoentje,
sinterklaasje Bonne bonne bonne, zie ginds komt de
stoomboot en dag sinterklaasje. dat zijn de liedjes die
we gespeeld hebben. Jammer genoeg vindt niet iedereen het leuk, gelukkig ik en Alex wel. De instrumenten die we hebben in het orkest zijn: hoorn, bariton, dwarsfluit, klarinet en trompet. Zoals ik al zei ik
speel de hoorn en mijn vriend Alex speelt de bariton.
Ik speel ook in het leerlingen orkest van Excelsior.
Daar spelen we ook liedjes die zijn wel wat moeilijker.
Daar kan je ook naartoe na groep acht dus als je naar
de middelbare school gaat. Want dan moet je je instrument inleveren. Als je goed genoeg bent mag je
naar het harmonie orkest van Excelsior. Daar zijn de
liedjes nog veel en veel lastiger. Maar de mensen die
daarbij zitten zijn ook wel heel erg goed. Er zijn zelfs
mensen bij Excelsior die daar al 40 jaar zitten. Ik vind
Excelsior de leukste muziekvereniging aller tijden.
Van Robbie

Nefili en Eefje
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Festival Opperdoes - Leerlingenorkest valt in de prijzen!
Op 12 december deed het Leerlingenorkest mee aan het 25e Jeugdfestival in Opperdoes.
Het orkest speelde uitstekend en dirigent Peter Duijnmayer werd beloond voor al zijn inspanningen, want hij won die dag de prijs voor het beste arrangement!
We zijn trots op onze dirigent en natuurlijk ook op het orkest dat zijn stuk met zoveel inzet
ten gehore heeft gebracht!
Peter, Gefeliciteerd!
Van Susie ontvingen we onderstaand verslagje van deze geslaagd dag:
We gingen naar Opperdoes, het was heel gezellig. Toen we aankwamen gingen we wat
eten en daarna gingen we tafelvoetballen met zijn allen. Toen gingen we in een hele kleine ruimte inspelen, maar daarvoor gingen we eerst nog even kijken bij de orkesten voor
ons. Toen waren wij aan de beurt, en ik vond dat we het best wel goed deden. Toen alle
orkesten waren geweest, was de prijsuitreiking met twee prijzen, en wij wonnen daar één
van. Toen gingen wij weg, maar anderen bleven nog eten.
Susie

Nieuwjaarsinstuif
Op zondagmiddag 3 januari hebben we met elkaar het nieuwe jaar muzikaal ingeluid. Het is ieder jaar weer een
feest om te zien hoe onze leden, van alle niveau’s met elkaar samen muziek maken en een gezellige middag met
elkaar hebben.
Susan schrijft over die middag:
“Het was super gezellig met de nieuwjaarsinstuif. In het leerlingenorkest klinkt het veel minder vol als in het grote
orkest. Elivera vroeg veel leuke vragen over de theorie van in een orkest spelen aan de leerlingen.
Elivera vond het leuk als we bij een liedje eerst alleen speelden en daarna het grote orkest meespeelde.
Er waren veel lekkere hapjes en er kwamen heel veel mensen kijken. Ik vindt Elivera een leuke dirigent.”
En Quinten stuurde het volgende stukje in:
“Op zondag 3 januari 2016 hadden wij een nieuwsjaarinstuif in de boerderij met het Harmonie orkest. We konden
onze jassen en handschoenen wel aanhouden want de verwarming was stuk, dus we moesten in de kou spelen.
Ik vond het erg leuk dat Peter Duijnmayer dit keer niet de dirigent was maar zelf mee speelde op zijn alt klarinet.
Voor het leerlingen orkest was het de eerste keer dat Elivera van Sloten op de bok stond. Het was even wennen
maar na een tijdje ging het best wel goed. Ik vond wel interessant hoe Elivera bepaalde muziektekens uitlegde. Ze
ging leuk met ons om.
We hadden twee uur de tijd om 6 muziekstukken in te studeren. En van al dat harde werken kregen we het gelukkig
ook weer lekker warm. De muziekstukken waren: Van de Kids Play Disney: 1 Can You Feel The love Tonight 2
Beauty and the Beast 3 A Whole New World 4 No Way Out en de anderen 2 stukken zijn : Ranger Rock en Love
song. Ik mocht zelfs een stukje solo spelen. Dat vond spannend en wel leuk.
Om 16.00 kon het orkest de muziekstukken voor
het publiek spelen. Er waren veel mensen die
naar ons kwamen luisteren. Na het mini concert
was het tijd voor een hapje en een drankje. En om
elkaar een goed, gezond en muzikaal nieuwjaar te
wensen. Ik vond het een leuke middag.”
Na deze muzikale happening hebben we traditiegetrouw ook onze jubilarissen in het zonnetje gezet!
Carin en Ellen zijn beide 25 jaar lid van onze vereniging, en Elly is dit jaar maar liefst 40 jaar lid!
Gefeliciteerd dames! We hopen jullie nog vele
jaren te zien!
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Valentijnsconcert
Op zondag 14 februari stond het jaarconcert van de vereniging geheel in het
teken van de liefde. Hoe kan het ook anders op Valentijnsdag!
Voor een uitverkochte zaal speelden alle orkesten van de vereniging een
prachtig repertoire, wat werd opgeluisterd door de dansers van Meer Dance en
met een intermezzo van het GIG koor van de Albert Schweitzerschool.
Zomaar een greep uit de reacties:

