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HARMONieuws
Van de voorzitter
Hier ligt de 40e editie van de HARMOnieuws voor u.
De PR-commissie heeft weer een prima taak verricht om de wetenswaardigheden van onze vereniging op te tekenen.
Zo aan het einde van dit toch wel seizoen van de veranderingen, kijk ik als kersverse voorzitter even terug.
De nieuwe verenigingsstructuur heeft bijna de definitieve vorm, het aantal
open punten van de denktank zijn bijna allemaal ingevuld.
Achter de schermen wordt er intensief gesprekken gevoerd met Pier K en het
zijn positieve overleggen, wordt vervolgd.
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Jaarconcert ‘Reis door de tijd’
Na het succesvolle Valentijns
concert van 2016, ging Muziekvereniging Excelsior Hoofddorp
op reis door de tijd. Geïnspireerd
door de film, de musical en natuurlijk de muziek zelf.
De reis ging van de vulkaanuitbarsting in Pompeï naar de Gouden eeuw, langs het carnaval in
Venetië (met als solist: Johan van
Krogten die al 60 jaar muzikant
is) en de swingende stad New
York. Uiteraard mochten de vrolijke en soms droevige klanken
uit de succesvolle musical en film
Annie niet ontbreken en natuur-

lijk het verhaal van Soldaat van
Oranje.
Wij kijken terug op een geslaagd
en een leuk concert waarbij het
harmonieorkest, maar ook de
blazersklas zich van hun goede
kant hebben laten zien.

‘Geïnspireerd door de film, de musical en natuurlijk de muziek zelf.’

Wist u dat...

Studieweekend Egmond aan zee

een aantal leden erg druk bezig zijn geweest met het realiseren van een overkapping
voor de aanhangwagen.

Een jaarconcert heeft veel voorbereiding nodig. Naast alle repetitieavonden was er in de aanloop naar het concert ook een studieweekend om alle spreekwoordelijke punten nog eens goed op de I te
zetten.

De aanhangwagen is voor een
vereniging ontzettend belangrijk om al het instrumentarium te vervoeren.

Op zaterdag 4 en zondag 5 maart was het dan zover. Nadat iedereen
aanwezig was bij het Stay-Okay verblijf en iedereen rustig zijn of haar
plek gevonden had werd er begonnen met de eerste repetities. Naast
de repetities was er ook tijd voor ontspanning.
Ook op zondag is er goed gerepeteerd. Nog één keer een doorloop en
daarna was het weekend alweer voorbij.
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Dodenherdenking
Traditie getrouw was Harmonie orkest Excelsior aanwezig bij de dodenherdenking.
Het was heel erg koud, maar ondanks het koude weer was er veel publiek om samen de gevallenen te herdenken. Dit jaar was het een heel
andere herdenkingsbijeenkomst: het gedeelte dat binnen gedaan
werd, was nu ook buiten. De “Last Post” werd verzorgd door Wouter
Huft.
Excelsior had voor het eerst hun nieuwe jas aan en dat was wel nodig
door de kou.

Youtube
Wil je nog eens nagenieten van
het jaarconcert?

Op youtube staan de filmpjes
van de stukken die daar gespeeld zijn.
De filmpjes zijn op youtube te
vinden onder;
‘Muziekvereniging Excelsior’.
Uiteraard kan je ook hierop
Abboneren, delen en heel vaak
liken.

Moederdagconcert
Op 14 mei was het moederdagconcert van Harmonie Orkest Excelsior en
het Saens Harmonie Orkest.
Ondanks het goede weer met hoge temperaturen was het een geslaagd
duoconcert. Beide orkesten brachten een leuk concert, waarbij eerst het
Saens Harmonie Orkest o.l.v. Harry Hoogenberg optrad met o.a. Pirates
of the Carribeann. Vervolgens bracht Excelsior o.l.v. Elivera van Sloten een leuk optreden met o.a. Carnival of Venice met solist Johan van
Krogten op de baritonsaxofoon en Soldaat van Oranje de musical.
Als afsluiting van het concert gaven zij gezamenlijk een optreden met
ongeveer 80 man. In één woord geweldig en voor herhaling vatbaar.
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Leerlingennieuws
Nieuws van de leerlingen

Nieuws van Robbie Bernecker

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
commissie. Eventueel met één of
meerdere foto’s. Wij zorgen er dan
voor dat het in het HARMONieuws
komt.
Stuur je stuk op voor september en
dan komt het gelijk in de eerstvolgende HARMONieuws.
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Ik vond het heel erg leuk om met
het harmonieorkest mee te spelen omdat je daar erg leuke liedjes speelt en altijd als je een
vraag hebt of als je iets nog niet
zo goed kan, dan word je altijd
geholpen door de dirigent of
door iemand die het al wel beter
kan. Op 9 april hadden wij het
jaarconcert van Excelsior. Ik
speelde daarin mee met het harmonieorkest en met de blazersklas van de Albert Schweitzer
school. Ik heb muziek eigenlijk
ontdekt door de blazersklas op
mijn school (de Albert Schweitzer
school) nu speelde ik mee op 9
april bij de blazersklas voor begeleiding voor de blazersklaskinderen. Het is altijd leuk bij Excelsior bij de concerten maar ook
gewoon bij de repetities. Dat
komt doordat er altijd wel mensen zijn die even met je willen

