Nr. 1 - 2018, jaargang 65

2018
Nieuws omslag 2018_03.indd 1

1/16/2018 3:07:06 PM

Beheer

Bestuur
Voorzitter

Materialen &
gereedschap

Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Waalre
T: 040-8442314
E: voorz@bamboefluiten.nl

Te leen bij
Hans Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Penningmeester

Bamboemagazijn

Hans Sluijs
Vikingrade 46, 2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
E: j.f.sluijs@wxs.nl

Verkoop van bamboe en
vijltjes
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820

Vice voorzitter

Annie Beulen
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12
E: abeulen@msn.com

Gilde winkel

Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-49 16 19
E: maaike@zonnet.nl

Verkoop bladmuziek en
snuisterijen
Olga van Eeden
Dudokkwartier 5
3723 AV Bilthoven
T: 030-2283756
Rekeningnummer:
NL39 INGB 0751 6955 80
T.n.v. Olga van Eeden
Winkel NPG

2e Secretaris

Archief

Secretaris

Clara Mak
Cantatestraat 17
6544 VT Nijmegen
T: 06-14045163
E: claramak96@gmail.com

Bibliotheek

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

Proef afleggen
Mirte Lohmann
Nijenheim 3324
3704 SE Zeist
T: 030-877 88 36

Foto archief

Rina Teuben-Naber
Nijenheim 21-16
3704 AK Zeist
T: 030-695 61 35
E: rinateubennaber@ziggo.nl

Website

Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60
Renilde Duif
Dijkstreek 2
9811 TC Enumatil
T: 0594 504753
OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland-Oost
Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

Jan de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan de IJssel
T: 0180 313806
E: jan.de.klepper@gmail.com

Jeroen Zijlstra
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
T: 0591-646581
E: jeroenzijlstra76@gmail.com

Activiteiten 2018
Opleidings-en bijscholingsdag		
Scratch Noord-Holland			
Winterbouwcursus			
Jaarvergaderingsweekend 2018 		
Opleidings-en bijscholingsdag		
Lentecurus				
Zomercursus Batenburg			
Zomercursus Sint Odiliënberg		
Opleidings-en bijscholingsdag		
Studieweekend ensemblespel		

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe

10 februari
11 februari
23 – 25 februari
17 en 18 maart (let op! niet op 10-11 maart)
7 april
29 april – 5 mei
21 – 28 juli
28 juli – 4 augustus
13 oktober
17 – 18 november

Voor meer informatie: zie verderop in dit BN, of bekijk de activiteitenfolder of www.bamboefluiten.nl.

Regio
WEST
Noord-Holland
Zuid-Holland
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
MIDDEN
Gelderland-West
Utrecht, Het Gooi
Gerdien Feijten
Hof der Toekomst 59
3823 HX Amersfoort
T: 033-258 59 11

ZUID
Noord-Brabant
Limburg, Zeeland
Anja van den Bogaart
Koningin Wilhelminalaan 45
5583 AL Waalre
T: 040-2213909
Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Aalst
T: 040-8442314
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332
Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

Commissies
Muziekcommissie

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

Schoolcontacten

Willemien Rouwenhorst
Elzerdijk 7
7211 LV Eefde
T: 0575-512248

Commissie
Examen Regeling
& Kadervorming
CERK
Truus Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650
tsiddre@hotmail.nl

Internationale
Contacten

Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Waalre
T: 040-8442314
voorz@bamboefluiten.nl

Publiciteit &
Reclame

Marleen Oosterhuis
Scheepmakerskade 83
3011 VX Rotterdam
T: 010-433 28 03

Cursus
Administratie

Atie Nunnink-Bastiaans
Ferdinand Huyckburg 2
2907 HE Capelle a/d IJssel
010-4519644
IBAN:
NL60 INGB 0003503647

2018-1

Colofon
Winternummer 65e jaargang nr. 1-2018
BamboefluitNieuws is een uitgave van bamboefluitvereniging het Nederlandse Pijpersgilde en verschijnt drie keer per jaar. Het blad
is gratis voor leden en contribuanten.
Website: www.bamboefluiten.nl
Redactie: Irene Gosselink
Omslag en lay-out: Lydia Hoogland
Aanleveren kopij: voor het voorjaarsnummer
vóór 1 april 2018 bij de redactie:
bn@bamboefluiten.nl
Redactie BN
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
0591-646581
Drukwerk en distributie: Drukkerij Paswerk
Ledenadministratie:
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180 315 336
Contributieregeling 2018
Individuele leden / contribuanten €35,00
Jeugd				€25,00
Gezinslidmaatschap		 €50,00
Scholen / instellingen		
€35,00
Donateurs			€20,00
IBAN: NL50 INGB 0002 0813 22
t.n.v. Ledenadministratie NPG
In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom.
Wanneer u vóór 15 februari betaalt mag u
€ 5,- in mindering brengen.
De contributie moet vóór 1 april betaald zijn.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap is
mogelijk tot 1 november met ingang van het
volgende jaar.

