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Van de voorzitter...
Ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba baba-ba ba-ba-ba-ba
Ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba baba-ba ba-ba-ba-ba
Wees gerust, mijn toetsenbord is niet op
hol geslagen, ook liep er geen kat overheen. Bovenstaande (intelligente) tekst
komt uit het liedje ‘Happy Together’ van
The Turtles. Wat moet een modern fanfareorkest nu met een liedje uit de oude
doos van een popgroep die zich heeft
vernoemd naar schilddragende dieren
die behoren tot de orde der reptielen?
Dit ‘geba-ba-babbel’ heeft alles te maken
met de rode draad die door het muzikale
jaar van ZFC gaat lopen.
Een aantal muzikanten heeft zich verenigd tot een projectgroep die zich nu al
geruime tijd bezig houdt met het voorbereiden van een speciaal evenement gedoopt ‘het Tent-event’. Het is de bedoeling dat dit plaats zal gaan vinden op het
terrein naast ons muziekgebouw met als
thema de muziek en algehele sfeer uit de
jaren ‘ 60 en ’70. Als voorbereiding voor
dit evenement leek het de projectgroep
een goed idee tijdens al onze voorlopende concerten een tipje van de sluier
op te lichten van wat komen gaat in april
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2011. De muziekcommissie is aan de
slag gegaan met deze opdracht en heeft
concertprogramma’s samengesteld waar
het vrolijke liedje van de schildpadden
deel van uitmaakt. Momenteel zijn wij in
afwachting van de subsidies die aangevraagd zijn bij de gemeente daar de
kosten voor dit evenement niet compleet
door de kas van ZFC gedragen kunnen
worden. Dus... meer informatie volgt!
Het eerste voorproefje van onze rode
draad kunt u beluisteren tijdens het
HaFaBra concert waar we naast Amsterdam Brass ook harmonie Amicitia uit
Landsmeer mogen ontvangen. Komt u
ook luisteren? Het is zo ‘Happy Together’.
Rebecca de Wit
Voorzitter
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Nieuwjaarsconcert 2011
Ook volgend jaar kunt u van ons als
vanouds een nieuwjaarsconcert verwachten. Deze keer in samenwerking met fanfare De Eendracht uit Den Ilp olv dirigent
Floris v/d Kooij.
Voor ZFC zal dit optreden een speciaal
tintje hebben. Deze keer gaan wij optreden met een andere dirigent dan u van
ons gewend bent namelijk Jouke Hoekstra van het Frysk Fanfare orkest. Ook
de voorbereiding voor dit concert zal op
projektmatige basis worden gedaan met
Jouke Hoekstra als dirigent.
Eén van de stukken die op de planning

staat voor dit concert is ‘Der Dämon’
van componist Paul Huber. Ook kunt
u vanzelfsprekend een nieuw nummer
verwachten van onze ‘rode draad’. Begin
volgend jaar goed en kom ons vroeg in
het nieuwe jaar bezoeken!
Zaterdag 8 januari
Locatie: Nederlands Hervormde Kerk
Koog aan de Zaan
Zaal open: 19.30 uur | Aanvang: 20.00 uur
Reservering kaarten:
www.zfc-zaandijk.nl | € 7,50

Wist je dat
1.

wist je datjes de perfecte manier zijn om lezers van de Fanfaria op de hoogte te
brengen van nieuws
2. alle Fanfaria lezers nu nieuwsgierig zijn naar wat voor nieuws er dan is
3. het volgende wist je datje het nieuws verklapt
4. er een aantal ZFC leden bezig zijn met een nieuw fantastisch project
5. dit project zal plaatsvinden op 16 april 2011
6. op die dag iedereen kan langskomen om te genieten van verschillende activiteiten zoals workshops en concerten
7. alle Fanfaria lezers hun agenda’s nu pakken en 16 april 2011 vrijhouden voor dit
inspirerende ‘tentevent’
8. het exacte programma afhangt van de toekenning van aangevraagde subsidies
9. de projectcommissie dus druk bezig is om hier duidelijkheid over te krijgen
10. wat de uitslag ook zal zijn 16 april 2011 een fantastische dag wordt!
11. de projectcommissie in de volgende Fanfaria een update geeft van de stand van
zaken.
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Spaanse virtuositeit, diepblauwe oceanen en een
Engels kasteel

HaFaBra XI
Op zaterdag 6 november presenteert
ZFC u voor de elfde keer haar HaFaBraconcert. Met Amsterdam Brass en
Amicitia Landsmeer als gastorkesten
zal het ook dit jaar ongetwijfeld weer
een spetterende avond te worden.

