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HARMONieuws
Van de voorzitter
Na een aantal repetities in het nieuwe seizoen is hier nummer 41 van het
HARMONieuws.
In dit seizoen is de samenspelgroep o.l.v. Elivera gestart. De samenspelgroep heeft tot doel leden in opleiding te leren samenspelen en persoonlijk tot een goed niveau te komen om deel te kunnen nemen in het harmonieorkest.
Voor het harmonieorkest staat er flink wat op het programma. Aandachtspunt blijft het invullen van de aanwezigheid. Dit is nodig om te
kunnen bepalen of een optreden doorgaat of dat de muziekkeuze moet
worden aangepast.
De diverse commissies doen hun uiterste best (in samenwerking met het
bestuur) op een vroeg tijdstip optredens te realiseren. Wat er dan van
jullie als leden wordt gevraagd is om dit te noteren in de agenda en aan
te geven of je kunt meespelen. Als lid is het niet alleen een recht maar
ook een plicht om mee te spelen. Opmerkingen als, ik weet het nog niet,
bestaat in mijn ogen niet. Als er nog niets in je agenda staat kun je dus
meespelen. Dat is je recht en je plicht.
Voor de komende tijd dus best veel te doen, dat gaan we met elkaar prima voor elkaar krijgen.
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Zomeravondconcert
Donderdagavond 13 juli vond ons
zomeravondconcert plaats in de
Söderblomstraat in Hoofddorp.

Wij troffen het met het weer en
over het aanwezige publiek hadden wij niet te klagen. De bewoners gingen hun tuinstoelen halen en met een kopje koffie of
thee zaten ze aandachtig te luisteren naar het concert.

van Wim Zonneveld en het klonk
erg mooi. Dit is voor herhaling
vatbaar. Wij kregen van het publiek een enthousiast applaus.

Het was een leuk concert met
o.a. Marco Borsato on Stage en
ook een solo van André Kastelein
op de tenorsaxofoon met het
prachtige nummer “Het Dorp”

‘Dit is voor herhaling vatbaar.’
Seizoensafsluiting
Op zondag 16 juli was de seizoensafsluiting van de muziekvereniging,
met de Samenspelgroep en het Harmonieorkest.
Het Harmonieorkest speelde onder andere The Hobbits, Het dorp van
Wim Sonneveld en Marco Borsato on Stage.
Er waren twee jubilarissen. André Kastelein 40 jaar lid en Stephan
Lachner 25 jaar lid.
Na afloop was er een heerlijke Indische buffet, klaar gemaakt door
Niels Bernecker de vader van onze hoornist Robbie.
Met verschillende gerechten heeft Niels zijn kookkunsten goed laten
zien. Het smaakte voortreffelijk en onder het genot van een drankje
was het heel erg gezellig.
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Jubilarissen
U heeft kunnen lezen dat André Kastelein en Stephan Lachner in het
zonnetje zijn gezet tijdens de seizoensafsluiting.
André Kastelein is al 40 jaar lid bij de vereniging. Hij mocht een eigen
nummer kiezen die hij als solist, samen met de vereniging ten gehore
bracht. Zijn keuze viel op het nummer “Het Dorp”.
Stephan Lachner is 25 jaar lid bij de verening. Ook hij mocht een nummer kiezen waarin hij een solo had. Hij had gekozen voor de filmmuziek “The Hobbits”, bekend van de film “The Lord of the Rings”.

Blaasorkestenfestival
Dit jaar was er op 2 juli een blaasorkestenfestival bij PierK in Hoofddorp.
Excelsior heeft een prachtig concert gegeven. Het in ruime mate aanwezige publiek is getrakteerd op een goed en mooi concert. Zij konden
luisteren naar een gevarieerd programma met nummers als ”Beaty and
the Beast, Marco Borsato on Stage en The Cream of Clapton”.

Youtube
Wij filmen onze optredens. Wil
jij hier een optreden op een
later moment bekijken? Bezoek dan onze youtube kanaal.
De filmpjes zijn op youtube te
vinden onder;
‘Muziekvereniging Excelsior’.
Uiteraard kan je ook hierop
abonneren, delen en heel vaak
liken.