In dit nummer
3
9
14

Het Pijpersgilde in Oostenrijk
Het Jaarvergaderingsweekend 2018
Orff-instrumentarium van het Gilde
zoekt beheerder en gebruikers

en verder
2
2
6
7
8
8
9
9
10
11
15
15
16

Van de redactie
Van de bestuurstafel
Ensembleweekend 2017
Legaten en Schenkingen
Boek hem nu: de lentecursus 2018
Kleine veranderingen in mijn boek
Bericht van de gildewinkel
Het Jaarvergaderingsweekend 2018
De oplossing van de puzzel uit BN-3,
en een inleiding in seriële muziek
Scratch in Noord-Holland
Prijzen van kurken vanaf 2017
Muziekdoolhof
Voor jong en oud

1

Boekje 01-2018_05.indd 1

1/23/2018 8:22:28 PM

Van de redactie
Het komende jaar zal Harrie Krens samen met
mij de redactie van het BN verzorgen. Harrie,
welkom! Ik ben erg blij met een collega in de redactie. Met zijn tweeën heb je meer ideeën dan
alleen, en, omdat ik niet het hele jaar met het
BN bezig ben, maar vooral vlak voordat het naar
de drukker wordt gestuurd, is het meer dan eens
gebeurd dat ik nog maar net op tijd dacht: oh ja,
het BN! En als dit een Whats-app bericht was geweest
had hier nu zo’n smiley met een verschrikte ronde open
mond bij gestaan…

Door het lezen van de artikelen kreeg ik veel zin
in 2018. Al snel kunnen we weer veel mensen
ontmoeten op het jaarvergaderingsweekend, en
er zijn alweer veel plannen, zowel voor de vertrouwde lentecursus en de zomercursussen, als
ook voor nieuwere initiatieven zoals de winterbouwcursus en een scratch in Noord-Holland.
De komende nummers wil ik graag aandacht
besteden aan de verschillende bekende en minder bekende ensembles die er binnen het Gilde
zijn: hoe, wanneer en waarom zijn ze ontstaan,
wat voor muziek spelen ze, wat maakt dat ze
voortbestaan, wat zijn hun plannen… Ik had dit
nummer al willen beginnen maar was zo onverstandig om hiervoor het EGT-ensemble te benaderen. En die hadden natuurlijk (Eigenlijk) Geen
Tijd. Mocht u wel tijd hebben en in een ensemble
spelen: stuur gerust alvast een stukje en, als dat
kan, ook foto’s in! Wie Geen Tijd heeft maar wel
op het jaarvergaderingsweekend komt, kan daar
een interviewer van het BN verwachten.
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Wat wel gelukt is, is een bijdrage uit Oostenrijk.
Een land met een rijke muziekgeschiedenis waar
de bamboefluit, volgens de geïnterviewde dirigente, zeer ondergewaardeerd wordt. Ik keek net
nog eens terug naar de eerder artikelen uit deze
rubriek. Over Engeland, waar het ledenaantal en
het aantal activiteiten ook terugloopt, net als in
Oostenrijk. En over buurland Zwitserland, waar
de bamboefluit juist wel gewaardeerd wordt en
waar bamboefluitleerkrachten als gelijkwaardige
musici aan de klassieke instrumentale docenten
op muziekscholen les kunnen geven. ‘En Nederland?’ denk ik dan. Vergeleken met de zojuist
genoemde landen heeft het Nederlandse Gilde
het grootste ledenaantal, en ons Gilde timmert
aan de weg in het basisonderwijs. Aan de andere
kant zijn er wel veel minder, met name jonge,
leden dan eerder en is de bamboefluit in het mu-
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ziekonderwijs op muziekscholen heel onbekend.
Ik ben benieuwd welke richting het bamboefluitmuziekleven opgaat de komende jaren…
Voor nu wens ik u veel bamboefluitplezier
in 2018!
Irene Gosselink

Van de bestuurstafel
Het is begin december als ik dit zit te typen.
Sinterklaas klopt bijna aan de deur en Kerst en de
jaarwisseling komen er ook al snel aan. Er hangt
dan een gezellige en voor sommigen wellicht
ook een beetje een spannende sfeer. Met mijn
gezin zorgen we altijd rond 5 december voor een
gezellige dag met z’n allen. Met het ensemble ZO,
waarin ik samen met een aantal enthousiaste
mensen 2-wekelijks speel, gaan we de laatste
keer voor de kerstvakantie kerstliederen spelen.
Een tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar
en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.
Zoals al beschreven in het vorige BN hebben het
afgelopen jaar weer veel activiteiten vanuit het
Gilde door het hele land plaatsgevonden. Inmiddels is het studieweekend ensemblespel in Steenwijk geweest en werd de landelijke samenspeldag
in Amersfoort goed bezocht. Deze laatste willen
we weer jaarlijks op de agenda zetten en voor
komend jaar kijken of we ook voor kinderen een
aantrekkelijk programma kunnen organiseren.
Inmiddels is bij iedereen de activiteitenfolder
voor 2018 in de bus gevallen. Daarin staan weer
veel activiteiten voor het nieuwe bamboefluitjaar. Als een van de eerste activiteiten in februari
van 2018 staat de Winter-bouwcursus in Bergen
aan Zee gepland. Bij de activiteitenfolder zitten
ook enkele flyers om te verspreiden onder vrienden en kennissen. Het zou mooi zijn om in 2018
nieuwe mensen te ontmoeten en te enthousiasmeren en we kunnen zeker ook nieuwe leden
gebruiken. Dus ik wil bij jullie het flyeren zeer
aanbevelen.
Verder aandacht voor de NIEUWSFLITS die regelmatig verschijnt. Daarin wordt informatie up to
date gehouden en worden nieuwe activiteiten
aangekondigd.
Bij het verschijnen van dit BN staat het jaarvergaderingsweekend al snel op de planning. Daarover
meer verderop in dit BN.
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Ik realiseer me dat dit BN na de Kerst en de
jaarwisseling bij jullie komt. Ik hoop dat jullie
mooie en gezellige feestdagen en vakantie hebben gehad.
Bij deze wens ik jullie namens het gehele bestuur
een mooi nieuw jaar en fijne bamboeactiviteiten.
Namens het bestuur
Annie Beulen, vice-voorzitter

