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Van het bestuur
Dit is alweer de laatste Even Uitblazen van 2016.
Een jaar waarin het bestuur na de Algemene Ledenvergadering zich is gaan bezig houden met de notitie
"In Veilige Handen", waarmee we een veilige omgeving voor de jeugd willen bieden. We zijn nu zover
dat de aanvraag voor een VOG voor leden vanaf 18 jaar in werking gezet zal worden. Per mail zijn jullie
geïnformeerd hoe het verder gaat. Er zijn verschillende VOG's en om verwarring te voorkomen is er
voor gekozen ook voor leden die al een VOG hebben er een aan te vragen. Aan de VOG die wij
aanvragen zijn geen kosten verbonden.
Verder is het bestuur in gesprek met de gemeente over onze huisvesting. We kunnen er nog niet veel
over zeggen, maar het bestuur is positief over de gang van zaken.
Dit is ook een jaar met veel optredens, soms meerdere op 1 dag. Zo hebben we door flexibel te zijn op
koningsdag in 3 dorpen muzikale medewerking kunnen verlenen en hebben leden die in het
leerlingenorkest en de harmonie spelen een paar keer 2 concerten op 1 dag gehad, voor de slagwerkers
was er dan ook nog wel eens een 3e optreden met de steelband.
We hebben ook dit jaar weer acties gehouden om de clubkas te vullen. We hebben meegedaan met de
Rabobank Clubkascampagne, een donateursactie in Kamperland, de Anjercollecte, oliebollenactie en de
bingo.
Een onderdeel van de vereniging dat heel succesvol is, is de steelband. Zij krijgen veel aanvragen voor
optredens en kunnen bijna alle aanvragen honoreren. De aanvragen voor 2017 lopen ook al weer
binnen.
Voor december staan er nog een paar activiteiten op het programma:
 8 december is er weer een optreden van BASE
 van 9 t/m 11 december zullen 8 jeugdleden deelnemen aan het jeugdstudieweekend in
Domburg en op
 24 december zal het leerlingenorkest muzikale medewerking verlenen aan de kerstnachtdienst
in Wissenkerke.

De contributie voor 2017 wordt NIET verhoogd en blijft :
voor leden tot en met 15 jaar: € 10,50 per maand; € 126,00 per jaar
voor leden vanaf 16 jaar:
€ 14,00 per maand; € 168,00 per jaar

Dit is de laatste EU voor de kerst en daarom willen wij jullie nu alvast vanaf deze plaats fijne kerstdagen
toewensen.
Namens het bestuur,
Ria Vink

Best jeugdlid,
Het jaar 2016 loopt alweer ten einde. Wij hopen je ernaar terugkijkt als een fijn muzikaal jaar, waarin je
veel geleerd hebt, maar hopelijk ook veel plezier hebt gehad. Volgend jaar staan ook alweer enkele
activiteiten ingepland, zoals een bowlinguitje op 21 januari. Hierover krijg je binnenkort nog een mail
toegestuurd.
Dit jaar zijn echter nog enkele andere dingen. Zo is 9, 10 en 11 december weer het jaarlijkse
jeugdstudieweekend. Veel jeugdleden van onze vereniging gaan hier dit jaar weer naar toe. We wensen
hen veel plezier toe. Als je zin hebt kan je zondagmiddag 11 december naar het resultaat van dit
intensieve weekend luisteren.
Een dag eerder, 8 december, zal de compositiegroep BASE hun compositie Krishna - out of the Blues
uitvoeren met het NBE. Ook hen wensen wij veel geluk en plezier toe.
Wij hopen dat je nog volop kunt genieten van de laatste maand van het jaar, en dat je gezond het
nieuwe jaar in zal gaan.
Het Jeugdbestuur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compositiewedstrijd NBE
Krishna – out the Blue(s)
Bas Slotema (groep: BASE)
Wij hebben het verhaal van de Hindoestaanse Avatar
Krishna, koning Kamsa en de Godheid Vishnu vertaald
naar een blues. In het verhaal gebeurt veel, van
vrolijkheid tot rust, van feest naar strijd. Zowel het
verhaal als onze compositie eindigen vrolijk.