“het programma zat geweldig in elkaar en de uitvoering van alles was
zeer afwisselend en leuk aangekleed. Complimenten voor de groep die
het in elkaar gezet heeft. Men zei er was zoveel te zien, nou dat is leuk
om te horen he”

“Wat een feest was dat zondag met een mooi gevarieerd programma voor iedereen. En een uitverkochte zaal!
De gouden formule van optredens (muziek, zang, dans) lijkt gevonden.”

“Ik wil jullie feliciteren met jullie mooie concert. Ik heb niet alles gehoord, maar wat ik hoorde klonk superstrak,
Het was top! Jullie kunnen gaan nagenieten!”
Erg leuk om zoveel positieve reacties te ontvangen!
Om ook eens van onze dirigenten te horen hoe zij deze dag hebben ervaren, hebben we ze gevraagd om die aan
het papier toe te vertrouwen. Hieronder de verhalen van Peter Duijnmayer, Rene Anker en Elivera van Sloten.

Peter Duijnmayer over het Valentijnsconcert
“Ik heb meegedaan aan de eerste vergadering over het Valentijnsconcert in het najaar en eerlijk gezegd voelde ik
mij daar wat ongemakkelijk. De echte bedoeling van Valentijn is het anoniem uitwisselen van liefdesbriefjes aan een
geheime liefde. Dat zou ik persoonlijk nooit doen en dus heb ik die dag niet als zodanig in mijn agenda staan.
Ik had dus niet gerekend op een concert over de liefde.
Omdat het Leerlingen orkest wat meer voorbereidingstijd nodig heeft voor nieuwe stukken en de tijd tussen het festival in Opperdoes en Valentijnsdag maar ruimte voor 6 repetities had, was de uitdaging, hoe ga ik dat nu doen? I
k dacht wel meteen aan Love Song van Josef Bönisch en die heb ik meteen bij Thijs (onze muziek bibliotheek beheerder) besteld.
Die vraag had ik verder nog niet beantwoord, toen een paar repetities later de oudste fluitiste aan mij vroeg of we na
Opperdoes wat Disney muziek konden gaan spelen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken, want we hadden
Kids Play Disney in de kast liggen en ik was altijd nog eens van plan om Colors of the Wind te gaan spelen. Die laatste heb ik zelf aangeschaft in een Amerikaanse bezetting van John Higgins, omdat ik dat arrangement het mooiste
vind (en het is goedkoop in die bezetting).
Zo had ik al 10 minuten muziek over de liefde. In Opperdoes hebben we Sherwood Fantasy gespeeld en laten beoordelen. Het Sherwood is het bos waar volgens de legende Robin Hood heeft geleefd. Daar konden we dus ook
wel mee uit de voeten. Alleen Copernicus, een ongetrouwde priester, die alleen leefde voor de wetenschap, was een
buitenbeentje op het concert. Daarom was ik blij met het aanbod van Mike Kastelein om de muziek aan te kondigen.
Hij kon daar wel een mooi verhaal van maken, dacht ik en dat was ook zo.
Kids Play Disney en Love Song hebben we gespeeld op de Nieuwjaars Play-in en daarmee heb ik dus nog extra
repetitietijd gestolen van Elivera. Zo was het Leerlingen orkest, mede ook dank zij de hulp van Chandra op de hobo
en Lucienne op de klarinet er helemaal klaar voor op Valentijnsdag.
Natuurlijk was het concert niet foutvrij, anders
gelooft het publiek niet dat het leerlingen zijn,
maar de bezetting van dit jaar is erg exact in het
spel en de muziek wordt uitgevoerd op de manier
waar ik om vraag. De tekst van Elton John. “can you feel - the love – tonight”, hoorde je bijna letterlijk in de de muziek.
De jury in Opperdoes vroeg dan ook: Is iedereen
in Hoofddorp zo keurig?
Voor mij is dat alleen maar genieten tijdens het
concert!”
Peter
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Terugblik Valentijnsconcert
(vanuit de organisatie)

