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Contributieregeling 2014
Individuele leden / contribuanten
Jeugd
Gezinslidmaatschap
Scholen/instellingen
Donateurs

2

€ 35,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 20,00

IBANnummer: NL50 INGB 002081322
t. n.v. Ledenadministratie NPG
Nieuwerkerk a/d IJssel
In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom.
Wanneer u vóór 1 maart 2014 betaalt
krijgt u € 5,- korting.
De contributie moet vóór 1 juli betaald zijn.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het
kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap
is mogelijk tot 1 november met ingang van
het volgende jaar.

Bezichtiging bamboe-orgel
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“in ’n muzikale tijdmachine”
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Van de redactie
Daar tegenover staat dat het Activiteitenprogramma van het Gilde uitgedragen wordt op
de website van Huismuziek, maar bijvoorbeeld
ook in de tijdschriften Akkoord en Blokfluitist.

Bij wijze van uitzondering treft u een andere
naam aan onder deze intro van de redactie.
Op verzoek van Marieke Henni, die tijdelijk uit
de running is vanwege een operatie, heb ik een
aantal coördinerende werkzaamheden voor dit
zomernummer van BN overgenomen. De layout is dit keer verzorgd door Niels Bolle, die
ook de opmaak van de omslag heeft verzorgd.
De grootse viering van het 75-jarig jubileum
van het Gilde in februari jongstleden werkt nog
door. Zo leest u in dit nummer een verslag van
een bezoek aan het grootste bamboe-orgel van
Europa in Roeselaere. Enkele winnaars van de
altbouwwedstrijd hadden deze excursie als prijs
gekozen.
Tijdens de Meicursus, die dit jaar voor het eerst
in Baarlo werd gehouden, stond onder andere
de jubileumcompositie “Big Bamboo” van Ton
van der Valk op de lessenaars. Deze Meicursus
op kasteel De Berckt is zeer positief gewaardeerd zo blijkt uit het verslag.
Veel enthousiaste reacties, mondeling en schriftelijk, zijn binnengekomen op het Jubileumboek “vijfenzeventig jaar NPG, een bijzonder
verhaal”. Nogmaals wil ik iedereen aansporen
om dit boek, een cadeau van het Gilde aan de
leden, in bezit te krijgen. Zoek hiervoor contact
met bestuursleden, gezellen of regiovertegenwoordigers in de buurt, of met Olga van Eeden.
Zoals bekend houdt het Gildewerk zich niet
aan landsgrenzen. In “Deskundigheid over
de grens” leest u een verslag van een recente
bouwtechnische kennisoverdracht aan de
Grieken. De inmiddels traditionele noordelijke
samenspeldag is dit keer in Marum gehouden.
Afspraken zijn gemaakt met Huismuziek om
wederzijds activiteiten- en cursusprogramma’s
uit te dragen. Vandaar dat u nu info aantreft
over het Cursusprogramma van Huismuziek.
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Iris Hos maakt ons deelgenoot van interessante “Bouwkneepjes” die in laatstgenoemd
tijdschrift Blokfluitist te vinden zijn over het
“windkanaal”.
Graag vraag ik jullie aandacht voor enkele
oproepen en mededelingen in dit nummer: over
AMV-tentamens, over ontbrekende partituren
in de muziekbibliotheek van Truus Siddré en
over Open Podium.
Tenslotte het verzoek om 20 augustus in de
agenda te noteren als uiterste datum waarop
kopij voor het herfstnummer ingediend kan
worden.
Ik hoop dat u weer het nodige leesplezier
beleeft aan dit BN.
Hans Sluijs

Legaten en Schenkingen
Het NPG is belastingtechnisch
gezien een instelling van algemeen nut (ANBI). Schenkingen
aan onze vereniging zijn volledig vrijgesteld van schenkings
- en successierecht.
Denkt u er eens aan dat wanneer uw totale giften aan
instellingen en verenigingen
hoger zijn dan de drempel (1 %
van uw inkomen), u deze kunt
aftrekken voor de inkomstenbelasting. Raadpleeg uw eigen
belastingadviseur of de toelichting bij uw aangifte.

