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Van het bestuur
Na het concert op 15 oktober zal doorstroming van 5 muzikanten van het leerlingenorkest naar de
harmonie plaatsvinden. Om te weten hoe we dan zitten hebben Kees en Kim half september de stoelen
neergezet zoals de bezetting vanaf 22 oktober zal zijn. Op die repetitie waren bijna alle leden aanwezig,
zodat we goed konden zien hoe vol het wordt.
Gebleken is dat er dan onvoldoende plaats is voor alle muzikanten. Een luxeprobleem! Daarom is het
bestuur op zoek naar een alternatieve repetitieruimte. Zodra er nieuws is, horen jullie dat.
Andere zaken waar het bestuur zich nu o.a. mee bezig houdt, zijn de VOG en de planning voor 2017.
De komende tijd wordt jullie inzet weer meer gevraagd dan alleen op muzikaal gebied. De
oliebollenactie staat gepland voor 22 oktober en 19 november hebben we de bingo, 2 acties die extra
inkomsten voor de clubkas betekenen.
Uit betrouwbare bron heeft het bestuur vernomen dat Sinterklaas voornemens is om 19 november naar
Wissenkerke te komen. Wij zijn gevraagd om de intocht muzikaal te omlijsten. Dit zal om 10.30 uur zijn.
Ria Vink

Best jeugdlid,
Het is alweer oktober, en er staat al weer veel te gebeuren. Als eerste is het natuurlijk het zwemuitje
van 8 oktober. Als je je nog niet hebt ingeschreven, kan je dat nog doen voor maandag. Op maandag zal
er ook een mail gestuurd worden aan de ouders over het aantal benodigde rijouders. We verzamelen
om 13:00 bij de Uitkomst, hopen rond 13:30 in de Roompot te zijn en om 17:00 vertrekken we vanuit de
Roompot.
Het andere evenement is de workshop slagwerk en de voorspeelavond; dit is 5 november en begint voor
de slagwerkers om 13:30 uur, en voor hen wordt voor eten gezorgd. Voor de blazers begint de
voorspeelavond om 19:00 uur. Al je familie en kennissen zijn hierbij uitgenodigd. Indien je graag mee
zou willen doen, moet je even een mail sturen aan bas.slotema@gmail.com. Je kan bij je muziekleraar
(als je er een hebt) vragen naar een stuk om te spelen.
Wij hopen je bij de activiteiten te zien,
Het jeugdbestuur.
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Activiteitenkalender
Datum
1 oktober
2 oktober
8 oktober
15 oktober
15 oktober
22 oktober
5 november
19 november
19 november
20 november
26 november
24 december
2017
???????
21 januari
18 februari
19 mei
juni

wat
kustmarathon
kustmarathon
zwemmen
concert Cleijenborch
concert
oliebollenactie
workshop slagwerk /
voorspeelavond
intocht Sinterklaas
bingo
medew. kerkdienst
workshop klarinet
medew. kerstnachtdienst

waar
Banjaard
Banjaard
Kamperland
Colijnsplaat
Kamperland
Noord-Beveland
Wissenkerke

Efteling
bowlen
concert
donateursactie
concert jeugd + scholen

Kaatsheuvel

Wissenkerke
Wissenkerke
Wissenkerke
Wissenkerke
Wissenkerke

Wissenkerke
W'kerke/K'land

De repetitie van 30 september van de harmonie had een speciaal tintje:
Sarah staat vanavond bij ons op de bok, ondanks haar
leeftijd zwaait ze nog fier met haar stok

wie
steelband
steelband
jeugd < 16jr
llo
ha
allen
jeugd /
leerlingen
ha+steelb
allen
ensemble
klarinettisten
llo
jeugd / llo
jeugd <16 jr
ha
allen
ssg / llo

tijd

14.00 uur
20.00 uur
09.00 uur

10.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
21.00 uur

Verjaardagen
1
2
4
4
5
11
14
24
29
29

Anouk Schuiling
Anouk de Neef
Janny van den Berge
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Anita Duinhouwer
Jasmijn Riemens
Jan Spruit
David de Kater
Eric van Dijk
Naomi de Neef

Canticles
for Bass Trombone and Wind Orchestra
Tijdens het concert van 15 oktober in Kamperland spelen we het werk Canticles van Johan de Meij. Dit
stuk is een solowerk voor bas-trombone voorzien van orkestrale begeleiding door harmonieorkest. Mijn
reden om als solist dit werk uit te voeren is ontstaan vanuit het idee om thuis weer eens goed te kunnen
oefenen op een uitdagend stuk en daarin ergens naartoe te kunnen werken. En een uitdagend stuk is
het zeker! Ik ben er zelfs weer voor op les geweest bij Alejandro die in Rotterdam aan het Codarts
studeert.
Het mooie aan dit werk is dat het heel goed is opgebouwd. Johan de Meij heeft als vroegere tromboneleerling van Piet van Dijk dit werk geschreven voor en samen met Ben van Dijk, de zoon van Piet en bastrombonist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, en het is als wereldpremière opgevoerd tijdens
het tweede internationale trombone-festival Slide Factory te Rotterdam in 2007. Het woord trombone
druipt er dus van af en in dit werk komt alles aan bod. Het begint met enkel orkest en klink alsof het
orgel begint te spelen, iets wat volgens mij prachtig zal klinken in de kerk. Daarna volgt een inleiding van
het thema in een rubato solo, waarna het in allerlei vormen terug komt. Langzaam, snel, hoog, laag, bij
de hobo, bij de fagot, solo, gezamenlijk, mineur, majeur, op allerlei manieren wordt het thema door
Johan de Meij meesterlijk in elkaar verweven, samen gebracht en uit elkaar getrokken. Niet alleen de
bas-trombone komt in dit stuk goed tot zijn recht in zijn volledige bereik, maar ook het orkest moet flink
aan de bak en kan zichzelf op zijn mooist vertegenwoordigen.
Omdat ik weet dat Apollo dit soort werken aankan heb ik voor dit stuk gekozen en gezamenlijk gaan we
de luisteraar laten genieten van alles wat we te bieden hebben. Tijdens de repetities is al gebleken dat
Apollo, mede onder leiding van Cathy, alles in huis heeft om mij als solist te laten genieten van het
uitvoeren van dit werk. Allemaal nu alvast bedankt voor het harde werk en het opbrengen van het
geduld tijdens de repetities.
Aan iedereen veel speel en luisterplezier!
Groeten,
Corné van Stee