Voor mij begon het het Valentijnsconcert al in september
met een eerste oriënterende gesprek tussen bestuur,
diverse commissies en de dirigenten in de “Boerderij”,
waarbij de vraag was: wie wil er meedenken over de
invulling van een speciaal Valentijnsconcert?
Elivera raakte meteen in hogere romantische sferen en
het kon haar niet gek genoeg zijn. Als lid van de PRcommissie heb ik toegezegd hierover na te willen denken en dat heb ik geweten. Door contact te zoeken met
partijen buiten de vereniging begon de machine op 1
oktober langzaam te draaien om op 1 december in de
hoogste versnelling te gaan toen de deadlines in zicht
kwamen.
Het is allemaal niet zonder slag of stoot verlopen, en soms moesten we een teleurstelling incasseren en opnieuw
beginnen, maar door er met elkaar aan te blijven werken, hebben we een mooi resultaat geboekt.
De energie en tijd die dit project gekost heeft is gigantisch geweest, dan denk ik b.v. aan het ontwerpen en maken
van flyers, posters, programmaboekjes, het maken van de achtergrondbeelden die synchroon moeten lopen met de
muziek, het scannen van de trouwfoto’s die mee moeten lopen met de muziek, de teksten voor websites en media
om maar zoveel mogelijk publiciteit te genereren. Door gebruik te maken van de individuele kwaliteiten van ieder
van ons en die te bundelen hebben we op 14 februari voor een uitverkochte zaal een fantastisch concert kunnen
presenteren! Na afloop heb ik uit het publiek ook alleen maar lovende reacties gehoord over alle onderdelen en onze dirigente. Kortgezegd: men heeft het zeer gewaardeerd en daar doen we het tenslotte voor.
Elly

De Blazersklas en Valentijn
Ook voor de Blazersklas onder leiding van Rene Anker, had maar een paar weken om zich
voor te bereiden op dit concert.
Voor de kerstvakantie ging alle aandacht immers naar de Sinterklaas en Kerstliedjes, zodat er
pas in januari gestart kon worden met het instuderen van de concertmuziek.
In 4 muzieklessen en 2 orkestlessen hebben de kinderen (en onze vrijwilligers) het voor elkaar
gekregen om zich van hun beste kant te laten zien tijdens het Valentijnsconcert.
Deze middag had de Blazersklas zelfs een wereldprimeur door het uitvoeren van het stuk “de
Egyptische Prinses”.
Rene schrijft hierover:
“Ik ben ontzettend trots op alle leerlingen die zich de afgelopen weken super goed hebben voorbereid op dit concert!
Ook veel dank aan de (vrijwillige) muziekdocenten van de vereniging die de kinderen hiermee geweldig geholpen
hebben om een feestje te maken van dit concert!”