Amicitia zal het concert openen en spelen met als grootste werk ‘El Camino
Real’ (“De Koninklijke Weg”). Dit stuk
is een combinatie van Spaanse volksmelodieën en briljante virtuositeit zoals
slechts de Spaanse flamencogitaristen
die beheersen. Amicitia heeft uitgebreid
de kans haar muzikale talent te tonen
door dit stuk van Alfred Reed te vertolken.
ZFC zal het programma vervolgen met
Tintagel Castle als grootste werk. Dit
stuk, gecomponeerd door Leon Vliex, is
gebaseerd op de verhalen van Koning
Arthur. Tintagel Castle is een veelzijdig
stuk waarin van razendsnelle passages,
het rustige ‘Tintagel Choral’ als een
furieus zwaardgevecht elkaar opvolgen
(Meer weten over ‘Tintagel Castle? Zie
toelichting pagina .. ).Van het kasteel van
King Arthur brengt Amsterdam Brass een
geheel ander stuk. ‘Within Blue Empire’

van Paul Lovatt-Cooper gaat over de
walvis en zijn habitat. In dit stuk zijn alle
facetten van de walvis en zijn oceaan
terug te horen. Bereidt u zich voor op een
stuk wat een inkijk geeft in het leven van
een walvis. De donkere diepten van de
oceaan en stormachtige zeeën worden
niet geschuwd. Daarnaast vormen ook
kalme wateren en het voeden van het
kalf een belangrijk onderdeel van het
leven als reus in de oceaan. Amsterdam
Brass speelt al jaren mee in de hoogste
regionen van de blaasmuziek. Deze
brassband komt uit in de Kampioensdivisie. We zien uit naar een veelbelovend
optreden!
ZFC belooft u ook deze keer weer een
gevarieerd muziekaanbod met drie
toporkesten. Naast de drie genoemde
grotere werken hebben de orkesten
natuurlijk op deze avond nog meer te
bieden. Wat zij deze keer nog verder te
bieden hebben kunt u zien op 6 november in het atrium van het Saenredam College te Zaandijk. Kom kijken en geniet
van deze drie toporkesten!
Zaterdag 6 november
Locatie: Saenredamcollege Zaandijk
Zaal open: 19.30 uur | Aanvang: 20.00 uur
Reservering kaarten:
www.zfc-zaandijk.nl | € 7,50
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10 vragen aan
Door: Annemieke Swagerman

Riet van der Veen

1. Wanneer ben je begonnen met muziek
maken?
Zo’n zeven jaar geleden, op m’n 46e. Dat
is natuurlijk wat aan de late kant. Maar
beter 40 jaar te laat dan helemaal niet!
2.Wat deed jou er toe besluiten om er op
latere leeftijd mee te beginnen?
Ik wilde letterlijk “uitblazen” na ’t werk.
Een kennis die trombone speelde gaf me
de tip om dat op een blaasinstrument te
gaan doen.
3.Hoe ben je bij een fanfare terechtgekomen?
Het kwam niet onmiddellijk in me op
om bij een fanfare te gaan spelen. Toen
ik op zoek ging naar mogelijkheden om
trompet te spelen heb ik eerst geïnformeerd bij de muziekschool maar daar
word je geacht zelf een instrument kopen.
De bevriende trombonist gaf me de tip
om het eens bij ZFC te proberen omdat
je daar een instrument in bruikleen kunt
krijgen.
Ik koos voor een trompet omdat die makkelijk in een fietstas past.
4.En waarom bij ZFC?
Tijdens een buitenconcertje op de Lindenlaan heb ik ZFC horen spelen daarvoor
had ik eigenlijk nog nooit een fanfare ge6