Van de voorzitter
Om te beginnen wil ik vanaf deze plaats graag
Marieke Henni, zij zorgt voor redigeren en de
lay-out van het BN, een spoedig herstel van een
operatie toewensen. Heel fijn dat Niels Bolle
voor deze keer de honneurs waarneemt en dat
Hans Sluijs voor de coördinatie zorgt.
In het vorige BN was al veel te lezen over het
jubileumweekend. Sandra Willeboordse schreef
een mooi stuk over beide dagen en Iris Hos
bracht verslag uit van de altbouwwedstrijd. Er
valt weinig aan toe te voegen.
In de jaarvergadering van zondagochtend 16-22014 werden net als vorig jaar de verslagen van
de secretaris en de penningmeester goedgekeurd. Bij het afscheid nemen van Truus Siddré
en Richtsje Weinreich en het welkom heten van
Maaike Feijten en ondergetekende hebben we
verzuimd toe te lichten hoe we willen handelen
t.a.v. artikel 22 van de statuten, waarin staat
dat tenminste één bestuurslid een vakmusicus
moet zijn. In de huidige samenstelling van het
bestuur voldoet Maaike Feijten hier enigszins
aan. Zij heeft muziekwetenschappen gestudeerd. We willen de Muziekcommissie nadrukkelijk een rol geven in het adviseren van het
bestuur over muzikale aangelegenheden.
Na de bestuurswisseling volgde nog de rondvraag. Corry de Klepper vroeg welke regio het
orgeltje wil overnemen. Renilde Duif vroeg
zich af hoe leden gebruik kunnen maken van en
inzage kunnen krijgen in het foto-archief.
Anneke Pannekoek vroeg wat het Gilde doet
met de vele muziek van actieve leden die door
omstandigheden vrij komt.
Hetty Geene vroeg of het mogelijk is via de
website makkelijker speelgroepjes te vinden.
Miep Reijs gaat verhuizen en deed een oproep
wie er ruimte heeft voor een deel van de winkelvoorraad: een stellingkast van 3 meter lang,
2 meter hoog en 60 cm diep.

Het volgende jaarvergaderingsweekend zal
door het Noorden worden georganiseerd en inmiddels is bekend dat het 14 en 15 maart 2015
zal zijn in het Vorrinkhuis in Lage Vuursche.
Sinds de jaarvergadering is er heel wat gebeurd. De altbouwwinnaars zijn op stap
geweest, de eerste bouwworkshop is achter de
rug, de samenspeldag in Marum was een succes en de meicursus die vooral ook in april viel,
voor het eerst in Baarlo, was zeer geslaagd.
Elders in dit blad en op de website is daarover
van alles te lezen en te zien.
Ik ben inmiddels begonnen aan een (hernieuwde) kennismaking met actieve leden van ons
Gilde en ben bezig ons mooie jubileumboek in
Nuenen en omgeving te verspreiden.
In augustus staan twee muziekvakantieweken
op het programma. Ik wens alle deelnemers een
heel leuke week toe.
En 20 september 2015 is Start. Zet het vast in
je agenda!
Waar gaat het over? We willen o.a. graag met
jullie brainstormen over goed communiceren,
over reclame maken voor ons Gilde, over contacten met andere muziekverenigingen, over
nieuwe projecten, over regiovertegenwoordigers of het ontbreken ervan, over ….
Ik heb inmiddels twee leuke mails ontvangen
na mijn oproep in het vorige BN.
Nogmaals, ik zou het heel fijn vinden om een
e-mail aan voorz@bamboefluiten.nl van iedereen die dit leest te ontvangen, met daarin wat
je doet (of deed) voor het Gilde, liefst met een
recente foto (zodat ik je herken). Door deelname aan projecten en cursussen leer ik steeds
meer leden kennen, maar ik ken nog lang niet
iedereen!
Een muzikale, inspirerende zomertijd allemaal.
Titia den Haan

