Muziekvereniging Excelsior Hoofddorp

Januari 2017
Volume 1, editie 39

HARMONieuws
Van de voorzitter
De 39ste editie van de Harmonieuws heeft even op zich laten wachten maar hier is hij dan,
boordevol nieuws en wetenswaardigheden.
Wij zijn in dit seizoen inmiddels alweer 7 maanden onderweg volgens de nieuwe opzet en
ik mag wel zeggen dat het goed gaat. De overgang naar de nieuwe verenigingsstructuur
vordert gestaag maar gaat steeds meer de kant op waar we uiteindelijk heen willen. De
in- en doorstromers beginnen steeds meer hun plekje te vinden. Onze dirigent staat vol
enthousiasme op de bok. Wel zijn we nog bezig met een aantal open punten uit het
denktank-rapport, maar per saldo zitten we op de goede koers. De denktank en het bestuur hebben nog steeds op regelmatige basis overleg. Het is nu zaak om de bekende
laatste puntje op de i te zetten.

IN DIT NUMMER
Van de voorzitter ....................... 1
HARMONieuws vernieuwd ......... 2
Polderparade 2016 .................... 2

Vooruitkijkend hebben we dit seizoen nog 2 grote evenementen op het programma
staan te weten het studieweekend op 4 en 5 maart het voorjaarsjaarconcert op 9 april.

Koffieconcert ............................. 2

Voor het studieweekend wens ik iedereen alvast veel plezier, inspiratie en constructieve
repetities toe die ervoor gaan zorgen dat het voorjaarsconcert een weergaloos optreden
gaat worden.

Concert de Aanloop ................... 3

Als laatste wil ik ons 90-jarig jubileum van volgend jaar nog even benoemen. Het lijkt nog
ver weg maar voor we het weten is het zo ver. Er zullen nog vele zaken geregeld moeten
worden en daar waar nodig zullen we een beroep op u gaan doen. We hopen op vele
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INTERESSANTE
INFORMATIE
De kaartverkoop voor het
jaarconcert is gestart. Heeft
u uw kaarten al?
Kaarten zijn te koop via :
www.demeerse.com

Polderparade 2016
Op zaterdag 3 september gaf het harmonieorkest acte de présence bij de tweede
editie van de polderparade in het Cultuurgebouw.
Ook dit jaar is er gekozen voor een flashmob. De flashmob was deze keer op het
Raadhuisplein, waar helaas minder publiek was dan in het Winkelcentrum.
Hierdoor is het gewenste effect uitgebleven. Iets om over na te denken voor een
eventuele volgende editie.

grote getale aanwezig was. Jammer,
misschien was het iets te warm. Overigens werd ons concert zeer gewaardeerd
en wisten wij het aanwezige publiek vast
te houden.

Het harmonieorkest heeft vervolgens
een concert van een halfuur verzorgd. Zij
hebben geprobeerd de aandacht van het
publiek te trekken dat overigens niet in

‘Ons concert werd zeer gewaardeerd en hierdoor wisten wij het aanwezige
publiek vast te houden.’

HARMONieuws vernieuwd

Koffieconcert Joannes de Doperkerk
Op 11 september vierde Joannes de Doperkerk de start van het nieuwe kerkelijk jaar.

Het vertrouwde HARMONieuws
heeft een nieuw jasje. Met deze
nieuwe verfrissende nieuwsbrief
willen wij graag al het vertrouwde nieuws met u delen op een
overzichtelijke wijze.
In deze uitgave van het HARMONieuws brengen wij u als vanouds
op de hoogte van het nieuws van
de afgelopen periode zoals de
ervaringen van de nieuwe repetitieavonden, de concerten van het
harmonieorkest, nieuws vanuit
de blazersklas en de bijdrage van
het optreden in de Aanloop.
Wij wensen u heel veel leesplezier!
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Met een zomerse temperatuur was het een gezellige drukte op het plein voor de kerk,
waar vele kraampjes een plaats hadden gevonden.
Traditiegetrouw heeft het harmonieorkest zijn bijdrage geleverd in de vorm van een
concert van een uur met een populair repertoire zoals ‘Pixar Movie Magic, Feeling
good en West side story”.
Voor, tijdens en na het concert is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om flyers uit
te delen aan het aanwezige publiek met als doel nieuwe donateurs te werven.
Na afloop van het concert is er door Ineke van Krogten een aantal foto’s geschoten in
de prachtige tuin ten behoeve van de website en andere PR-doeleinden.

Kerstconcert Joannes de Doperkerk

Vacature bestuur

Al vroeg in de ochtend, op 2e Kerstdag, was Excelsior aanwezig in de Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg in Hoofddorp.

Wij zijn op zoek naar bestuursleden.

Rond half tien zat iedereen klaar om in te spelen en om te stemmen. De kerststemming zat er al goed in. Vanaf tien uur begon de dienst en voor, tijdens en na de dienst
hebben wij ons goed kunnen laten horen met een mooie muzikale ondersteuning.