Het Pijpersgilde in
Oostenrijk
Geschiedenis van de Oostenrijkse bamboefluit
gilde - korte versie:
Het Oostenrijkse gilde is opgericht in 1959 in
Wenen. Op dit moment zijn er 34 leden.
In de jaren zestig werden bamboefluitleraren
opgeleid in speciaal georganiseerde cursussen,
onder andere door de Zwitserse Annemarie
Reichard en werden er veel bamboefluiten en
andere instrumenten gebouwd, met name in
onderwijsinstellingen voor kleuterleidsters. Het
zelf bouwen van goed speelbare instrumenten
is zeer succesvol gebleken bij de studenten van
deze onderwijsinstellingen.

fluit de laatste jaren erg sterk gedaald. Er zijn
inmiddels geen cursussen meer. Alleen in Wenen
en Graz zijn er ensembles die ook optreden.
Samen hebben we al verschillende concerten
georganiseerd, die momenteel worden begeleid
en uitgevoerd door Birgit Selhofer.
Waltraut Nobis
Een interview met Birgit Selhofer, 43 jaar.
Hoe bent u voor het eerst in contact gekomen
met het Pijpersgilde in uw land? In 1993 als
dirigent.
Welke activiteiten onderneemt u in het Gilde? ik
ben dirigent van ensembles.
Wat is voor u de belangrijkste reden om lid te zijn
van het Gilde?
Nou ja, lid ben ik eigenlijk – nog – niet. Maar
buiten dat: om mooie muziek en charmante
klanken te maken samen met een ensemble waar
de ‘chemie goed is’ en dat zo het publiek keer op
keer betovert.
Wat is kenmerkend voor het Gilde in uw land?
De bamboefluit is volledig ondergewaardeerd en
wordt schandalig verwaarloosd door het openbare en culturele beleid. En dat in het zogenaamde
“muziekland Oostenrijk”!

Er werden jaarlijks goed bezochte zomercursussen voor kinderen, adolescenten en volwassenen
gehouden. Op deze cursussen werden slaginstrumenten, klokkenspelen en bamboefluiten gebouwd, instrumenten gerepareerd,
muziek gemaakt in een klein ensemble,
er was groot spamenspel, koorzingen, ritme en theater. In 1979 en
1999 waren er internationale
lerarencursussen.
Jarenlang was er een nauwe
samenwerking met de Duitse
bamboevrienden (voordat
het Duitse gilde ontstond),
vooral met betrekking tot de
structurele ontwikkeling van
de “halfuitgebouwde” bamboefluiten - volgens de methode Ilse
Benning uit Augsburg. Componisten van ons land hebben muziekboeken geschreven voor onze fluiten:
bijvoorbeeld: Leopold Katt en zijn zoon
Friedemann (Fr. X. Frenzel), Victor Korda,
Franz Cibulka, Werner Schörkl enz.
Helaas is het enthousiasme voor de bamboe-
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Cantos Bamboo door Fr. X. Frenzel