Helma de Hoop vroeg om een aanpassing in
het BN van namen en e-mailadressen.
Sommige vragen zijn meteen beantwoord,
andere vragen worden door het bestuur de
komende tijd aangepakt.
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Bezichtiging bamboe-orgel in Roeselare
Na een geslaagde altbouwwedstrijd kozen
prijswinnaars Brigit de Klerk, Ita Kloos en
Hanny Kruijthoff voor een reis naar Roeselare
in België. Hier staat namelijk een prachtig
bamboe-orgel. Als jurylid van de altbouwwedstrijd mocht ik ook mee, net als Iris Hos.
Penningmeester Hans Sluijs maakte de groep
compleet.
In twee auto’s vertrokken we, op de vroege
ochtend van 5 april, richting Roeselare. Onderweg stopten we nog even voor koffie, voor de
rest was het flink doorrijden. Helaas hadden we
de reistijd toch onderschat, en waren we flink
later dan gepland in Roeselare. Gelukkig wisten we de organist nog te treffen, en hij ontving
ons enthousiast. Hij speelde prachtig voor ons
op het orgel; wat een heerlijk warm geluid!
Hij nodigde ons daarna uit om van dichterbij
te komen kijken en zelf wat te spelen, en dat
deden we graag!
Het orgel staat in een kleine protestantse kerk,
“De Geuzentempel” geheten. Het werd tussen
1993 en 1995 gebouwd in Jakarta, Indonesië,
en bevat 508 pijpen, 10 registers en 3 klavieren. De allergrootste pijpen, die het allerlaagste
octaaf van het pedaal vormen, zijn van hout,
alle overige pijpen zijn van bamboe gemaakt.
Het viel ons op dat deze ook last hebben van
barsten, die zijn gerestaureerd met een ingelegde draad en een soort hars.
De organist die onze gastheer was, is zelf
rooms-katholiek. Zo mooi vind hij het bamboeorgel, dat hij zelfs bereid is om er in een protestantse kerk op te spelen!
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Nadat wij het orgel van dichtbij hadden bekeken, speelden wij een aantal stukken op onze
bamboefluiten, die we uiteraard hadden meegenomen! De organist had ook muziek bij zich,
die we samen met hem konden spelen.
Nadat we afscheid hadden genomen van de
organist en het prachtige orgel, liepen we naar
de grote Sint-Michielskerk, met de voorzitter van het Roeselaarse klokkengilde Michel
Veracx. Deze “beroeps”-klokkenluider gaf ons
een rondleiding door het 12 verdiepingen hoge
klokkentorenmuseum. Hij vertelde twee uur
lang bedreven over zijn vak en de verschillende
klokken en beiaards in de toren. We hebben
hier veel geleerd, en genoten ontzettend van de
passie waarmee onze gids zijn verhaal deed.
Zelf mochten wij ook de klokken luiden. Ik
mocht zelfs in het touw gaan hangen waardoor
dit mij, door het tegengewicht van de klok, een
flink eind de lucht in trok!
Op het zonnige marktplein nuttigden wij de
avondmaaltijd, waarna het tijd was om weer
huiswaarts te keren. Hierbij hadden wij dikke
pech: er stond een flinke file bij Antwerpen!
Eenmaal in Nederland stopten we even voor
koffie en namen afscheid van elkaar, om ieder
weer af te reizen naar haar of zijn eigen plekje
in Nederland.
Luuk Linders
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Spelen in Marum
Nederland is bezaaid met prachtige oude
kerkjes die, tegenwoordig al of niet meer als
“Godshuis” dienende, zich nog steeds in grote
populariteit mogen verheugen. Velen van ons
die in oude steden of in historische woonkernen
op het platteland wonen, kunnen trots zijn op
dergelijke staaltjes van oude architectuur, die
zowel het centrum als de spiegel waren van de
cultuur van onze voorvaderen, die op hun beurt
beide, kerk en cultuur eeuwenlang gekoesterd
en met zorg omringd hebben.
Wij hoeven slechts onze ogen en oren open
te houden om die rijkdom, die ons is toevertrouwd, op juiste waarde te schatten.