hoord. Twee weken voor de zomervakantie kwam ik in contact met Rogier Kramer
die me wel na de vakantie les wilde
geven. Eigenlijk wilde ik graag metéén
beginnen zodat ik tijdens de vakantie al
kon oefenen. Gelukkig kon dat en direct
de volgende dag kreeg ik m’n eerste
les en een week later de tweede. Na de
vakantie ben ik doorgegaan met lessen
en kon ik al snel met het opleidingsorkest
meespelen.
5.Op welke instrumenten heb je
gespeeld?
Ik ben begonnen op trompet en twee jaar
geleden ben ik overgestapt op eufonium.
Er waren veel trompettisten en er was
een gebrek aan eufoniumspelers. Het leek
me qua techniek ook een wat makkelijker
instrument maar dat blijkt achteraf nog
tegen te vallen!
6.Wat voor muziek vind je leuk om te
spelen?
Het leukst vind ik de wat zwaardere
orkestwerken waar veel lagen in zitten,
zoals bijv. de muziek van Bert Appermont.
De lichtere bigband-achtige stukken vind
ik sneller vervelen.
7.Wat voor muziek zet je zelf thuis op?
Muziek van Philip Glass en klassieke

muziek. Ik heb Mahler ontdekt nadat Ton
van de Kieft ons had uitgenodigd voor
een generale repetitie van het Nederlands Philharmonisch Orkest, waarin hij
destijds zelf althobo speelde. Het was
een uitvoering van de Derde Symfonie en
dat heeft zo’n indruk op me gemaakt dat
ik meteen een hele cd-box van Mahler
heb gekocht.

afstudeerwerk voor het conservatorium
zou gaan uitvoeren. Ook was er iemand
die net een toonladder had leren spelen.
Beiden kregen evenveel waardering en
applaus!
De eerste keer dat ik in het groot orkest
mee speelde was een kippenvel moment.
Wat een prachtig geluid! Ik vind het
trouwens nog steeds geweldig dat ik hier
nu een onderdeel van ben.

“Er waren veel trompettisten en er was een gebrek
aan eufoniumspelers. Het leek me qua techniek
ook een wat makkelijker instrument maar dat blijkt
achteraf nog tegen te vallen!”
9. Wat voor werk doe je?
Sinds acht jaar werk ik in het basisonderwijs, nadat ik de verkorte PABO heb
gedaan. Hiervoor heb ik Sociologie
gestudeerd en o.a. tien jaar gewerkt
bij Buitenlandse Zaken op de afdeling
Ontwikkelingssamenwerking.

8.Wat is je leukste herinnering aan ZFC?
Waar ik altijd erg van geniet zijn de voorspeelavonden. Zo was er een keer een
voorspeelavond waarop Marlies Nadort
een hoornconcert speelde dat ze ook als

10. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die er over denken om ook bij ZFC te
komen?
Probeer ’t gewoon! Als je bang bent dat
de partijen voor jou te moeilijk zijn is
daar altijd wel een mouw aan te passen
door ze bijvoorbeeld te vereenvoudigen.
Er is altijd wel een plekje voor je!
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Impressie Blazen in de Beurs
Kon dit concert nog beter zijn dan dat
wat we vorig jaar hebben gegeven?
Jazeker!

alle toeschouwers! Allemaal bedankt
voor de steun en de massale opkomst
naar dit bijzondere gebeuren.

Op 13 juni was het weer zover. Zoals wij al in de vorige Fanfaria hebben geschreven een concert waar alle
concertleden met veel enthousiasme
naartoe hebben geleefd. Te mogen optreden op zo’n lokatie is een eer mag ik
(als speler) wel zeggen. Persoonlijk vind
ik ook dat in deze lokatie naar een optreden te kunnen luisteren ook een heel
bijzondere ervaring is. Omgeving doet
veel... Al kom je dan toch voornamelijk
om te luisteren.