4

Boekje 01-2018_05.indd 4

1/23/2018 8:22:29 PM

Cantos Bamboo door Fr. X. Frenzel
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Ensembleweekend 2017
Hoewel we al vele jaren samen spelen bij Corry
de Klepper, was dit weekend een bijzondere
ervaring.
Als gelegenheidskwartet, NieuwCapelle, zijn we
een aantal keren bij elkaar geweest om muziek
uit te zoeken.
Vrijdag werden we hartelijk verwelkomd door
vele fluiters, jong en heel oud. Er was een soort
reüniesfeer. De verschillende kwartetten werden
in huisjes ondergebracht op loopafstand van het
hoofdgebouw. Wij kregen het huisje ‘Hawar’, dat
is ‘welnu’ in het Fries.
Er is twee dagen serieus gefloten onder leiding
van vier coaches: Jeroen, Nannie, Truus en Josje.
Jeroen en Truus brachten er de jazzy schwung in.
Nannie leerde ons op elkaar te letten bij aanvang van het stuk. Wij leerden iemand aan te
wijzen die het tempo bepaalt en naar zijn of haar
lichaamstaal te kijken om dat tempo goed over
te nemen. Josje is van alle markten thuis, van
Beatles tot Bach. Met veel plezier hebben we uit
de bundel van Truus gefloten onder haar leiding.
Zij gaf aan dat we het noten spelen los moeten
laten en zelfs een beetje slordig mochten spelen
om er leven in te krijgen.
Tussendoor hebben we van de overheerlijke
maaltijden genoten van de koks, Willemijn, Arno,
Henk en Corry. En gewandeld in de prachtige bossen om ons heen. ’s Avonds was er een gezellig
samen zijn. Het woordenboekspel was een groot
succes.
Het blijft bijzonder dat, ook al kom je een tijd niet
of onregelmatig, het Gilde altijd als een warm
thuis voelt. Wij willen de organisatoren bedanken
voor dit verwenweekend.
Atie, Lisette, Hans en Annemieke
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Ensembleweekend 2017

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.
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Boek hem nu:
de lentecursus 2018!
Vorig jaar schreven we: Een nieuwe lente… een
nieuw geluid. Dat gaan we herhalen, want dit
keer heeft de lentecursus een nieuw onderkomen
gekregen!
We trekken dit jaar naar het Noorden! Naar het
Nivonhuis Allardsoog, in Een-West.
Nivonhuizen… daar zijn we inmiddels mee
bekend in het Gilde: Lage Vuursche, Bennekom,
Bergen aan Zee, Wijk aan Zee, en straks ook
Oisterwijk.
Je weet dus dat je er een eenvoudig maar uitstekend onderkomen hebt, dat je je eigen kamer
schoon moet houden en weer schoon achter
moet laten, en dat er een beetje corvee van je
gevraagd wordt rond de maaltijden.
Allardsoog heeft bovendien diverse mooie zalen
om in aan het werk te gaan. Er is een invalidentoilet en alles is er gelijkvloers.
Er zijn twee buitenterrassen, waarvan één zelfs
geheel als binnenplaats, midden in het gebouw,
zodat je er ook jongere kinderen geheel vrij kunt
laten spelen.
Kortom: we denken dat we daar een leuke lentecursus kunnen realiseren.

Verdere informatie over deze cursus is te vinden
op de website en in de activiteitenfolder, maar
op deze plaats wil ik er nog even extra op wijzen,
dat het een cursus is die op vele manieren kan
worden ingevuld. Er is een mooie muziekvakantieweek van te maken en er is voor elk wat wils of
je nu een absolute beginner op de bamboefluit
bent of een gedreven (aanstaande) gezel, of je
nu een verwoede kwartetspeler bent of een pure
genieter of een actieve vakantieganger… Kortom:
iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom!
Je kunt je partner, kwartetleden, vrienden, kinderen, of andere familieleden gezellig meenemen!
Op vrijdagmiddag is de cursus afgelopen, maar
daarna kun je nog bijboeken voor een maaltijd,
een nacht en een ontbijt.
Op de avond van de 4e mei is er een dodenherdenking in Bakkeveen, en de rest van de avond
zal op een mooie en sfeervolle manier worden
ingevuld.
Corry de Klepper en Jeroen Zijlstra

Dus reserveer in
je agenda:
zondagavond
29 april t/m
vrijdagmiddag
4 mei

Kleine veranderingen
in mijn boek

8

In de staf gaan in elk geval Harrie Krens, Hetty
van Geene, Irene Gosselink, Renilde Duif, Titia
den Haan, Truus Siddré, Willemien Rouwenhorst
en wijzelf meedraaien, met een aantal andere
stafleden zijn we nog in overleg.
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Kleine veranderingen in mijn boek “15 melodiën
van Grieg”.
Morgenstimmung blz.2 in maat 17,19 en 20 staat
in de Tenor een lage cis,
verandering: maat 17- in de Alt 2x cis i.p.v. 2x a.
in de Tenor 2x a i.p.v.2x cis.
verandering: maat 19 en 20- in de Tenor 2x a
i.p.v. 2x cis, in de Bas 2x cis i.p.v. 2x a.
In der Halle des Bergkönings blz. 8 in maat 45 in
de Alt ais- fis- ais- b, i.p.v. hoge cis.
Anneke Swaak
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Bericht van de
Gildewinkel.
De nieuwste aanwinst: “Swinging bamboo”. Trio’s
voor bamboefluiten en een kwartet, met gitaarnotatie. Componist: Truus Siddré. Kosten: € 3.Mailadres Gildewinkel: o.v.eeden@tele2.nl.
Olga van Eeden