Meer info:
https://nbe.nl/componeren/bas-slotema-groep-base/
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Het ensemble tijdens de gedachtenisdienst in Wissenkerke op 20 november
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Ledennieuws
Vivian Groen, oud-klarinettiste van het leerlingenorkest is na het concert van het leerlingenorkest in
Cleijenborch op 15 oktober weer zo enthousiast geworden, dat zij heeft besloten weer terug te komen
bij Apollo. Vivian, welkom terug en we hopen dat je weer veel plezier aan het musiceren zult hebben.

Workshop klarinetten
“Peer, appel, ananas en sinaasappel vormen de muzikale fruitmand bij het articuleren”
“Zet niet aan met een T als je inzet, het is alsof je de noot vanonder het tapijt moet laten komen”
“Speel alsof je een klein meisje door het veld achter de vlinders aan ziet lopen”
“Aan het einde moet altijd iets onverwachts zitten, dat maakt het spannend”
“Houd de spanning vast aan het einde van een stuk”
“Speel de noot helemaal uit”
“Stel een decrescendo op een lange noot uit”
“De klarinet verliest in de harmonie soms kracht in de laagte, dus speel dan vooral niet te zacht”
“Door met drie simpele tonen te fantaseren op verschillende stijlen wordt muziek maken al heel snel
leuk”
“De fantasie op deze drie simpele tonen zorgt ervoor dat je uit je comfort zone komt”
Zomaar een greep uit de (soms prikkelende) uitspraken die Maarten Stalpers deed tijdens de workshop
voor de klarinetten van de harmonie op zaterdag 26 november jl. Het was een leuke en leerzame dag,
waarbij we aandacht hebben gehad voor onder andere klank, balans en techniek. Daarnaast zijn we zelfs
op een deskundige en ontspannen manier nog even meegenomen in de wereld van het improviseren,
zodat we loskwamen van de noten. Dit gedeelte was afgeleid van de filosofie die Maarten heeft als het
gaat over muziek, hij schrijft het volgende op zijn website:
Muziek is bewustwording. De muziek is een verhaal, de noten op het blad is de tekst in het boek. Op de
notenbalken staan de zinnen die het verhaal maken. De emotie, het gevoel vertelt het verhaal.
Heel filosofisch allemaal. Maar is dit niet simpel gewoon waar muziek maken, muziek luisteren en voelen
om draait? Maarten gelooft sterk in het feit dat het aanleren van muziek terug moet naar de basis van
het horen en voelen van klanken en tonen. Dit is de manier om kinderen te laten ervaren wat muziek
maken is en hoe je dat kunt leren. Rond die filosofie is de methode ontwikkeld die sterke associaties heeft
met het aanleren van de taal. Maat en ritme, accenten, woorden, zinnen, melodie, harmonie, articulatie
en dynamiek. Daarbij kan elke emotie geuit worden met een instrument en is deze methode daarom niet
gebonden aan tijd of leeftijd. Er wordt veel aandacht gegeven aan het auditieve gedeelte, muziek maken
en horen zonder bladmuziek. Het lezen van bladmuziek bevat slechts enkele associaties van het muziek
maken. (http://www.maartenstalpers.com/muziek-filosofie.html)
Op het volgende concert met de harmonie (in februari) zullen wij als klarinetsectie laten horen wat we
in huis hebben… We hebben namelijk samen nog wat ingestudeerd. Ook de enkele klarinettist die er
niet was gaat natuurlijk meedoen, dus we zullen de komende tijd zeker nog eens gaan oefenen als
groep. En ook gewoon omdat het wel erg goed klonk samen!
We hebben een exemplaar van zijn lesmethode aangeschaft, dit zullen we laten circuleren binnen de
sectie. De catering was weer goed geregeld, waarvoor dank aan Jannie en Koos. Op de volgende pagina
zijn enkele foto’s van deze dag te vinden.
Namens de groep,
Gerardo Filius