Overigens mogen wij hier het ‘In Holland’ projektorkest (olv dirigent Jan
Schut) niet vergeten dat met ons deze
zondagmiddag vulde. Dit orkest bestaat
uit -afgestudeerde of studerende- conservatoriumleerlingen. Ook zij hebben
een aardig steentje bijgedragen in het
muzikale genot en het vullen van de zaal.
Hoogtepunten van deze middag waren
volgens het publiek ‘Adagio’ (wat overigens vooral beroemd is geworden door
gebruik in de film ‘Platoon’) en ‘Pilatus:
Mountain of Dragons’ van ZFC. Ook
kreeg gastpianist Johann de Jong met
zijn vertolking van ‘Rapsody in blue’ in
samenwerking met het inHolland orkest
veel waardering.

Het ‘blazen in de beurs’ thema is een
jaarlijks terugkerend evenement waar
veel hoogaangeschreven orkesten
graag aan mee willen werken. En zo ook
Zaandijks Fanfare Corps. Wij drijven immers ons orkest op een aanzienlijk niveau
en willen graag laten zien en horen dat
wij ook op een top-locatie als deze de
zaal kunnen vullen. En daar... ons goede
nieuws: van de hele serie ‘blazen in de
beurs’ waren wij dit seizoen het best
bezochte optreden!
Dit is een hele goede opsteker voor het
orkest als stimulans om op deze manier
door te gaan. En natuurlijk chapeau voor
8

Ik kan alvast mededelen dat wij volgend
jaar weer zijn uitgenodigd mee te doen
aan dit bijzondere evement. In de volgende Fanfaria meer nieuws betreffende
het blazen in de beurs 2011.

Over Tintagel Castle
‘Tintagel Castle’ van Leon Vliex, wordt uitgevoerd tijdens HaFaBra XI
Hoog op de Noord-kust van Cornwall liggen de resten van het voormalige kasteel
Tintagel, volgens overleveringen gebouwd bovenop de ruines van koning Arthur’s
beroemde kasteel ‘Camelot’. De bouw van Tintagel Castle is begonnen in 1233 na Chr.
in opdracht van Graaf Richard van Cornwall. Hij deed dit met name om de burgers
aldaar gunstig te stemmen door de band richting vroegere heersers Uther Pendragon
en zijn zoon King Arthur te versterken. De locatie is uitgesproken indrukwekkend met
fantastische vergezichten over de Atlantische Oceaan. Verder uitermate strategisch
gelegen op een schiereiland en gescheiden van het vaste land door een diepe kloof
en daardoor alleen bereikbaar via een (ophaal)brug. Het schiereiland is ontstaan door
het altijd beukende water op de kliffen en het extreme weer aldaar. Het kasteel zelf
is helaas door desinteresse van de -na Graaf Richard- heersende graven en de barse
weersinvloeden tot restanten vergaan en meest overgroeid met planten.
Lopend over de gronden is het goed voor te stellen hoe imposant dit kasteel moet
zijn geweest inclusief de voorburcht. Op de locatie zijn overblijfselen te vinden daterend uit de 13e eeuw (o.a een waterbron, middeleeuwse tuinen en een kapel). Op het
vaste land zijn er -onder de resten van de voorburcht uit de 13e eeuw- overblijfselen
gevonden van een kasteel daterend uit de 5de of 6de eeuw NC wat suggereert dat
Arthur’s Camelot zich daadwerkelijk op deze plek heeft bevonden.
Onderaan de kliffen bevind zich een heel grote grot genoemd ‘Merlin’s Cave’. Hoog,
breed, erg donker en aardig griezelig mag ik wel zeggen toen ik er midden in stond!
Veel mensen hebben hun inspiratie gehaald uit de legendes rondom ‘King Arthur’.
Zijn zwaard, de heilige Graal, de beroemde ridders van de tafelronde en tovenaar
Merlijn niet te vergeten. Rondom zijn persoon zijn veel verhalen geschreven, de strijd
om macht, gevecht met geloof en dat alles omgeven met veel romantiek en mystiek.
Ook Leon Vliex (geboren te Heerlen 1968) moet zijn gepakt door de overleveringen
van deze befaamde plaats ‘Tintagel Castle’ ongetwijfeld met als hoofdgedachte de
verhalen over King Arthur en heeft een prachtige bewerking geschreven voor fanfareorkesten. In zijn vertolking is van alles iets te vinden. De tijd van statige koningen,
heilige zwaarden, mooie bokalen, bedreigde prinsessen, vechtende ridders en niet te
vergeten roem en eeuwig durende eer.
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KRITISCHE NOOTe
Recensie Voorjaarsconcert 20/03/2010
Door: Peter Dekker
Op het programma staan 2 stukken
door Brassmania, 4 stukken door het
opleidingsorkest en 5 stukken door
het Groot Orkest. Het concert wordt
gegeven in de aula van het Saenredam
College in Zaandijk, een zaal die (merkwaardigerwijs) een goeie akoestiek
heeft voor orkest en van deze omvang.