Het jaarvergaderingsweekend 2018
De regio Zuid is dit jaar gastheer/vrouw van het
jaarvergaderingsweekend en nodigt jullie allen
van harte uit om in het weekend van 17 en 18
maart 2018 te komen musiceren, zingen, kletsen,
wandelen enz. rondom het thema Brabants Bont.
Wanneer:
17 en 18 maart 2018
Waar:		
Natuurvriendenhuis Morgenrood
Scheibaan 15
5062TM Oisterwijk
Hoe laat:
zaterdag 17 maart om 10.00u staat de koffie klaar
om 14.00u is de jaarvergadering, op zondag 18
maart rond 16.00u gaat iedereen weer naar huis
Meenemen:
Fluiten, muziekstandaard
Lakens en slopen (kunnen evt. ook ter plekke
worden gehuurd)
Opgeven:
Vóór 26 februari 2018 via het speciale opgaveformulier
Routebeschrijving
Met OV:
Naar station Tilburg. Het huis ligt nogal van de
bewoonde wereld af en als je met openbaar
vervoer komt en niet verder wilt fietsen vanaf
station Tilburg, probeer dan met iemand af te
spreken om van het station in Tilburg te worden
opgehaald. Als dat niet lukt neem dan contact op
met een van ons, dan zorgen we voor vervoer.
Evt. kun je vanuit station Tilburg met bus 140 van
Arriva tot in Oisterwijk (halte Secretaris van den
Hoevelstraat) en afspreken dat iemand je daar
komt ophalen.
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Met de auto:
Oisterwijk ligt tussen Den Bosch en Tilburg en
tussen de N65, A 2 en A58.
-vanaf de N65 kun je tussen Helvoirt en BerkelEnschot afslaan (linksaf vanuit Helvoirt, rechtsaf
vanuit Berkel-Enschot) richting de Heusdensebaan
-na 2 km, sla linksaf richting Sprendlingenstraat
-na 15 m, sla rechtsaf richting Heusdensebaan
-na 370 m, buig rechtsaf bij Joannes Lenartzstraat
-na 430 m, neem de eerste afslag op de rotonde
richting Gemullehoekenweg
-na 1,2 km, sla linksaf richting Vennelaan
-na 2,2 km. Je bent aangekomen bij Scheibaan. Je
bestemming bevindt zich aan de linkerkant.
Namens Regio Zuid
Annie Beulen
Agenda Jaarvergadering
1.
Opening en vaststellen agenda
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
3.
Notulen van de algemene ledenver-		
gadering d.d. 11 maart 2017
(zie ook ledenpagina website)
4.
Jaarverslag 2017
5.
Financieel verslag 2017
6.
Verslag van de financiële controle
commissie over boekjaar 2017
7.
Benoeming van de financiële controle
commissie voor 2018
8.
Werkplan van het bestuur voor 2018
9.
Aangepaste begroting 2018 en voor-		
lopige begroting 2019
10.
Vaststelling van contributie voor 2019
11.
Werkprogramma van de diverse
commissies en werkgroepen
12.
Rondvraag
13
Sluiting
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De oplossing van de puzzel uit BN2017-3
De oplossing van de puzzel uit BN2017-3, en een
inleiding in seriële muziek
Bij de redactie van het BN zijn geen inzendingen
binnengekomen als reactie op de muzikale puzzel
van Clara en Hannah uit het vorige BN. Dat kan
natuurlijk allemaal redenen hebben. Het kan zijn
dat het vorige BN per ongeluk bij uw oud papier
terecht is gekomen, is opgegeten door uw hond
of door een huisgenoot is gebruikt om de open
haard mee aan te maken. Het kan ook zijn dat u
niet van puzzelen houdt, of dat u in het vorige BN
gestrand bent bij het artikel over fluiten versieren, waarna u enthousiast met Hetty’s technieken
aan de slag ging en vergat het BN uit te lezen.
En het zou natuurlijk ook kunnen dat u een uur
naar de puzzel hebt gestaard en daarna gefrustreerd bent afgehaakt. Erg makkelijk was hij dan
ook niet. Irene vroeg mij zelfs of de puzzel überhaupt wel oplosbaar was; deze vraag kon ik vrij
gemakkelijk met ‘ja’ beantwoorden, aangezien
het mij zelf lukte de puzzel op te lossen. Later in
dit artikel zal ik de oplossing presenteren, maar
om deze oplossing beter te snappen, neem ik
jullie eerst mee naar het Wenen van vlak voor de
Eerste Wereldoorlog.
Daar werkte namelijk een drietal componisten
die later naam hebben gemaakt onder de naam
Tweede Weense School (de eerste Weense
School bestond uit Haydn, Mozart en Beethoven).
De belangrijkste van deze drie was Arnold Schönberg, een man die naast zijn baanbrekende werk
als componist ook nog een niet onverdienstelijk
schilder was. Verder bestond de groep uit Schönbergs leerlingen Anton Webern en Alban Berg.
Wij zijn op onze bamboefluit gewend dat muziek
in een bepaalde toonsoort staat. Het heeft een
grondtoon, deze toon is het belangrijkst, vaak
begint een stuk ermee en meestal eindigt het
ermee. We vinden het ook nog eens prettig als
die grondtoon een d of een g is, zodat we zonder
al te veel vorkgrepen het stuk kunnen spelen. De
c als grondtoon gaat ook nog wel goed, de es of
as vinden we al een stuk vervelender.
De muziek van de Tweede Weense School staat
echter niet in wat voor toonsoort dan ook. We
noemen dat atonaal. Schönberg had een manier
bedacht om zijn atonale stukken structuur te geven: hij zette de twaalf tonen van het octaaf (ook
de zwarte toetsen doen mee) in een bepaalde