In het noorden met name in de kop van Noord
Holland op Wieringen in Westerland, in Friesland in Wons, in Groningen in Marum zijn de
bamboefluiters zich daar zeer wel van bewust.
Zo een jaar of tien geleden nam Iris Hos het
initiatief om De Friezen en Groningers uit te
nodigen om een dag te komen samenspelen in
de Nicolaaskerk in Westerland. Het jaar daarop
deden de Friezen een tegenbod en het jaar
daarop, u raadt het al, konden de Groningers
niet achterblijven, waar ook spelers uit Drenthe
zich bij aansloten.
Op zaterdag 12 april hebben we enorm genoten
van de Groningse gastvrijheid in het kerkje van
Marum. Om stipt half 11 zat iedereen aan de
koffie met natuurlijk weer iets heel lekkers.
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Bijna 30 muzikanten van beide zijden van de
Afsluitdijk, die niet afsluit maar Holland met
Friesland verbindt en ook de weg naar
Groningen en Drenthe bereikbaar maakt.
Anneke Swaak had een prachtige verzameling
Meiliederen voor de bamboefluiten samengesteld. Het zou Anneke niet zijn als ze ook niet
gezorgd had voor de perfecte aanpassingen en
bewerkingen waar dat nodig was, en ze heeft
er een prachtige bundel van gemaakt. Janneke
Werkman heeft het ontwerp voor het omslag
gemaakt. Een bundel waar iedereen ook in de
eigen groep nog veel plezier aan kan beleven.
Het samenspelen was voor de deelnemers uit
Wieringerwerf
heerlijk.
Anneke, rustig
en duidelijk,
stelde iedereen,
gevorderd of
niet, 100% op
zijn gemak,
wat de concentratie zeer ten
goede kwam
waardoor het
resultaat steeds
beter werd.
Voor allen, op
welk niveau
dan ook, was er
iets interessants
te beleven,
waar ook de
keuze en de
volgorde van de stukken debet aan waren. De
gemoedelijke, vriendelijke en vooral gastvrije
manier, waarop alles reilde en zeilde, was
vooral voor iemand, die nog niet zo veel van
dit soort bijeenkomsten had meegemaakt, zeer
opvallend en aangenaam. Voor anderen was
het heerlijk om mensen, soms na een hele tijd,
weer terug te zien en dan te merken dat het net
was alsof er geen tijd verstreken is, tussen nu
en toen.
Kortom Groningen bedankt, en de nieuwe
Friezen hebben gezegd dat ze eraan komen.
Tot volgend jaar in Wons.
Wil van der Zwet
Bamboefluitensemble Wieringerwerf en
omstreken.

Deskundigheid over de grens.
Na de zo succesvolle internationale
“Teacherscourse Baarlo 2013”
ontwikkelde zich het plan met de
Griekse delegatie om in Athene
extended fluiten te bouwen. De
relatie tussen “mijn” leermeester
Corry de Klepper en de Griekse
bamboespelers gaat ver terug in
de tijd. Spyros was nog een heel
jonge knul toen de vriendschap
ontstond. Tatiana Papastergiou
en Niki Tsambras haalden hier in
Nederland in 1981 hun gezeldiploma, eerst nadat ze al enig jaren
daarvoor door met name Ton Zonneveld en Jo van Hoboken waren
ingevoerd in de geheimen van het
vak.
Na “Baarlo” is de groep nog in Nieuwerkerk
aan den IJssel neergestreken. Er is ook uitgebreid gemusiceerd. Verbroedering was al eerder
een feit, maar de banden zijn zeker sterker
geworden.
Al veel eerder ben ik aangestoken door de
Griekse muziek met de prachtige bouzouki
klanken en het afwijkende ritme. Als kind
kreeg ik een mandoline in de hand gedrukt.
Ook een prachtig snaarinstrument. Daar speel
ik nog regelmatig op. De lessen bij Spyros
Marinis en de dansen met Niki Tsambra in
Baarlo hebben er zeker toe bijgedragen dat ik
graag mee wou reizen met Corry. Het was nu
of nooit.

Gekscherend heeft Corry me toe ge-sms’t dat
ik dan wel Grieks zou moeten leren.
Kortom, in de krokusvakantie hebben vier
werkzame dagen wel zes prachtige extended
bamboefluiten opgeleverd, alten en sopranen.
Verder hebben we onder andere een openbare
les “muziek met kleuters” (in carnaval kledij)
van Mariza Koch bijgewoond. Zij was ooit
deelneemster voor Griekenland aan het Eurovisie songfestival. Ook hebben we de Akropolis
beklommen en de Mount Lycabettus met de
Chapel of St. George. Een geweldig uitzicht op
de miljoenenstad!
Verder was het overdag mogelijk om het
Museum van Griekse populaire muziekinstrumenten te bezoeken, gevestigd
in een gezellig stadsdeel. Daar
lagen zelfs fluitjes gemaakt van
adelaarsveren, en veel snaarinstrumenten. Niki heeft het plan
opgepakt om in de tuin van dit
museum een cursus te geven.
Tatiana Papastergiou was onze
geweldige gastvrouw, haar
moeder kookte de lunch. Het
Griekse gilde heeft een blog:
www.Pipersguild.blogspot.gr
Het is een enthousiaste groep
vrienden die wij zeker weer
ontmoeten. Jasou. Tot ziens.
Marijke Woudenberg
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Meicursus op kasteel De Berckt:
“in ‘n muzikale tijdmachine”
Met 38 deelnemers vertoefden we van 27 april tot 2 mei weer op Kasteel “De Berckt” in Baarlo.
Een week waarin je uit verschillende overnachtingsmogelijkheden kon kiezen, van eenpersoonskamer
tot verblijf in eigen tent. Ook het programma bood een variëteit aan activiteiten waar je naar keuze al
dan niet aan mee kon doen. Zo waren er
♪
deelnemers die een intensief programma volgden voor hun gezelopleiding.
♪
kinderen die deelnamen aan de normale bouwgroepen, maar ook een stuk eigen invulling van
de tijd hadden met een speciaal kinderprogramma.
♪
mensen die vooral aan hun fluiten kwamen sleutelen.
♪
logés die lekker vakantie vierden en ook meezongen in het avondkoor.
♪
docenten die een paar uurtjes les gaven en verder als deelnemer meededen in b.v. een speel
groep.