Op de algemene ledenvergadering van 1 maart a.s. treedt
onze secretaris, Mariette, wegens persoonlijke omstandigheden af. Zij is niet herkiesbaar. We zijn daarom met
spoed op zoek naar vervanging!

Uiteraard was er na afloop van de dienst gelegenheid om gezellig koffie te drinken in
het Parochiehuis naast de kerk. En natuurlijk om iedereen fijne kerstdagen te wensen.

Ook is er nog geen permanente
invulling voor de rol van voorzitter. Ruud is in juni 2016 als
tijdelijk voorzitter aangetreden, maar draagt graag het
stokje over aan een voorzitter
vanuit de leden zelf. Ook deze
functie is dus (nog altijd) vacant.

Concert de Aanloop
Op 8 oktober 2016 heeft een aantal muzikanten van Excelsior een concertje gegeven in
"De Aanloop". "De Aanloop" is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voor meer informatie of aanmelden kun je terecht bij het
bestuur.

Aan het concertje van Excelsior werkten ook muzikanten van "De Aanloop" mee. Zij genoten hier zichtbaar van.

Zowel de mensen van "De Aanloop" als de muzikanten vonden het erg leuk om te doen
en vonden het zeker voor herhaling vatbaar. Ook het personeel was erg blij met dit initiatief en er werd zelfs een polonaise ingezet.
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Leerlingennieuws
Nieuws van de leerlingen
Schrijf een stuk over jezelf of over
een optreden en kom in het HARMONieuws.
Ook de leerlingen uit de doorstromers en de samenspelgroep mogen
iets schrijven voor het HARMONieuws.
Laat weten wie jij bent of waarom
het zo leuk is om muziek te maken.
Schrijf het op en mail het naar de PR

Welkom Jasmijn Dorreboom

Hallo ik ben Jasmijn en ik ben 9 jaar. Na
de kerstvakantie ben ik begonnen bij de
Samenspelgroep en vind het hartstikke
leuk om daar te spelen. Ik speel nu 2 jaar
dwarsfluit. Ook zit ik in de Blazersklas
van de Albert Schweitzerschool en krijg
ik les van juf Marjon van Warmerdam.
Op de samenspeelavond spelen wij leuke
en mooie stukken die ik thuis vaak oefen. Ook zit ik op ballet en streetdance
en ik houd ook erg van zingen.

commissie. Eventueel met één of
meerdere foto’s. Wij zorgen er dan
voor dat het in het HARMONieuws

Groetjes van Jasmijn Dorreboom.

komt.
Stuur je stuk op voor 10 april en dan
komt het gelijk in de eerstvolgende
HARMONieuws.

Jasmijn Dorreboom

De doorstromers en de samenspelgroep
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Nieuws van de Blazersklas
‘Meer muziek in de klas’
In de vorige
nieuwsbrief
heeft u gelezen over een
bijzondere
deelname van
de Blazersklas
aan het programma “de
BZT-show”.

OCW Jet Bussemaker en Joop en Janine
v/d Ende waren hierbij aanwezig, maar
ook BN'ers van radio en tv waren er ook
bij o.a. Roel van Velzen, Jan Kooijman,
Maan, Giovanca, Krystl, Gers Pardoel en
Saksia Weersland. Ook was er heel veel
pers aanwezig waaronder Shownieuws
van SBS6 en de Telegraaf TV.

Daarnaast was de Albert Schweitzerschool
uitgenodigd voor het Kerst Muziekgala
De blazersklas nam deel aan het onder2016 door Joop van den Ende in theater
deel “meer muziek in de klas”. Helaas
Carré in Amsterdam. Koningin Maxima
kregen zij te horen dat zij niet door waren was daar natuurlijk ook aanwezig.
naar de volgende ronde. Ondanks dat de
De Blazersklas is er geweest. Helaas niet
jury lovend was over de geleverde prestadoor naar de volgende ronde met Meer
tie en de aankleding van het geheel.
Muziek in de Klas, maar toch een geweldiToch kregen zij een aangename verrasge ervaring om daar aanwezig te zijn.
sing. De aftrap van de BZT-Show met als
thema "Meer Muziek in de Klas" was op
de Albert Schweitzerschool. Minister van

‘Helaas niet door naar de volgende ronde. Toch kregen zij een aangename verrassing.’