volgorde: een reeks of een serie. Een muziekstuk
van Schönberg bestond uit een heleboel van deze
series achter elkaar, waardoor in zijn stukken alle
tonen ongeveer even vaak voorkomen. Een soort
muzikale democratie dus.
Klinkt dat dan ook nog ergens naar? De meningen van de Weense muziekliefhebbers waren
verdeeld – boegeroep, uitjouwingen en lege zalen waren Schönbergs deel, maar zijn invloed op
de twintigste eeuwse muziek was groot, vooral
op de Fransman Pierre Boulez en de Duitser KarlHeinz Stockhausen. In de jaren na de Tweede
Wereldoorlog pasten zij de principes van Schönberg niet alleen toe op de toonhoogte, maar
ook op het ritme, de dynamiek en het tempo.
Zo werd een muziekstuk het klinkende resultaat
van een volgens bepaalde wiskundige principes
opgestelde serie, en dit noem je ‘seriële muziek’.
Vernieuwend? Jazeker. Mooi? Wederom waren
– en zijn – de meningen verdeeld. Deze ‘piepknor-muziek’ trekt nu niet bepaald volle zalen,
maar deed veel componisten wel nadenken over
wat muziek eigenlijk is, wat eigenlijk de grens is
tussen muziek en willekeurig lawaai.
Deze grens werd nog verder opgerekt door de
Griek Yannis Xenakis, wiens muzikale patronen
niet voortkomen uit wiskundige reeksen maar uit
het gooien met een dobbelsteen, en de Amerikaan John Cage die faam verwierf door een stuk
te componeren, 4’33’’ geheten, dat bestaat uit
vier minuten en drieëndertig seconden stilte.
Ook de muziekpuzzel van Clara en Hannah is
seriële muziek. Het stuk bestaat uit een opsomming van allerhande IKEA-productnamen. Als u
het stuk probeert te spelen of te zingen, zult u inderdaad merken dat er van enige toonsoort geen
sprake is: de muziek komt nergens vandaan en
gaat nergens naartoe. Die ervaring past dan weer
mooi bij het ronddwalen in een IKEA-vestiging,
maar dat terzijde. U brandt namelijk ondertussen
van nieuwsgierigheid wat de componistes bezield
heeft om juist deze tonen te kiezen. Ofwel: welke
reeks ligt aan dit stuk ten grondslag?
We beginnen met het Zweedse alfabet: het
opsommen daarvan kent, in tegenstelling tot het
navigeren in een IKEA, wel degelijk een begin en
een eind, en telt 29 letters
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
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Daarna groeperen we deze letters: 7 letters per rij
abcdefg
hijklmn
opqrstu
vwxyzåä
ö

Arnold Schönberg

Dit zetten we in een tabel:
Lannis Xenakis

De eerste stem wordt nu als volgt bepaald:
Kijk naar de laatste letter van iedere lettergreep.
Is dit bijvoorbeeld een n, dan lees je in de tabel
af dat de bijbehorende noot voor die lettergreep
een ti, ofwel een B moet zijn. Is de laatste letter
bijvoorbeeld een e, dan is de bijbehorende noot
een sol, ofwel een G.
Kijk maar eens naar de welbekende en veelverkochte Billy-boekenkast. U vindt hem in maat 4.
Het woord Billy bestaat uit 2 lettergrepen. De
eerste eindigt op een l en de tweede op een y,
u leest in de tabel af dat hierbij de noten so-fa
horen, ofwel g-f. In maat 4 zien we dat dit klopt!
De tweede stem wordt als volgt bepaald:
Kijk naar de eerste letter van ieder woord. Is dit
bijvoorbeeld een B, dan lees je in de tabel af dat
hier een Re ofwel een d bij hoort. Alle lettergrepen van dit woord krijgen een d. Is het een Ö,
dan krijgen alle lettergrepen van dit woord de do,
ofwel de C toegewezen. U ziet dit bevestigd in
maat 34 en 35, waarbij de öresund, een toiletbril,
wordt gezongen op drie c’s.
Merk op dat het stuk prima te spelen is op twee
altfluiten, voor de lage f in maat 43 heb je wel
een extended alt nodig. Twee sopranen die het
stuk in duet zingen, zullen wellicht wat moeite
hebben met de lage noten, een probleem dat
zich overigens niet altijd zal voordoen aangezien
veel zangers het na alle intonatieproblemen die
het zingen van seriële muziek met zich meebrengt, wellicht al vóór maat 43 voor gezien
zullen houden…
Jeroen Zijlstra