Elivera over het Valentijnsconcert
“... na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare....
Voor mij was dit Valentijnsconcert het eerste "grote" concert bij jullie.
Zo'n concert, zo'n eerste concert als nieuwe dirigente, dat blijft je altijd bij.
Ik vind ook dat liefde het mooiste onderwerp is om te laten weerklinken in muziek.
Liefde is ook in de muziekgeschiedenis het meest gebruikte onderwerp. Stille liefdes werden aanbeden met aria's,
de liefde en de pracht van de natuur werden bezongen en bespeeld in grote concertwerken zoals
in ‘De schilderijententoonstelling’ van Mussorgski en grote sterren zoals Elvis: tja.... bij hem ging het inderdaad alleen maar om sex, drugs en rock&roll!
Enorm veel complimenten mocht ik voor jullie ontvangen van het publiek over de progressie in de muziek. Als ik dan
doorvroeg wat ze daar nou precies mee bedoelden, kreeg ik te horen: "er is véél meer verschil tussen gevoelig spelen, tussen hard en zacht, dat ze het verhaal van de muziek écht vertellen, er werd heel spannend gespeeld, dat de
solisten heel mooi uitkwamen in het geheel en dat de aankleding en de foto en filmbeelden, weer perfect afgestemd
waren".
Nou, hier ben ik het hélémáál mee eens!
Ik ben enorm trots en blij met jullie: veranderingen zijn soms moeilijk, lijken misschien soms wel onmogelijk, of gek,
maar wanneer je met een open en nieuwsgierige blik op de repetitie zit, zul je, doordat we allemaal elkaar helpen, in
harmonie, zien en horen dat we méér kunnen dan we ooit zouden denken!!!
Er is dus altijd kans op vooruitgang/ontwikkeling: op het gebied van techniek, samenspel, intonatie, repertoirekeuze
en vooral op veel meer plezier met elkaar!
Ontwikkel je talent op de donderdagavond: zorg dat je er zoveel mogelijk aanwezig bent, zorg dat als je hulp nodig
hebt, dit dan aan wie dan ook vraagt, zorg dat je jezelf helpt door thuis het nodige te repeteren, zodat dit op de repetitie geen blokkade voor jezelf vormt om niet verder te kunnen komen, heb geduld en wacht met aandacht als er
eventjes in een sectie apart wordt gerepeteerd: hou de concentratie vast en: laat je buurman/buurvrouw eens weten
dat de solo prachtig gespeeld werd: waardeer elkaar en ieders inzet en laat dit af en toe eens weten aan elkaar.
Lieve musici: heel erg bedankt voor jullie vertrouwen in inzet voor dit prachtige Valentijnsconcert.
Laten we op deze voet verder gaan!
"LET THE MUSIC PLAY"!”
Elivera
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Oproep muzikale medewerking

Korte berichten

Recentelijk zijn we benaderd met het verzoek om medewerking te verlenen aan
een muzikale activiteit bij Stichting de Aanloop in Hoofddorp.
Deze stichting, die geheel draait op vrijwilligers, organiseert activiteiten voor
mensen met een verstandelijke beperking. Wekelijks maken ca. 250 mensen
gebruik van alle activiteiten die worden aangeboden.

Volg ons op Twitter of
Facebook:

De Stichting organiseert 1x per twee weken een muzikale avond. Tijdens die
avonden bespelen de deelnemers, met behulp van het JOSTIBANDnotatiesysteem, verschillende instrumenten. Voor de deelnemers zou het heel
erg leuk zijn als er ook een keer andere, “echte” muzikanten meedoen.
Wat zij spelen is simpel, Vader Jacob en ‘k Zag twee beren, maar kost de deelnemers toch veel inspanning.

Beëindigen lidmaatschap:

We vinden het een prachtig initiatief en hebben daarom toegezegd onze leden
op te roepen om eenmalig een keer hier aan mee te werken.
Wil jij hier aan meewerken en heb je tijd op vrijdagavond 8 april van

Personalia

19-21 uur?

www.twitter.com/muziekexcelsior
www.facebook.com/
MuziekverenigingExcelsiorHoofddorp
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.
Opzeggingen per 1-1-2016:
Jens (Harmonie).
Aanmeldingen:
Jacqueline, Luuk, Marleen (allen HaFa)

Meld je dan aan via:
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl

Kopij volgende nieuwsbrief

Graag inleveren bij het secretariaat via
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
De sluitingsdatum voor volgende
HARMONIEuws is op 7 mei 2016.

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

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

14-jun-16

Optreden Horizon

Horizon

Leerlingenorkest

avond

21-jun-16

Optreden Westerkim

Westerkim

Leerlingenorkest

avond

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

ZOMERVAKANTIE
25-aug-16

eerste repetitie Harmonie

Boerderij

Harmonie

avond

30-aug-16

eerste repetitie LLO

Boerderij

Leerlingenorkest

avond

11-sep-16

Koffieconcert

Joannes de Doper kerk

Harmonie

ochtend

13-nov-16

festival

Zaandam

Harmonie

nnb

26-dec-16

Kerstdienst

Joannes de Doper kerk

Harmonie

ochtend