Robbie Bernecker

praten en eventjes kletsen. Als er
bij een repetitie geen kinderen
zijn waar je mee kan praten is het
alsnog gezellig. Ik zelf ben de
jongste van Excelsior en vind het
soms een beetje eng om zomaar
naar iemand toe te gaan en een
gesprekje met diegene te voeren,
maar dat is nooit een probleem
want ze komen altijd gewoon
naar jou toe om leuk te kletsen.
Dus voor de mensen die wat
meer met muziek willen doen
kom alsjeblieft, jong of oud, hier
naar Excelsior want het is hier
echt hartstikke leuk bij Excelsior.
Groetjes Robbie Bernecker

Over een solo: Carnival of Venice
Het was april 1956: toen werd ik 8
jaar en mocht ik lid worden van
het jeugdorkest van Oefening
Baart Kunst (OBK) in Schiedam. Ik
wilde saxofoon spelen! En in de
loop van 1956 gebeurde dat ook:
ik meen mij te herinneren dat ik in
september begon met lessen op
de alt saxofoon.
In 1959 ging ik over naar de bariton saxofoon en dat is sindsdien
mijn hoofdinstrument geworden.
In latere jaren heb ik nog wel klarinet, gitaar en keyboard er bij geleerd.
In ongeveer 1981 ben ik lid geworden van Uitspanning Door Inspanning (UDI) in Rozenburg. Daar heb
ik klarinet gespeeld. In 1984 nam
ik deel aan een solistenconcours
in Hellevoetsluis en ik speelde
daar Carnival of Venice op de alt
sax, begeleid op de piano door
René Fons die ik nog kende vanuit
mijn middelbare school tijd. Mijn
optreden werd gewaardeerd door
de jury met gemiddeld 8,7 en
daarmee was ik de winnaar van
het concours. Begin 1985 heb ik
dit werk op de alt sax gespeeld
met begeleiding van het hele orkest.
Later zijn wij naar Hoofddorp verhuisd en inmiddels ben ik lid geworden van Excelsior. Afgelopen
september kwam ik op een idee:

ik was 60 jaar muzikant en dat zou
ik graag vieren met een solooptreden: Carnival of Venice,
maar dan op bariton sax en helemaal uit het hoofd. Ik heb dat aan
Elivera voorgelegd en zij vond het
wel wat (alhoewel ik niet direct de
indruk had dat zij er het volste
vertrouwen in had). Maar, na een
keer voorspelen, verdween die
twijfel.
De muziek heb ik gekregen van
UDI uit Rozenburg en het resultaat
is bekend: ik heb 3 x dit stuk mogen uitvoeren en ik heb er van
genoten!
Maar, eerlijk is eerlijk: je kan als
solist alleen maar schitteren, als
het orkest voor een excellente
begeleiding zorgt, en dat hebben
jullie gedaan. Daarvoor hartelijk
bedankt. Het leukste hiervan vond
ik nog de verrassing tijdens de
eerste keer repeteren: niemand
van jullie wist dat ik dit kon.
Ook een speciaal woord van dank
aan Elivera, die het toch heeft
aangedurfd: Bedankt voor je vertrouwen en voor de begeleiding.
Nu gaan we weer gewoon verder
met de “normale” bariton sax partijen: het is mooi geweest en the
party is over.
Johan van Krogten.

‘Ik was 60 jaar muzikant en dat zou ik graag vieren met een solo-optreden.’
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Agenda

Anjeractie

2 juli: Blaasfestival Pier-K
6 juli 19:30 uur - Bijzondere ledenvergadering
16 juli: Seizoensafsluiting
31 augustus: 1e repetitie nieuw seizoen

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:
harmonie:
Jasper, dwarsfluit, per 1 mei

Donderdag 18 mei heeft Excelsior mee
gedaan aan de Anjeractie. Met een
nieuwe opzet was het een geslaagde
actie.
20 leden hebben een concertje gegeven en tijdens het concert liepen 20
leden te collecteren in de omgeving van
de Söderblomstraat in de wijk Pax in
Hoofddorp. Iedereen heeft goed de
best gedaan. De collectebussen waren
niet leeg na afloop.

Vrijwilligers
Op 13 mei hebben de vrijwilligers van de Blazersklas een boeren high-tea gehad. Dit kregen zij aangeboden door Zorgmanege Starro
uit Hoofddorp. Het zag er ontzettend verzorgd
en mooi uit en zij hebben genoten van al het
lekkers.

Opzeggingen:
Naschoolse lessen:
Kirsten, trompet, per 1 apr

Contact?
Locatie Repetitie: Lutulistraat 139
Voorzitter: Andre Kastelein
E-mailadres: voorzitter@excelsior-hoofddorp.nl
Secretaris: Tanja Knol-Armee & Helma Kastelein
E-mailadres: secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
Penningmeester: Rob Durieux
E-mailadres: penningmeester@excelsiorhoofddorp.nl

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

Postadres:
Joke Smitstraat 35
2135 JD Hoofddorp
https://www.facebook.com/
MuziekverenigingExcelsiorHoofddorp/
https://twitter.com/muziekexcelsior

http://excelsior-hoofddorp.nl/
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