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HARMONieuws
Van de voorzitter
Aan het einde van dit seizoen is er door de PR-commissie editie 45 van het HARMONieuws voor u samengesteld.
De vorige uitgave was in februari waarin de diverse activiteiten van het jubileumjaar uitvoerig zijn beschreven.
Ook dit seizoen hebben we niet stilgezeten en hebben een aantal mooie concerten gegeven, waaronder ons voorjaarsconcert en prima medewerking verleend bij de 4 mei herdenking, ondanks de regen, en de paasdienst in de Joannes de Doper.
Bij het schrijven van dit stukje staan er nog 2 optredens op de planning en op 7 juli de
seizoensafsluiting waar we ook 2 jubilarissen huldigen.
Organisatorisch zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Met het opschrijven hiervan
besef ik me dat in de vorige editie dezelfde oproep stond. Ineke stopt met het PR werk,
Jasper heeft dringend versterking nodig. Daarnaast is ook versterking gewenst bij de harmoniecommissie omdat Peter ermee stopt.

IN DIT NUMMER

Zonder inzet van jullie lukt het niet om onze mooie vereniging draaiende te houden, vandaar deze oproep. Als je andere ideeën hebt om je voor de vereniging in te zetten, laat
het mij dan weten, hulp is altijd welkom.

Koninsdag…………...…………….…….…...3

We zijn ook gestart om onze leerlingen te betrekken bij de vereniging, door op donderdag voor de repetitie samen te spelen. Hopelijk wordt deze groep volgend seizoen aangevuld met nieuwe leerlingen.

Anjercollecte ............................... …..5

Met dank aan de PR commissie voor het uitbrengen wens ik u veel leesplezier.
André Kastelein (voorzitter)
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Voorjaarsconcert
Als eerste concert van het jaar 2019 klonk op 30 maart in de Marktpleinkerk het gevarieerde voorjaarsprogramma van Excelsior. Een
treinreis door de prachtige natuur van de beverstaat Oregon tot de
lichtvoetige klanken van Benny Goodman en Gilbert Becaud.
Onze eerste klarinettiste Margo Veltman speelde Gabriel’s Hobo, een
stuk geschreven door de zeer bekende filmcomponist Ennio Morricone , bekend uit de film “The Mission”. Ook de muziek van de science
fiction films Star Wars en E.T. werd geblazen door het orkest.

Ook musical muziek is aan bod gekomen in een medley van liederen
uit de musical Les Miserables.

De kledingcommissie had voor alle dames een corsage gemaakt van
vrolijke gele bloemen die waren opgespeld om het aangezicht van het
orkest nóg leuker te maken. Deze bloemen waren gedoneerd door
Van Haaster Vijfhuizen. De boeketten voor onze dirigente en soliste
waren geschonken door Schenk Makelaars.
Dit was de eerste keer dat het voorjaarsconcert plaats vond in de
Marktpleinkerk, in tegenstelling tot de kleine concertzaal van De
Meerse. De zaal was goed gevuld en de reacties van het publiek waren
aldoor positief. Na afloop van het voorjaarsconcert was er, zoals ieder
jaar, de gelegenheid voor onze gasten om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.
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Koningsdagconcert
Op 27 april leed heel Hoofddorp aan oranjekoorts en Excelsior kan dan
natuurlijk niet wegblijven. Met oranje strikjes en sjaaltjes trad het orkest voor de tweede keer dit jaar op in de Marktpleinkerk.

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.

Het koningsdagconcert was een zogenaamd inloopconcert. De deuren
van de zaal stonden de hele tijd open en publiek kon in– of uitlopen
wanneer ze maar wilden. Met dank aan het mooie muzikale spel (en
met hulp van het slechte weer buiten) was de zaal goed gevuld.

Wist u dat...
Wij hard op zoek zijn naar
klarinettisten, zowel jong als
oud. De klarinet is het belangrijkste instrument in de harmoniemuziek, waardoor het
instrument vaak wordt vergeleken met de viool in de symfonische muziek.
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Paasdienst
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

Zoals ieder jaar waren we ook in 2019 aanwezig op de paasdienst in de
Joannes de Doperkerk in Hoofddorp.
Tijdens de dienst hebben wij de samenzang van de kerkgangers begeleid en daarnaast hebben we uiteraard ook voor, na en tijdens de
dienst muziek gespeeld. Vrijwel iedereen bleef na de kerkdienst zitten
om onze toegiften te beluisteren.