Brassmania:
Het koperensemble Brassmania opent de
avond met een aantal virtuoos klinkende
stukken. Hoewel door de gekozen opstelling bij het eerste werk het samenspel niet helemaal vlekkeloos is, laat
Brassmania zien en horen dat ook kleine
ensembles groots kunnen klinken.

Jeugdorkest:
Four old dances: Een vierdelig werk
dat met veel inzet en overtuiging wordt
uitgevoerd. Ondanks dat er hier en daar
wat ‘foute’ noten tussen zitten, wordt
het met de juiste intentie gespeeld.
Mixed bag: Ook dit is een werk in delen.
De uitvoering van dit werk vind ik heel
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goed. Het ensemble klinkt alsof het
dit stuk helemaal in de vingers heeft.
Zelfverzekerd, overtuigend, als een geheel en in balans.
Shopping centre: Ook dit stuk lijkt
er goed in te zitten. De verschillende
delen worden in kleine toneelstukjes
uitgebeeld. Het orkest klinkt ook bij de
uitvoering van dit stuk goed. Inzetten
zijn strak en goed en het klinkt als een
geheel.
Latin dance party: Wederom een stuk
in delen. Ook hier is de uitvoering goed,
behoudens dat het in het laatste deel wat
rommelig klinkt. Maar dat wordt door
de dirigent goed opgelost, waardoor het
eindresultaat toch goed is.
Al met al een goed concert van het
jeugd-orkest. Het laat zien dat als iedereen bij de les is en geconcentreerd speelt
een goed niveau kan worden gehaald.

Groot orkest:
Bermuda mystery: Een mooie uitvoering van dit werk. De opening is goed. Het

orkest slaagt erin de muziek de gewenste spannende en dramatische lading
te geven. Ook in het tweede deel van
het werk zit een mooie opbouw met een
onderhuidse spanning, die toewerkt naar
een groots uitgevoerde climax.
Pacific dreams (Jacob de Haan): Dit
komt op mij over als een show-orkest
achtig stuk. De uitvoering is goed,
ondanks wat slordigheden in de overgangen van bv. snelle naar langzame
passages. Het wordt met bravoure
gespeeld. Door de uitvoerige toelichting
vooraf krijgt dit stuk wat meer betekenis,
maar uiteindelijk beklijft het niet echt.
Hispaniola (Jan de Haan): Dit is een
werk van Jan de Haan, broer van. De
uitvoering is heel mooi. Het orkest klinkt
in balans en het samenspel is erg goed,
waardoor de contrasten in de muziek
(hard-zacht, langzaam-snel, hoog-laag)
erg goed tot z’n recht komen.
Pilatus, mountain of dragons (Steven
Reineke): Ook dit stuk wordt erg goed
uitgevoerd. De kwaliteit in de uitvoering van het vorige stuk wordt hierin
doorgezet en dit stuk wordt mooi ‘verhalend’ en meespelend uitgevoerd.