Wist u dat...
Onze aanhangwagen lekker
droog staat onder een mooie
nieuwe overkapping én het
sinds kort voorzien is van onze
mooie logo.
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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
commissie. Eventueel met één of
meerdere foto’s. Wij zorgen er dan
voor dat het in het HARMONieuws
komt.

Nieuws van Lars
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lars Dielman, 11
jaar oud.
Ik ben 3 jaar geleden begonnen
met saxofoon spelen in de blazers klas op de Albert Schweitzer.

Ik vond het zo leuk dat ik na de
blazersklas de na-schoolse lessen
ben gaan volgen en ik mocht ook
mee gaan doen met de samenspeelgroep. Dat is goed bevallen,
dus dit jaar doe ik weer mee. Ook
ga ik dit jaar op school de
“talentklas” blazen volgen, zodat
ik nog een jaar van Meester Johan kan leren.

Lars Dielman

Hafa-examens
Op zaterdag 8 juli hebben Robbie en Eva Hafa A examen gedaan en
Indra en Yoran Hafa B examen.
Het examen was in Nieuw-Vennep en ze zijn allemaal voor het examen
geslaagd. Bovendien is Eva geslaagd met lof, alle cijfers boven een 9!
Een week ervoor op 1 juli, is Monique Landstra geslaagd voor haar
Hafa-A examen.
Van harte gefeliciteerd!
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Slotconcert Blazersklas
Aan ieder schooljaar komt een eind. Met een prachtig slotconcert heeft de
Blazersklas het jaar dan ook afgesloten.
Donderdag 13 juli was het concert van de Blazersklas van de Albert Schweitzerschool. Dirigent René Anker was door ziekte verhinderd en Johan heeft het
dirigeren voor zijn rekening genomen. Het ging erg goed en er waren ouders,
opa’s en oma’s aanwezig om naar het concertje te luisteren.
Marjon Warmerdam heeft na een aantal jaren les te hebben gegeven op de
fluit afscheid genomen en kreeg van het orkest en het aanwezige publiek een
groot applaus.

De Caleidoscoop
Dit schooljaar is de naam van de Albert Schweitzerschool door een fusie veranderd in de Caleidoscoop. De
Blazersklas is dan ook met 38 nieuwe leerlingen groter dan vorig jaar.
De vrijwilligers maken de leerlingen wegwijs met de muziek en het leren bespelen van een instrument.
De nieuwe school zet zich in voor talentontwikkeling in de groepen 7 en 8. Voor het talent “muziek” betekent
dat het volgende: de leerlingen maken in groep 6 allemaal verplicht kennis met muziek onder leiding van vrijwilligers van Excelsior en enkele betaalde krachten. In groep 7 kunnen de kinderen kiezen voor een talent dat
zij bij zichzelf ontdekt hebben waaronder het talent “muziek”. Als zij daarvoor kiezen, krijgen zij op donderdagmiddag onder schooltijd individueel muziekles van weer een vrijwilliger van Excelsior en dat kunnen zij
eventueel in groep 8 voortzetten.
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Overzicht commissies
De vereniging bestaat uit een aantal commissies die van belang zijn voor de vereniging zelf.
Hierbij een overzicht van de commissies.
De Harmoniecommissie:
• Het voorbereiden van optredens en voeren van regie over alle optreden-gerelateerde
zaken, in overleg met Voorzitter en dirigent
• Het opstellen, onderhouden en toepassen draaiboek
• Beheer en uitgifte/inname van uniform-gerelateerde zaken (strikjes etc.)
• Het uitdelen van muziekmappen (achterkantjes) en lampjes bij optredens
Samenstelling: Peter van Driezum, Ger Bonten, Wouter Huft — harmoniecommissie@excelsior-hoofddorp.nl