De Öresund toiletbril

Scratch
Al 9 jaar hielden afdeling Groningen, Friesland en
Noord-Holland-Noord om de beurt een samenspeldag. Maar het wordt zo langzamerhand tijd
voor iets anders. We denken dat gevonden te
hebben in een scratch: de hele dag met zijn allen
oefenen en ‘s middags uitvoeren.
Op 11 februari 2018 wordt vanuit de regio
Noord-Holland de scratch georganiseerd in:
Zorgcentrum Schalkweide
Floris van Adrichemlaan15
2035VB Haarlem.
Inloop vanaf 10 uur, liever niet eerder, start om
half 11 (de ruimte heet De Zonnehoek).
De dag wordt geleid door Brigit de Klerk, die
tevens de muziek zal verzorgen. Opgeven bij
regiovertegenwoordiger Iris Hos 0227591820
keesirishos@gmail.com
Vanaf januari kun je de muziek dan digitaal toegestuurd krijgen.
Bij je eigen meegebrachte broodje wordt tussen
de middag vanuit het huis soep geserveerd.
Om 15.30 uur is dan de scratch voor de bewoners
van Schalkweide en hun familie.
Wij hopen op een nieuwe muzikale impuls!
Brigit de Klerk
Iris Hos
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Muziek bij de taalpuzzel
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Muziek bij de taalpuzzel
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ORFF-instrumentarium
ORFF-instrumentarium van het
Gilde zoekt beheerder en
gebruikers.
Het Gilde bezit een heel aantal “reizende attributen”, waar leden gebruik van kunnen maken
bij de organisatie van activiteiten. Één daarvan is
het Orff-instrumentarium, jarenlang gebruikt en
beheerd door Harrie Krens. Hij vertelt hierover in
dit interview.
“De instrumenten zijn toch van het Gilde? Sinds
wanneer en hoe komt het Gilde er aan?
Toen ik in 1991 bij het Gilde kwam, was er al een
behoorlijk aantal instrumenten. Op mijn advies
is er in de loop der tijd een aantal instrumenten
bijgekocht. Ik kreeg echter een beperkt budget,
omdat niemand anders dan ik ermee werkte.
Waaruit bestaat het instrumentarium?
Het bestaat uit klokkenspellen (sopraan en alt),
xylofoons (sopraan, alt en bas), metallofonen
(sopraan en alt), Groot slagwerk: pauken grote
trom, dubbelveltrom, Klein slagwerk: woodblock,
claves, handtrom, schellenraam, bellenkrans,
castagnetten,tamboerijn, ritmestokjes, enz.
Er is een z.g. ritmekoffer met tal van klein slagwerkspullen. Niet te vergeten het eigen slagwerk:
klappen, stampen, bewegen, vingers knippen.
Hoe gebruik je het/heb je het gebruikt?
Het kan gebruikt worden bij het AMV-onderwijs
en bij liedbegeleidingen.

ten staan. Ik heb al een aantal keren mensen
benaderd, omdat ik er ook niet jonger op word.
Bedenk dat ik er in mijn opleiding uren ervaring mee heb opgedaan en ook cursussen voor
gevolgd heb. Je moet er enthousiast voor zijn, je
leert dat niet zo 1, 2, 3.
Kun jij zo iemand inwerken, leren om het te
gebruiken? Hoeveel tijd zou dat kosten?
Ik denk meer aan een aantal mensen die bij mij
een cursus zouden willen doen om het later bij
hun lessen toe te passen. Iemand uit zo’n groep
zou het dan van mij moeten gaan overnemen.
Een op een lijkt me dat niet mogelijk.
Vraagt het onderhoud en hoe groot moet de
opslagruimte zijn? Het enige onderhoud is controle na gebruik of het nog compleet is. Je hebt
voor de berging wel een aantal vierkante meters
nodig. Of wat planken. Het staat nu in het Gildemagazijn in Dieren.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Aan mensen die het zouden willen gaan gebruiken wil ik best wat lessen geven. Het moeten wel
doorzetters zijn die op eigen kracht alleen ermee
verder willen. Ik heb ook nog wel de nodige
literatuur en heel veel muziek. Ik herinner mij de
door mij gevolgde cursussen waarbij ik enthousiast werd, maar... terug op mijn school moest ik
het helemaal alleen doen en dat viel niet mee.
Na veel mislukken en heel veel doen is het me na
jaren gelukt om er mee te kunnen werken.

Wat waren mooie ervaringen er mee?
Workshop voor gezellen in 1993 in de school van
Hein Laugs in Den Bosch. Een paascursus in 1995
in Orvelte, een regiomiddag in het Beauforthuis
in 1998 en op de internationale cursus in Baarlo.
Ben jij nog beschikbaar om met de instrumenten
ergens een workshop te geven?
Ja, ik wil dat best doen, maar het is een heel gedoe om de instrumenten via Hans Siddré te laten
brengen en weer ophalen.
Je bent op zoek naar iemand die het van je over
wil nemen. Wat voor iemand zoek je?
Het is zonde om dat kostbare instrumentarium
(denk aan duizenden euro’s) jaren bij Hans en
Truus Siddré ongebruikt in de garage te la-
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Op mijn oude school staan de instrumenten nu
te verstoffen in de kast. Van mijn 23 oud-collega’s
heeft er één het nog een tijdje volgehouden,
maar ook dat is gestopt, triest maar waar.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Harrie
Krens (hkrens@kpnmail.nl).
Marleen Oosterhuis

Nu muziek in het onderwijs weer meer aandacht
lijkt te krijgen, kan ik me voorstellen dat er ergens
wel weer iemand enthousiast wordt, om wat met
deze instrumenten te gaan doen.