Kenniscentrum Jeugd geopend
Het online kenniscentrum voor Educatie en Jeugd is vanaf 29 november te vinden onder
www.jeugd.knmo.nl. Iedere vereniging aangesloten bij een KNMO-bond kan op deze pagina haar eigen
profiel aanmaken. Het kenniscentrum is bedoeld om succesverhalen op het gebied van jeugd en
educatie te delen.
Het kenniscentrum is een initiatief van de generieke commissie Educatie en Jeugdbeleid van de KNMO.
De nieuwe website is het slotakkoord van voorzitter Sikke Dijkstra die het stokje over geeft aan Dorrie
Besouw. Zij heeft de taak om de voornemens van het nieuwe beleidsplan waar te maken.
Op de Algemene Ledenvergadering van de KNMO is de opzet getoond en met groot enthousiasme
ontvangen. Het kenniscentrum wordt de komende tijd op verschillende ledenvergaderingen van de
(regionale) bonden gepresenteerd.
jeugd.knmo.nl is voor iedereen vrij toegankelijk. Iedereen kan deze website bekijken. Om een profiel
aan te maken moet de lid vereniging inloggen en bepaalde informatie opgeven. Verenigingen kunnen
contact met elkaar opnemen en successen delen.
De eerste informatie die op de website te zien is komt uit het onderzoek van de Sesamacademie,
waarbij een adviseur van de Sesamacademie 16 verenigingen in het land heeft bevraagd over de
succesverhalen die zij op het gebied van Jeugd en Educatie hebben behaald. Alle informatie, ook die
reeds op de website staat, is door de desbetreffende verenigingen te allen tijde aan te passen.
Beeldmateriaal en links naar websites kunnen via de website toegevoegd worden. De website geeft ook
de mogelijkheid om reacties te plaatsen.
Opmerkingen en tips ontvangen we graag via het contactformulier op www.jeugd.knmo.nl

Tamara Heuveling zingt bij Souburgse fanfare
3de kerstconcert Vlijt en Volharding in de Wijngaard

Zaterdag 10 december vanaf 20:00 uur verzorgt muziekvereniging "Vlijt en Volharding" een
kerstconcert in kerkgebouw "de Wijngaard" aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. De
slagwerkgroep o.l.v. Bart van der Vaart en het jeugdorkest en fanfare,beide o.l.v. Albert-John
Vervorst, verzorgen een gevarieerd programma met traditionele en moderne (kerst-)muziek. De
Brabantse sopraan Tamara Heuveling soleert bij enkele van de door de fanfare te spelen
werken.
Verder zullen leerlingen van basisschool "de Burcht-Rietheim" een kerstlied verzorgen op de
"boomwhackers". Dit nummer hebben zij ingestudeerd tijdens de muzieklessen op school en bij
de muziekvereniging o.l.v. Mariska Bosselaar
De fanfare brengt samen met de
zangeres o.a. het monumentale "The
lost Labyrinth" van Kevin Houben ten
gehore. Eerder werd dit werk in
oktober uitgevoerd in het kader van
"Souburg Cultureel" in de historische
kerk "Open haven".
Verder zullen op deze avond werken
klinken als, Christmas Fantasy, All I
want for X-mas, Ave Maria,
Swingkling Christmas en We wish
you a merry Christmas.
Tamara Heuveling werd al op jonge
leeftijd opgemerkt door de dirigent
van het plaatselijk kinderkoor. Via
zanglessen heeft zij zich verder
ontwikkeld in de klassieke muziek en
daardoor ontdekte zij ook de lichte
muziek. Dit resulteerde in
verschillende hoofdrollen in musicals
( Tommy, Aïda).
In 2014 werkte Tamara Heuveling
voor de eerste keer samen met de
Souburgse fanfare. In Terneuzen
verzorgde zij toen de sopraanparty
in het werk Rubicon van Bert
Appermont tijdens het KNMOconcours.

De zaal is 10 december a.s. geopend vanaf 19:30 uur.
De toegang is €7,50 inclusief koffie en thee in de pauze
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