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.

Dodenherdenking
Op 4 mei 2019 stonden wij weer even stil bij het oorlogsmonument op
het van Stamplein in Hoofddorp om de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog te herdenken.
De waarnemend Burgemeester van de Haarlemmermeer Onno Hoes
had een heel mooi en indrukwekkend verhaal over de oorlog hier in de
Haarlemmermeer.
Wouter Huft onze trompettist blies in de stromende regen en hagel
het Taptoesignaal waarna twee minuten stilte in acht werd genomen
en gevolgd door het Wilhelmus.
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Anjercollecte
Op de avond van donderdag 23 mei hebben wij gecollecteerd voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een fonds ter ondersteuning van
cultuurwerk.
De helft van het orkest heeft gecollecteerd in de straten rondom ons repetitielokaal in De Boerderij, terwijl de andere heft buiten kleine optredens heeft
gegeven om de omwonenden te laten horen wat wij zoal doen en om ze uit
hun huis te lokken.
Met deze collecte hebben €308,36 opgehaald. De helft van dit geld mogen wij
zelf besteden ten goede aan de vereniging.

Sport– en Cultuurfair
Op zondag 16 juni hebben wij op de Sport– en Cultuurfair aan de Toolenburgerplas een concertje gegeven.
Dit concert werd gedirigeerd door Peter Duijnmayer. We hebben voornamelijk lichte muziek gespeeld, met als afsluiting het vrolijke stuk Hollandse Hits.
Naast ons concertpodium stond onze kraam om potentieel nieuwe leden enthousiast te maken voor het maken van muziek.

Speciaal voor dit evenement hebben wij een Excelsior balpen ontworpen om
uit te delen als promotioneel materiaal.
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Van de Vriendenstichting
Tijdens het concert ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan heeft de
Vriendenstichting een cheque van 1000 euro cadeau gedaan. Deze
cheque is door de vereniging inmiddels besteed en daarvoor is het
volgende gekocht:
•

Een transportkar om het slagwerk mee te kunnen vervoeren.

•

Een cargo stopper om te zorgen dat het te vervoeren materiaal
goed blijft staan.

•

Ter verhoging van de naamsbekendheid van de vereniging: pennen met het logo van de vereniging.

Bij het voorjaarsconcert hebben zich nieuwe vrienden aangemeld. Onder die nieuwe vrienden zijn twee toegangskaartjes verloot voor ons
eerstvolgende betaalde concert. Deze kaartjes zijn gewonnen door de
familie Janssen en de heer Platjouw.
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Excelsior in het nieuws
Agenda

Het volgende artikel komt uit Nieuwsblad Haarlemmermeer van 13 maart 2019:
23 juni: Blaasorkestenfestival
7 juli: Seizoensafsluiting (play-in)
29 augustus: Start van het nieuwe
seizoen
16 november: Concours Hoofddorp
19 december: Kerst samenzang Caleidoscoop
26 december: Kerstviering Joannes de
Doper

Personalia

Dit jaar hebben wij deelgenomenn aan de Club van het Jaar
verkiezing, georganiseerd door de Rabobank.

Opzeggingen:

In de provincie Noord-Holland zijn wij op de 11e plaats geëindigd en in de gemeente Haarlemmermeer hebben wij de eerste plaats behaald.

Susie Koeijvoets
Chandra Verstappen
Luciënne Verstappen
Ron van den Hoek

Aanmeldingen:
Maria Zaal
Paul Zaal

Contact?
Locatie Repetitie: Lutulistraat 139

Foto’s:
Ineke van Krogten
Ruud Rozevink
Suzanne van Rooijen

Voorzitter: Andre
E-mailadres: voorzitter@excelsior-hoofddorp.nl
Secretaris: Tanja & Helma
E-mailadres: secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
Penningmeester: Rob
E-mailadres: penningmeester@excelsior-hoofddorp.nl
Postadres:
Prinses Alexialaan 32
2135 VH
https://www.facebook.com/
MuziekverenigingExcelsiorHoofddorp/
https://twitter.com/muziekexcelsior
http://excelsior-hoofddorp.nl/
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