twee van de mooiste delen zijn weggelaten. De uitvoering van de wel gekozen
delen is dan weer wel van hoge kwaliteit.
Het orkest toont aan dit stuk inmiddels
goed in de vingers te hebben. Echter: in
het voorlaatste deel (Celtic dream) kwam
een passage voor waar m.i. de saxofoons
de solist op een storende manier overstemden. Dit deed het stuk onrecht.
Shake a tail feather (Otha Hayes, Verlie
Rice, and Andre Williams):
Dit is een bigband-achtig stuk, dat in een
vorige uitvoering zonder dirigent werd
gespeeld, waardoor niet alle overgangen
even strak werden uitgevoerd. Deze keer
bleef dirigent Ton er voor staan en dat
bleek een goeie keuze. Het klonk strak
en werd met veel vuur uitgevoerd.
Resumé: Ik vond het een erg goed
concert. Er werd veel muziek uitgevoerd
die wat vraagt van de luisteraar (en van
het orkest, lijkt me) en daar ben ik erg
vóór. Niet alleen toont dat aan dat er het
nodige valt te beleven in de fanfare-muziek, maar ook laat het zien dat ZFC in
staat is om deze muziek op hoog niveau
uit te voeren. Heel fijn!

Windows of the World (Peter Graham):
Helaas heeft ZFC er hier voor gekozen
om niet alle delen te spelen, waarbij juist
11

Jeugdzaken
Muziek maken
Den Ilp
Zaterdag 27 maart - Net terug uit Den Ilp
met ons opleidingsorkest. Het was een
duo-concert met hún opleidingsorkest.
Het optreden was in de gymzaal naast
het dorpshuis. Het publiek bestond voornamelijk uit ouders en grootouders.
Dirigent Ton begon voor onze muzikale
bijdrage opeens een spontaan pleidooi
over ‘t cultuurbeleid van de landelijke
politiek: “Kijk ons hier nu zitten met
zoveel mensen. Men heeft ‘t in de
politiek maar over rekeningrijden en de
hypotheekrenteaftrek; cultuur wordt volstrekt niet belangrijk gevonden. Als ‘t aan
de politiek ligt is hier straks geen geld
meer voor, dat is toch eeuwig zonde! Ik
weet dat dit niet de plaats is om ‘t over
politiek te hebben, maar denkt u hier
alstublieft over na als u binnenkort naar
de stembus gaat! Zo, dat moest me even

van ‘t hart.” Applaus. En gelijk heeft ie!
Het heeft iets lief-kneuterigs zo’n
optreden en de entourage eromheen,
maar ‘t deugt wel. En dat is waar muziek
maken in de kern over gaat.
Annemieke Swagerman

Zaterdag 27 maart Den Ilp,
Het opleidingsorkest moest om 5 uur in
het dorpshuis van Den Ilp zijn. Want we
hadden een optreden met Fanfare de
Eendracht. We speelden eerst alle liedjes
een keer door en daarna gingen we
eten. We kregen patat met een kroket of
kaassoufflé. En tot slot ijs met slagroom!
Daarna kwam langzamerhand het publiek binnenlopen. Als eerst was Fanfare
de Eendracht aan de beurt en daarna was
er pauze. Na de pauze waren wij aan de
beurt, we speelden: Four Old Dances,

Afgelopen zomer heeft het opleidingsorkest hun laatste optreden gedaan op
het Rooswijkfeest. Er is besloten het opleidingsorkest voor nu even te stoppen
aangezien alle leden inmiddels muzikaal ver genoeg zijn om mee te kunnen spelen
in ons ‘grote’ orkest. Natuurlijk willen we graag zo snel mogelijk weer starten met
een ‘nieuw’ opleidingsorkest!
Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste jongeren en volwassenen die het leuk
lijkt een muziekinstrument te gaan bespelen. Iets voor jou? Meld je aan op onze
website www.zfc-zaandijk.nl
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Mixed Bag ,Latin Dance Party en The
shopping centre.Linsey en Elemijn deden
bij Shopping Centre een toneelstukje. Na
afloop speelden we samen Tropical Fantasy. En daarna ging iedereen naar huis.
Het was een geslaagde avond!
Geschreven door: Kim van Wijngaarden

Zondag 28 maart, Tuitjenhoorn
Het opleidingsorkest moest om half 2
in het gemeentehuis van Harenkarspel
zijn, want er was daar een festival. Het
was binnen mooi versierd met allerlei
kraampjes waar je instrumenten kon
bekijken en natuurlijk een koffie en thee
kraampje. Even inblazen en optreden
maar. We werden beoordeeld door
een jury dus moesten we heel erg ons
best doen ook al kon je niet winnen, we
wilden toch een goede beoordeling. We
speelden: 1 deel van mixed bag, Four
old dances en natuurlijk shopping centre
waar Linsey en Annika een toneelstukje
bij uitvoerden. Daarna waren er nog veel
meer optredens zoals een paar fluiten
een harp enz. En Later kregen we een
mooie fluit en een goede beoordeling!