Sinterklaas en de kerstviering
Ook dit jaar is de Blazersklas druk bezig geweest met het muzikaal ondersteunen van
de feestdagen.
Op 5 december heeft de Blazersklas Sinterklaas en zijn pieten muzikaal welkom geheten en hem naar de “Albert Schweitzerschool” begeleid. Dit hebben zij gedaan op
balen stro in een laadbak die getrokken werd door een tractor. Eenmaal aangekomen
heeft de Blazersklas enkele Sinterklaasliedjes ten gehore gebracht. Ondanks de kou
mocht het de pret niet drukken en was het een geslaagde dag.
Op woensdagavond 21 december 2016 was er een kerstviering bij de Albert Schweitzerschool. Hierbij heeft de blazersklas en een aantal leden van Excelsior de avond
muzikaal ondersteund. Zij hebben vanwege het weer eerst binnen gespeeld en toen
het eindelijk droog was zijn zij naar buiten gegaan om daar verder te gaan met het
spelen van de kerstliederen.

5

Agenda
1 maart: 19:30 uur - Algemene ledenvergadering
4-5 maart: Studieweekend StayOkay
Egmond

9 april: Voorjaarsconcert ‘Reis door de
tijd’
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
e-mail op het adres van secretariaat
Personalia:
Aanmeldingen:
Naschoolse lessen:
Kristen Deleganzo, trompet, per 1 sept
Nefeli van Ewijk, bariton, per 1 sept
Alex Hartgers, bariton, per 1 sept
Michelle Jansen, klarinet 1 sept
Eefje Luijk, fluit, per 1 sept

Samenspelgroep
Mauro Versteegen, trompet, per 1
sept
Lars Dielman, alt sax, per 1 sept
Demi Verhaaff, trompet, per 1 sept
Jasmijn Boerée, dwarsfluit, per 1 jan
Hafa:
Eline Vermeij, dwarsfluit, per 1 sept
Luuk Brouwer, alt sax, per 1 sept
harmonie:
Marlinda Schreur, hoorn, per 15 okt

Ook in het HARMONieuws
Het HARMONieuws wordt vanaf deze editie verzorgd door de PR commissie. Wil jij
ook iets schrijven voor de nieuwsbrief? Stuur het bericht (met eventueel een foto)
door naar pr@excelsior-hoofddorp.nl. Wij zorgen ervoor dat het in het HARMONieuws
komt. De eerstvolgende HARMONieuws komt uit op 14 april. Stuur je bericht door
voor 10 april.

KNMO nieuws
Nieuws van de doelgroep blaasmuziek
Website RIC aangepast, o.a. nieuwe repertoirelijsten solisten blazers
Onlangs is de website van het RIC aangepast met onder meer nieuwe repertoirelijsten voor
solisten blaasmuziek. Omdat de publicatie heeft plaatsgevonden tijdens het huidige solistenconcoursseizoen en omdat de nieuwe lijsten nog niet helemaal compleet zijn, is besloten dat tot en
met juli 2017 ook de oude repertoirelijsten nog gebruikt kunnen worden.
Nieuws van de generieke commissie Educatie & Jeugd
Maak je profiel aan in KNMO Kenniscentrum Jeugd
Het online kenniscentrum voor Educatie en Jeugd is sinds eind
vorig jaar te vinden onder jeugd.knmo.nl. Iedere vereniging
aangesloten bij een KNMO-bond kan op deze pagina haar
eigen profiel aanmaken. Het kenniscentrum is bedoeld om
succesverhalen op het gebied van jeugd en educatie te delen.
Enkele verenigingen hebben hun informatie al op de site geplaatst, maar er kan nog veel meer
bij!
Jeugd.knmo.nl is voor iedereen vrij toegankelijk. Iedereen kan deze website bekijken. Om een
profiel aan te maken moet de lid vereniging inloggen en bepaalde informatie opgeven. Verenigingen kunnen contact met elkaar opnemen en successen delen. Verenigingen kunnen de informatie die ze op de site plaatsen altijd aanpassen. Beeldmateriaal en links naar websites kunnen via
de website toegevoegd worden. De website geeft ook de mogelijkheid om reacties te plaatsen.
Opmerkingen en tips ontvangen we graag via het contactformulier op jeugd.knmo.nl.

Contact?
Locatie Repetitie: Lutulistraat 139

Opzeggingen:
Harmonie:
Willem knip, per 1 sep
Robin Jonkman, per 1 jan
Cor Kastelein, per 1 jan
E-

Kopij volgende nieuwsbrief:
Graag inleveren via pr@excelsiorhoofddorp.nl Sluitingsdatum volgende
HARMONieuws: 10 april 2017
Ook foto’s en films van optredens
mogen naar bovenstaand e-mail adres
verzonden worden.

Voorzitter: Ruud Rozevink
E-mailadres: voorzitter@excelsior-hoofddorp.nl
Secretaris: Mariette Zijderveld
E-mailadres: secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
Penningmeester: Rob Durieux
mailadres: penningmeester@excelsiorhoofddorp.nl
Postadres:
Marga Klompesingel 132
2135 JC Hoofddorp
https://www.facebook.com/
MuziekverenigingExcelsiorHoofddorp/
https://twitter.com/muziekexcelsior

http://excelsior-hoofddorp.nl/