Kortom: alles was mogelijk! Alles bij elkaar goed voor een zeer tevreden groep deelnemers.
Een greep uit hun evaluatie-mails:
♪
Het was een heel leuke hoofs-middeleeuwse cursus met dito muziek.
♪
Soms zaten we ook in de tijdmachine met muziek van Hugo Distler, Brahms, Albert de
Klerk, Josje Lodder, Ton v.d.Valk en veel mooie arrangementen van onze eigen “muziek
meesters”.
♪
Er werd dagelijks gedanst: Hollands, hoofs, middeleeuws en bewegingsimprovisatie op
muziek.
♪
Zelf vond ik langs de Maas in Baarlo een zwerfspeksteen uit de Romeinse tijd, een speerpuntige dus, die ik met aanwijzingen van Hetty gepolijst heb en in mijn middeleeuwse.
sieraad verwerkt. Goed dus voor weer een mooi verhaal als minstreel of trouvère!
♪
Het gezelschap was voor mij de zo geliefde Bamboefamilie met altijd leuke nieuwe aanvullingen, zoals dit keer de fam. Zijlstra-Gosselink. Vooral van hun 3 lieve, muzikale dochters
en de oma van deze meisjes heb ik zeer genoten.
♪
Wij, jullie, waren in “Nederlands Bourgondië” op het kasteel de Berckt in Baarlo bie os in
Limburg!
♪
Minpunten: Het had voor mij ook langer mogen duren en het weer was niet zo best. Dit gaf
ons wel de gelegenheid om een mooie speurtocht door het kasteel te maken als echte
hovelingen en met een verrassende apotheose in de vorm van een heuse meiboomdans op
live muziek. Het gilde zit vol lumineuze ideeën!
♪
Nog een pluspunt: Het avondprogramma was ook zeer tof met lekkers en op het einde een
leuk kroeg/herbergfestijn met spontane voordrachten en liederen van en voor iedereen!
♪
Tip: Ga zo door en je zult me nog vaker zien in Baarlo.
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Dat Corry en Gerdien als organisators het best druk hadden, daar heb ik althans weinig van
gemerkt. Praktisch alles kon en met zoveel leuke deelnemers was het dus leerzaam, maar ook
heel ontspannend.
Aan de ademhalingsoefeningen van Renilde heb ik ook veel voor de Beaufortgroep met de
bas en de contratenor.
Orkest in de prachtige akoestiek van de kapel.
De zang bij Ineke vind ik altijd al heerlijk zo ‘s avonds.
Wat hebben we heerlijk gezongen en gespeeld, geluisterd en gedanst, geknutseld en versierd,
gegeten en gedronken!
Wat ben ik blij dat Hans mijn cajon in elkaar heeft gezet!
Wat zijn we gelukkige mensen dat we noten kunnen lezen en het Gilde hebben ontdekt.
En ja, we hebben thuis, genoten van de asperges! Zelden zulke verse lekkere gegeten.
Wat ik heel fijn vond was, dat er zo enorm rekening gehouden kon worden met individuele
trajecten. Ik ben erg blij met mijn eigen programma-keuze, heb veel geleerd.
Ik heb enorm genoten van het speksteen bewerken daar onder in de kelder, knus met Eva,
Gemma, Sophie, Astrid en Hetty.
En van de gezellige maaltijden en de bar; heerlijk veel gelachen.
De asperges waren ook na 3 dagen fietsen nog vers, dankzij de koelkast in De Berckt en wat
waren ze zacht, mmm...
Ik kijk uit naar een vervolg voor Big Bamboo Back in Town.
De gastvrijheid, sfeer, het thema en de muziek die er zo goed bij paste.
Dat we de dansen er ook bij deden, wij spelen thuis nog steeds de pavane en ik vind dat het
heel anders speelt nu ik de dans ook voor me kan zien!
Lekker eten, fijne kamers/bedden, mooie omgeving.
Vooral weer veel mensen leren kennen die mij kunnen helpen gezel te worden of die ik t.z.t.
om raad kan vragen als ik zelf met bouw- en spellessen wil gaan beginnen!!