Hoi lezers/lezeressen,
Ik ga nu vertellen wat ik vond van ons
optreden op het Rooswijkfeest:
Het was echt gezellig en het was nog
leuker geweest als er meer mensen
waren komen kijken. Maar toch was het
wel leuk met een klein publiek.
Je krijgt er wel een kick van als je
optreedt ook al is het voor een klein
publiek.
Hopelijk heeft het aanwezige publiek
toch genoten en met veel plezier naar
ons optreden gekeken!
Groetjes,
Anouschka

Geschreven door: Kim van Wijngaarden
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Studieweekend
Texel
08/10/10 - 10/10/10
Door: Adriaan Okker
Vrijdagmiddag snel vanuit de collegebanken -ik studeer in Wageningen- naar huis
en m’n tas gepakt om weer eens richting
Zaandam te gaan. Ditmaal echter met
een ander doel dan normaal: doorreizen
naar Den Helder en daar met de boot
naar Texel voor een leuk weekendje muziek en gezelligheid met de vereniging.
Eenmaal aangekomen en geïnstalleerd
op onze verblijfplaats hebben we (Frans,
Wilma, Rebecca, Selina en ik) een lekker
restaurantje uitgezocht dat ons van de
nodige energie voorzag om de rest van
de avond door te kunnen komen. Zo’n
weekend is natuurlijk niet alleen gezellig,
er moet ook nog het een en ander serieus
aan concertstukken worden gewerkt.
Om 8 uur begon de repetitie o.l.v. Jeroen
Knaap. Daarna rond 10 uur gezellig met
de groep een paar drankjes ingenomen
om vervolgens aardig moe in bed te
stappen.
Zaterdagochtend was iedereen al vroeg
uit de veren en begonnen we direkt
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na het ontbijt met de groepsrepetities
met onze eigen dirigent Ton vd Kieft en
gastdirigent Leo Huis. De hele ochtend
en het begin van de middag stonden in
het teken van deze repetities afgewisseld
met een lekker bakje koffie of thee en de
overheerlijke cake van Annemieke. Ook
van het voetbal- cq volleybalveld hebben
we in de pauzes flink gebruik gemaakt.
Jammer dat het veld door de dauw zo nat
was, alle actievelingen (waaronder mijn
persoontje) moesten met natte schoenen
en sokken weer terug naar de repetities.
De rest van de middag was vrij en ben ik
met een groep naar de Texelse bierbrouwerij geweest voor een rondleiding
en paar proefglaasjes met verschillende Texelse bieren. De rondleiding
vond plaats in de fabriek en bestond uit
een wandeling langs de ketels, centrifuges, gistingsunits en tenslotte door
de verpakkingsfabriek. Dit alles werd
vocaal begeleid door een bio (brouwer
in opleiding) die naast een vrij lange
uitleg over het bierbrouw-proces druk
bezig was de meest flauwe grappen te
spuien, dit tot groot vermaak van Miklos
en Ja’ad.
’s Avonds weer een tutti repetitie gevolgd
door een muzikale quiz die ons geheugen
weer even heeft opgefrist op de gebieden van ZFC, hedendaagse muziek en
klassieke muziek. De teams ‘Oxymorons’
en ‘Tante andante’ (mijn team) eindigden

