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scherzo ma non troppo voorjaar 2017 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar laat je in plaatjes zien wat er de 
afgelopen tijd is gebeurd. 

Concertagenda 

   KZHMzeist 

   @KZHMzeist 

 KZHMzeist 

Volg ons 

Nieuwjaarsreceptie 

Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap 

apr 

 2 Voorjaarsconcert 
Kunstenhuis 

Lief en Leed 

Een rubriek voor leuke en 
minder leuke updates van 
leden en bekenden van het 
KZHM. 

 

Hans en Mirthe 
hebben een 
jongen gekregen: 
Jens 

Willemke is in 
blijde verwachting 

apr 

 27 Aubade 
Stadhuis Zeist 

mei 

 4 Dodenherdenking 
Walkartpark 

mei 

 28 
Concert 
Slottuintheater 
 



Opening Kerstweek Bartiméus Doorn 



Najaarsconcert 2016 
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WASBE 

Joost heeft dit jaar de 
meeste loten van de 
Grote Clubactie 
verkocht en heeft 
daarmee een 
bioscoopbon gekregen. 
Iedereen bedankt voor 
het kopen van loten dit 
jaar! 

In de week van 15 juli tot en met 23 juli vindt in Utrecht de WASBE (World Association of Symphonic 
Bands and Ensembles) conferentie plaats. Tijdens deze conferentie zijn er allerlei activiteiten in en 
rondom Utrecht ter promotie van blaasmuziek. Er treden in deze week een aantal Europese en 
Amerikaanse orkesten op in Utrecht.  
Net als bij het Europese kampioenschap voor harmonieën, zijn we als orkest gevraagd om deel te 
nemen aan de activiteiten rondom de WASBE. Denk bijvoorbeeld aan een avondconcert op de 
stadhuisbrug, een ensemble op een boot door de grachten of een concert in het weekend op een mooie 
locatie in het centrum. 
De activiteiten vallen echter in de zomervakantie en wij verwachten dat een groot deel van de leden in 
deze periode op vakantie zal zijn. Daarom hebben een groot deel van de orkesten in de regio 
aangegeven niet mee te kunnen doen aan de activiteiten. Er is voorgesteld om in plaats daarvan een 
WASBE projectorkest samen te stellen. In de week van de WASBE, repeteert dit orkest dagelijks 
overdag in Zuilen en treedt vervolgens op zaterdag en zondag op in Utrecht. Het projectorkest staat 
onder leiding van Ivan Meylemans. Deelname aan het projectorkest kost 100 euro, maar daarmee krijg 
je wel toegang tot alle middag- en avondoptredens van de concerten binnen WASBE.  
Voor leden van het KZHM zijn er een aantal opties voor de WASBE: 
 je kunt je aanmelden als orkestlid voor het projectorkest 
 je kunt je aanmelden als ensemble voor een optreden 
 indien er genoeg leden beschikbaar zijn kunnen we een optreden regelen voor (een deel van) het 

orkest 
 
Laat via artistiek@kzhm.nl weten of je deel wil nemen aan activiteiten rondom de WASBE! 

Grote Clubactie 
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Op de lessenaar 

Carnaval Festival 
 
Dit stuk zal inmiddels wel al door ieder lid herkend 
zijn. Toon Hermans en Ruud Bos hebben dit stuk 
gecomponeerd voor de gelijknamige attractie in de 
Efteling. De melodie werd bedacht door Toon 
Hermans en Ruud Bos heeft de melodie verder 
uitgewerkt in verschillende arrangementen voor de 
landen binnen de attractie. 
 
Golden Gryphon 
 
De griffioen is een fabeldier met het lichaam van een leeuw en de kop en vleugels van een adelaar. Aangezien de 
leeuw reeds lang bestempeld wordt als de koning van de dieren, en de adelaar als de koning van de vogels, 
beschouwt men de griffioen als een immens krachtig en majestueus schepsel. In The Golden Gryphon stelt Tom 
De Haes drie belangrijke eigenschappen van dit intrigerende dier voor: 1. de griffioen als bewaker van het 
goddelijke geheim; 2. de gevleugelde griffioen die de wagen van 
de zonnegod Helios trekt; 3. de griffoen als heldhaftig, 
onoverwinnelijk schepsel. De compositie begint mysterieus. 
Vanuit enkele korte motivische flarden wordt het eerste thema 
geleidelijk opgebouwd vanuit het lage register. Nadat we het in 
een grootse orkestratie hebben kunnen bewonderen, eindigt het 
eerste deel even mysterieus als het begon. In het volgende deel 
doorkruisen we het luchtruim: drie thema's worden snel achter 
elkaar voorgesteld en op contrapuntische wijze verwerkt - 
afzonderlijk, maar ook in combinatie. Als bekroning op het 
middendeel horen we de drie thema's in superpositie. Er volgt 
een korte verwijzing naar het openingsdeel, waarna het laatste 
thema - een majestueuze koraal - de compositie naar een 
indrukwekkend einde leidt. 
Bron: http://www.tomdehaes.be/nl/Golden-Gryphon.html  
 
Nanga Parbat 
 
De Nanga Parbat, maar ook 'Diamir' (Koning van de Bergen) is een van de grootste en gevaarlijkste bergen in 
West Himalaya. Met zijn 8125m behoort hij bij de negen hoogste bergen van de aarde. In 1953 werd hij voor het 
eerst beklommen. De componist beschrijft op zeer beeldende wijze de uiterst gevaarlijke beklimming van deze 
'koning van de bergen'  Bron: http://www.molenaar.com/web/details.aspx?isartist=0&id=19582 