Het enige wat nog rest:
De wens dat volgend jaar nog veel meer mensen van deze heerlijke cursus kunnen komen
meegenieten!
Gerdien Feijten en Corry de Klepper
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Bouwkneepjes
Sinds ruim een jaar ben ik geabonneerd op het
tijdschrift “Blokfluitist” waarvan Tom Beets
de hoofdredacteur is. Ja, inderdaad dezelfde
enthousiaste Tom Beets die ons vorig jaar les
gegeven heeft in kasteel de Berckt in Baarlo.
Ik ben zo tevreden met wat er allemaal in staat,
dat ik er graag iets over wil vertellen.

Bij het maken van het kanaal kun je ervoor kiezen de boven-en onderkant met de ronding
van de fluit mee te laten lopen (de
gewelfde versie). Het voordeel hiervan is dat
het vocht langs de zijkanten weg kan. De consequentie is wel, dat dan ook de vensterbank in
dezelfde ronding gemaakt moet worden.

Enige dagen geleden werd er weer een tijdschrift bezorgd. Dat was voor mij een reden
om ook de andere exemplaren nog eens door te
lezen. Ik wist dat er een stuk van een blokfluitbouwer instond, dat voor ons ook interessant
zou kunnen zijn.
Het gaat over het windkanaal. Daar krijg ik ook
wel eens vragen over, bijvoorbeeld:

Hoe lang moet het kanaal zijn?

Er staat in de gezellengids een maat die afgeleid is van de hoogte van de meeste kurken.
Minder hoge kurken zouden dan afgekeurd
moeten worden.
Tom Prescott, de schrijver van het artikel,
schrijft dat de lengte van het windkanaal
relatief onbelangrijk is en dat het bij de laag
klinkende fluiten zo kort mogelijk gehouden
moet worden (dat scheelt natuurlijk in lengte).

De breedte van het kanaal

De breedte hangt af van de doorsnede, dat wisten we al, maar bij metingen in musea kwam
naar voren dat bij de originelen de hoogte
van het kanaal het minst consistent van alle
afmetingen is. Wel neemt het geleidelijk aan in
hoogte af, maar ook dat komt ons bekend voor.

De chamfers

Wat ik nog niet uitgeprobeerd heb, maar wat
me interessante materie lijkt, zijn de chamfers.
Dat zijn afgeschuinde hoeken van blok (bij ons
dus de kurk) en windkanaaldak (het bamboe)
aan weerskanten. Ze balanceren de hoogste en
laagste tonen (toonkwaliteit en aanspreken).
Een kwestie van uitproberen lijkt me. De bij
de ingang afgeschuinde hoeken voorkomen
ongewenste bijgeluiden (heb ik iemand niet
horen klagen dat er een piep in de gesloten fluit
zat?). Bij de uitgang zorgen ze voor stabiliteit,
aanspreken en toon.
(Bij de tekening van de kop van de fluit zijn de
chamfers niet getekend).
Wat ik hier nu eventjes globaal aanstip wordt in
“Blokfluitist” uitgebreid uit de doeken gedaan.
Voor €22,50 heb je al een abonnement, met ook
3x per jaar geweldige muziek die, soms met
enige aanpassingen, ook op bamboefluiten te
spelen is. Zie www.blokfluitist.nl
Iris Hos Engelhart

Het kanaal is in de lengterichting
enigszins hol.

Dat had ik ooit wel geleerd, maar ik wist niet
precies waarom. Nu weet ik dat de holte enigszins scherpere tonen geeft en bij teveel holling
onstabiele lage noten, terwijl minder holling de
resonantie minder maakt maar de stabiliteit van
de toon dan weer beter is.
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AMV-tentamens

OPROEP!