als gedeelde winnaar en kregen ter beloning een zak met pepernoten en
schuimpjes. Hiervan lekker met de
hele groep gesnoept terwijl we konden
genieten van het gelegenheidsbandje
bestaande uit Marlies, Bram, Ja’ad en
later ook Miklós en Jeroen.
De volgende ochtend waren Leo Huis en
Ton vd Kieft er weer en werd er nogmaals
hard gewerkt in sectieverband. Na dit
harde werk was er nog een laatste tutti
repetitie waarin we vooral lekker alle
muziekstukken doorgespeeld hebben
om tot een fijn einde te komen van het
weekend.
Op de boot terug nog met z’n allen
even van het zonnetje genoten op het
voordek. Eenmaal weer terug op het
vaste land was het ieder voor zich en naar
huis, alweer voorbereiden op de repetitie
van 2 dagen erna?
Al met al was het studieweekend ook dit
jaar weer een succes. Leerzaam en vooral
ook erg gezellig!
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Improviseren
Agathepark Krommenie
Afgelopen -20 juni- een optreden met
ZFC in ‘t Agathepark in Krommenie.
“Als ‘t giet dan spelen we niet” is ‘t
motto bij deze gelegenheid. Gieten
deed ‘t nog net niet, maar onstuimig
was ‘t wel.
Daar aangekomen speelde ‘t orkest vóór
ons Sorry van Kyteman dat hadden wij
toevallig ook op ‘t programma staan...
Tegen half 3 was de beurt aan ons. We
begonnen incompleet want Daniëlle -de
sopraan-saxofoniste- bleek vanwege alle
opengebroken wegen Krommenie niet te
kunnen vinden. Omdat ze echt onmisbaar is in een aantal stukken moesten we
ons programma noodgedwongen aanpassen. Dirigent Ton was er vrij laconiek
onder: “We beginnen met Bessarabyanke” (wat eigenlijk als uitsmijter zou
zijn), “daarna Sorry als ze er dan nog
niet is Cry of the Celts deel 4. Als ze er
dan nóg niet is Fandango Fantasy, tegen
die tijd zal ze er wel zijn en dan doen we
Pilatus gewoon aan het eind van ons
programma”.
Onder ‘t dirigeren bedacht de dirigent
dat de solobugel nog wel een stukje van
de sopraansax kon overnemen in deel 1
van Cry of the Celts zodat we dat ook nog
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konden doen. Of Jeroen dat zag zitten?
“Wil je ‘t op papier?” en scheurt lachend
een bladzijde uit z’n partiture. Tijdens
het spelen... piep-piep... een sms-je van
Daniëlle dat ze ‘t niet zou gaan redden.
Dat werd dus geen Pilatus, ‘t hoofdwerk
van ‘t optreden. Ja, en toen waren we
opeens gauw klaar!
Annemieke Swagerman

Buitenconcert
Lindenlaan, Zaandijk 29 juni

De laatste repetitieavond voor de
vakantie traden we op bij de speeltuin van het Lindenlaanplantsoen in
Zaandijk. Mede dankzij het flyeren
- dankjewel voor jullie hulp Sanne en
Eva!- was de opkomst van het publiek
groot. Het was ook nog eens prachtig
weer, een heerlijke zwoele zomeravond.
Omdat er ook een serieus werk op het
programma stond – Pilatus - moest al
’t slagwerk mee, inclusief de pauken!
We hebben hartstikke leuk gespeeld en
de solo van Wilma in Sorry ging weer
voortreffelijk. Tijdens het spelen heeft
Amber Dekker een aantal prachtige
close-up foto’s van ons gemaakt, zodat
ook dit concert -in ieder geval visueel- is
vastgelegd voor de eeuwigheid! AS
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STUDIOCDB
studio christiaan de bruijne
www.studiocdb.nl
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tel 075 6227365

Guisweg 49, Zaandijk (075) 6281856
www.dhkerkhoven.nl
info@dhkerkhoven.nl
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Slank, fit èn bruin de zomer in!
Maak kennis met Kuin!

Twee maanden onbeperkt sport,
sauna en zonnebank,
inclusief inschrijfgeld en materialen
voor slechts ¤ 38,50 p/m

borg ¤ 33,00

sauna - sportschool - wellness

075-6285493 - Dr. J.J. van der Horststraat 2 - Zaandijk
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