En dit is wat Johan de Meij zelf over Canticles zegt:
Er waren voor mij een paar goede redenen om een soloconcert te schrijven voor bastrombone en
harmonieorkest. Allereerst als bezegeling van mijn vijfendertigjarige vriendschap met bastrombonist
Ben van Dijk, toevalligerwijs samenvallend met mijn dertigjarig jubileum als professioneel musicus (1
mei 2007); mijn wens om een bijdrage te leveren aan de sololiteratuur voor bastrombone en orkest daarin ontbreekt het met name aan lyrische werken waarin de vocale capaciteiten van het instrument
volledig aan bod komen; en last but not least een in memoriam voor de vader van Ben, Piet van Dijk
(1920 – 2003). Een musicus in hart en nieren en bovenal een geweldig mens. Als trombone- en
euphoniumleraar is hij van doorslaggevend belang geweest voor mijn latere loopbaan als musicus, waar
ik hem nog steeds zeer dankbaar voor ben.

Een groots opgezet internationaal trombonefestival bood vervolgens onderdak aan de wereldpremière:
Slide Factory 2007 in Rotterdam, georganiseerd door het Nieuw Trombone Collectief, de best denkbare
ambassadeurs van de hedendaagse trombonecultuur.Het ontstaansproces van Canticles is een uiterst
inspirerende ervaring geweest: in nauw overleg met Ben is de huidige versie tot stand gekomen. Ik ben
hem zeer erkentelijk voor de goede suggesties, zijn passie en zijn vakmanschap, en ik ben er van
overtuigd dat dit werk zijn weg zal weten te vinden naar de podia!
Canticles werd geschreven in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, op verzoek van
het Nieuw Trombone Collectief. De wereldpremière vond plaats op 6 mei 2007 in de Laurenskerk te
Rotterdam in het kader van Slide Factory 2007, door de Marinierskapel der Koninklijk Marine onder
leiding van Ivan Meylemans, met als solist Ben van Dijk.
Johan de Meij
Amsterdam, mei 2007

Wereldpremière prestaties van Hooglied:
Ben met de Band van de Nederlandse Koninklijke Marine, Ivan Meylemans, dirigent Rotterdam, 2007

bron: www.johandemeij.com

Uit de media
Meer geld voor cultuuronderwijs
20 september 2016

De regering trekt extra geld uit voor cultuureducatie in het vmbo en muziekonderwijs. Voor beide is de
komende 4 jaar € 1,2 miljoen extra beschikbaar. Dat blijkt uit de Miljoenennota op Prinsjesdag 2016.
Het LKCA is verheugd met het extra geld voor cultuureducatie. Directeur Sanne Scholten: 'Het is
belangrijk dat jongeren hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen. Dat is een goede voorbereiding op
de toekomst.'
Het extra geld voor cultuureducatie in het vmbo en de impuls muziekonderwijs gaat naar het Fonds voor
Cultuurparticipatie. Daarnaast zet OCW het programma Cultuureducatie met kwaliteit in de periode
2017-2020 voort. In totaal investeert OCW € 10 miljoen extra in cultuureducatie, festivals,
talentontwikkeling en erfgoed.
Ook geeft het ministerie extra geld uit voor kinderen die opgroeien in armoede, onder meer voor
cultuur, via het Jeugdcultuurfonds. Sanne Scholten: 'Het is geweldig dat hierdoor meer kinderen kunnen
deelnemen aan kunst en cultuur.'
Bron: Ministerie van OCW

LKCA krijgt postief subsidiebesluit
Op Prinsjesdag werd bekend dat het Landelijk Kennis Cenctrum Amateurkunst de aangevraagde subsidie
krijgt voor 2017-2020. Het LKCA is blij met dit besluit van de minister en kijkt ernaar uit zich in te blijven
inzetten voor cultuur op school en in de vrije tijd, samen met de vele partners uit het veld. Cultuur op
school en in de vrije tijd moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is voor het LKCA een belangrijk
uitgangspunt. Dat betekent dat zij gaan voor diverse en inclusieve cultuureducatie en amateurkunst.
Ook blijven zij werken aan de kwaliteit van en de waardering voor cultuureducatie en amateurkunst.
Een ander speerpunt voor hen is de samenwerking met de vele professionals en partners in het veld.
Daar gaan zij de komende periode nog meer in investeren.
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