De Muziekcommissie:
• Bewaken van een evenwichtige samenstelling van het repertoire
• Kiezen van muziekstukken voor geplande optredens
• De dirigent is eindverantwoordelijk voor samenstelling en muziekkeuze
Samenstelling: Elivera van Sloten – dirigent, Adrie de Zeeuw, Eveline Vaalburg, Jeroen Heijman, Samantha Rozevink — muziekcommissie@excelsior-hoofddorp.nl
De bibliothecaris:
• Bestelt en verspreidt de muziek t.b.v. het Harmonieorkest
• Beheert het muziekarchief
Bibliothecaris: Thijs Ouwerkerk
De PR-commissie:
• Verzorgen aankondigingen concerten (publicaties/posters etc) van Harmonieorkest,
Leerlingenorkest en Blazersklas
• Verzorgen programmaboekjes concerten
• Verenigingspromotie op open dagen Pier K
• Verenigingspromotie op verenigingenmarkten
• Bewaken actualiteit website en social media
• Bijdrage leveren aan interne nieuwsbrieven
Samenstelling: Ineke van Krogten, Lucienne Verstappen, Suzanne van Rooijen, Erwin Wezendonk — pr@excelsior-hoofddorp.nl
De websitebeheerder:
• De website van de vereniging wordt beheerd en onderhouden door de websitebeheerder.
Websitebeheerder: Johan Siezenga
Het Karpoolteam:
• Verantwoordelijk voor het vervoeren van instrumenten van/naar optredens
• In het bezit van rijbewijs B-E
Samenstelling: Rick Kastelein, André Kastelein, Wouter Huft, Ruud Rozevink
De kascommissie:
• Het controleren van de financiële administratie van de vereniging;
• Het rapporteren over haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering
Samenstelling: Jeroen Heijmans, 1e jaar, Dennis van Deursen, 2e jaar, P. Engbers, reservelid
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Agenda
29 oktober: Najaarsconcert Fanfare
Eensgezindheid i.s.m. Excelsior
26 december: Kerstdienst Joannes de
Doperkerk.
13 januari: Nieuwjaarsconcert

Het instrumentenbeheer:
• Bijhouden overzicht wie welk instrument in gebruik heeft + onderhoudshistorie
• Bewaken onderhoudsbudget en –beleid + opstellen onderhoudsschema
• Adviseren over aanschaf en vervanging instrumentarium
• Aanspreekpunt voor benodigd onderhoud (verenigings- en privé)
• Indien nodig instrumenten wegbrengen/ophalen voor onderhoud
• Uitgeven/innemen instrumenten
Samenstelling: André Kastelein, Johan van Krogten — instrumentenbeheer@excelsiorhoofddorp.nl

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

De ledenadministrateur:
• Inschrijven nieuwe leden;
• Uitschrijven leden
• Bijhouden ledenoverzichten en bestuur voorzien van actuele lijsten
De ledenadministratie: Jeroen Heijmans

Personalia:
Aanmeldingen:

De lief- en leedcommissie:
Samen vereniging zijn betekent ook invulling geven aan de onderlinge betrokkenheid.
Zowel wanneer er iets te vieren is als wanneer leden te maken krijgen met tegenslagen.
Om hier invulling aan te geven is de Lief- en leedcommissie ingesteld.
Samenstelling: Els de Jongh, Ria van Tongeren, Andre Platjouw — liefenleed@excelsiorhoofddorp.nl

Aranka, per 1 juni
Bert, per 1 september
Suzanne, per 1 september

De kledingcommissie:
Draagt zorg voor het aanschaffen en uitzoeken van nieuwe kleding en is verantwoordelijk voor het uitdelen van sjaals/strikjes bij (nieuwe) leden.
Samenstelling:Ellis, Gea, Suzanne

Opzeggingen:
Stephan, per 1 september
Sjoukje, per 1 september
Marija, per 1 september
Dyonne, per 1 september
Demi, per 1 september
Luuk, per 1 september

Contact?
Locatie Repetitie: Lutulistraat 139
Voorzitter: Andre
E-mailadres: voorzitter@excelsior-hoofddorp.nl
Secretaris: Tanja & Helma
E-mailadres: secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
Penningmeester: Rob
E-mailadres: penningmeester@excelsiorhoofddorp.nl
Postadres:
Joke Smitstraat 35
2135 JD Hoofddorp

Kopij volgende nieuwsbrief:
Graag inleveren via pr@excelsiorhoofddorp.nl. Ook foto’s en films van
optredens mogen naar bovenstaand email adres verzonden worden.

https://www.facebook.com/
MuziekverenigingExcelsiorHoofddorp/
https://twitter.com/muziekexcelsior

http://excelsior-hoofddorp.nl/
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