Prijzen van kurken vanaf 2017
Door een vergissing zijn de prijzen van de kurken in het vorige BN onjuist vermeld.
Onze excuses hiervoor. Hieronder vindt u de juiste tarieven!
vanaf ø 19 t/m ø 36
ø 17-18-19-20-21 =

0,55			

ø 22 = 			

0,60

ø 23 =		

0,65

ø 24 =			

0,75

ø 25 = 		

0,85			

ø 26 = 		

0,90

ø 27 = 		

1,00			

ø 28 =		

1,10

ø 29 = 		

1,15 			

ø 30 = 		

1,25

ø 31 = 		

1,35 			

ø 32 = 		

1,40

ø 33 = 		

1,50			

ø 34 = 		

1,60

ø 35 = 		

1.70 			

ø 36 = 		

1,85

			

grotere maten 2,00 of meer.

Muziekdoolhof
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Voor jong en oud
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Beheer

Bestuur
Voorzitter

Materialen &
gereedschap

Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Waalre
T: 040-8442314
E: voorz@bamboefluiten.nl

Te leen bij
Hans Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Penningmeester

Bamboemagazijn

Hans Sluijs
Vikingrade 46, 2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
E: j.f.sluijs@wxs.nl

Verkoop van bamboe en
vijltjes
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820

Vice voorzitter

Annie Beulen
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12
E: abeulen@msn.com

Gilde winkel

Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-49 16 19
E: maaike@zonnet.nl

Verkoop bladmuziek en
snuisterijen
Olga van Eeden
Dudokkwartier 5
3723 AV Bilthoven
T: 030-2283756
Rekeningnummer:
NL39 INGB 0751 6955 80
T.n.v. Olga van Eeden
Winkel NPG

2e Secretaris

Archief

Secretaris

Clara Mak
Cantatestraat 17
6544 VT Nijmegen
T: 06-14045163
E: claramak96@gmail.com

Bibliotheek

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

Proef afleggen
Mirte Lohmann
Nijenheim 3324
3704 SE Zeist
T: 030-877 88 36

Foto archief

Rina Teuben-Naber
Nijenheim 21-16
3704 AK Zeist
T: 030-695 61 35
E: rinateubennaber@ziggo.nl

Website

Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60
Renilde Duif
Dijkstreek 2
9811 TC Enumatil
T: 0594 504753
OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland-Oost
Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

Jan de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan de IJssel
T: 0180 313806
E: jan.de.klepper@gmail.com

Jeroen Zijlstra
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
T: 0591-646581
E: jeroenzijlstra76@gmail.com

Activiteiten 2018
Opleidings-en bijscholingsdag		
Scratch Noord-Holland			
Winterbouwcursus			
Jaarvergaderingsweekend 2018 		
Opleidings-en bijscholingsdag		
Lentecurus				
Zomercursus Batenburg			
Zomercursus Sint Odiliënberg		
Opleidings-en bijscholingsdag		
Studieweekend ensemblespel		

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe

10 februari
11 februari
23 – 25 februari
17 en 18 maart (let op! niet op 10-11 maart)
7 april
29 april – 5 mei
21 – 28 juli
28 juli – 4 augustus
13 oktober
17 – 18 november

Voor meer informatie: zie verderop in dit BN, of bekijk de activiteitenfolder of www.bamboefluiten.nl.

Regio
WEST
Noord-Holland
Zuid-Holland
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
MIDDEN
Gelderland-West
Utrecht, Het Gooi
Gerdien Feijten
Hof der Toekomst 59
3823 HX Amersfoort
T: 033-258 59 11

ZUID
Noord-Brabant
Limburg, Zeeland
Anja van den Bogaart
Koningin Wilhelminalaan 45
5583 AL Waalre
T: 040-2213909
Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Aalst
T: 040-8442314
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332
Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

Commissies
Muziekcommissie

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

Schoolcontacten

Willemien Rouwenhorst
Elzerdijk 7
7211 LV Eefde
T: 0575-512248

Commissie
Examen Regeling
& Kadervorming
CERK
Truus Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650
tsiddre@hotmail.nl

Internationale
Contacten

Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Waalre
T: 040-8442314
voorz@bamboefluiten.nl

Publiciteit &
Reclame

Marleen Oosterhuis
Scheepmakerskade 83
3011 VX Rotterdam
T: 010-433 28 03

Cursus
Administratie

Atie Nunnink-Bastiaans
Ferdinand Huyckburg 2
2907 HE Capelle a/d IJssel
010-4519644
IBAN:
NL60 INGB 0003503647
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