In de Meicursus is er veel aandacht voor
de Gezelopleiding geweest! Er werden
AMV-lessen gegeven en speciale Bouwinstructies voor aanstaande gezellen. Al meteen
de eerste dag zijn er twee AMV-tentamens
afgenomen en in de loop van de week nog
een derde.
Geertje Mak, Irene Gosselink en Clara Mak
gefeliciteerd met het resultaat en….. nu op
naar de volgende tentamens.

Wie kan mij helpen aan de partituur van
SEVEN LITTLE PIECES for BAMBOOPIPES van Harold Bibby.
Ik heb alleen de altpartij en de partijen van
het derde deel, Tom Cats March en zou
graag in de bibliotheek alles compleet hebben.
Als je de muziek in je bezit hebt wil je dan
contact met mij opnemen?
Truus Siddré : siddre@hotmail.nl

Als je nu denkt misschien is die opleiding
wat voor mij: in de zomercursussen is er
ook de mogelijkheid om AMV- of andere op
het gezelexamen gerichte lessen te volgen.
Neem voor mogelijkheden en het afleggen
van (proef)tentamens gewoon eens contact
op met de Cerk:
phyllisvanewijk@gmail.com

Oproep!

Open podium op Radio 4
Op radio 4 is een nieuwe rubriek van
Podium op Zaterdag: Het Open Podium.
Voortaan zit er in Podium op Zaterdag een
Open Podium, waaraan iedereen kan meedoen. Stuur een link waar we uw muziekfragment kunnen horen naar podium@ntr.nl
en wie weet hoort u uzelf terug op de radio.
Ook kinderen worden uitgenodigd om mee
te doen.
Koormuziek, een pianoduo, volksliederen,
alle soorten en maten muziek én musici zijn
al langsgekomen in ons Open Podium.
Marieke Henni

Verhuisbericht
Truus ten Cate-de Maaré is 26 maart
verhuisd. Haar nieuwe adres is:
Woonzorgcentrum de Bolder
Woning 208
Akkerweg 57
1276 BB Huizen
T: 035-8881730
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Huismuziek cursusprogramma 2014-2015
Huismuziek start het nieuwe seizoen met maar liefst 20 nieuwe cursussen! Leren begint bij de
jeugd. We zijn dan ook bijzonder trots dat Huismuziek na jaren eindelijk weer een echte jongerenmuziekweek organiseert: SummerBeats in mei 2015. Drie jonge muziekdocenten nemen de
muzikanten mee op een week vol zang, bandjes en gezelligheid.
Elk seizoen proberen we weer nieuwe inspirerende docenten aan Huismuziek te verbinden.
Rotten in het vak, gespecialiseerd in een stijl, of juist echte duizendpoten. Dit seizoen hebben
we Bert
Honig van het Brisk Recorder Quartet Amsterdam weten te strikken voor een blokfluitweekend
met Adventsmuziek. Maar er is nog veel meer voor liefhebbers van oude muziek: Renaissancedagen voor gevorderden, weekenden met Renaissancemuziek voor zang en dans; dubbelkorige
muziek en de Tempest van Purcell. Voor barokmuziek voor koor en orkest organiseren we een
weekcursus in de Belgische Ardennen. Nieuwsgierig? Stuur ons een e-mail (info@huismuziek.
nl) of bel ons (telefoon 026-8450788) voor het aanvragen van een gratis programmaboek of
kijk op www.huismuziek.nl
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Regio
NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe
Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60
Regio Friesland
VACATURE
OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland - Oost
Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

WEST
Noord - Holland
Zuid - Holland
Zeeland
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336
Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

Commissies

Muziek
Commissie

Corry de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 806

Bouwcommissie
Hans Linders
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12

Commissie
Examen Regeling
& Kadervorming
CERK
Phyllis van Ewijk
Krekel 14
3766 HK Soest
T: 035-603 13 98

Internationale
Contacten

Truus Siddré-van Geer
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

MIDDEN
Gelderland - West
Utrecht, Het Gooi
Mirte Lohmann
Adres: zie Proef afleggen
Gerdien Feijten
Adres: zie P & R
Contact liefst via e-mail:
bamboefluiten@yahoo.f
ZUID
Noord - Brabant
Limburg
Regio Noord - Brabant
VACATURE
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332

Schoolcontacten
Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-491 619

Publiciteit &
Reclame
Marlies van Gils
Vondellaan 10-6
9752 EC Haren
T: 050-535 03 08

Cursus
Administratie

Janny Sluijs
Vikingrade 46
2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
IBAN:
NL60INGB0003503647

