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scherzo ma non troppo januari 2019 

Na een succesvol concours, is het grootorkest zich nu alweer intensief aan het 
voorbereiden op de volgende activiteiten. Zo zal het KZHM in februari het examen van 
Jasper Lokhorst begeleiden, neemt het orkest in maart deel aan Utrecht Blaast Binnen 
en wordt er een High Tea concert georganiseerd. 

Ook het leerlingenorkest heeft een drukke en leuke periode achter de rug. In deze  
nieuwsbrief een korte terug- en vooruitblik op de activiteiten van beide orkesten. 
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Volg ons 

Van de voorzitter 

Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap 

‘Kun je iets schrijven over je ervaring van drie jaar voorzitterschap?’ vroeg de 
redactie. 
Zelf geen muziekinstrument spelend, was de harmoniewereld voor mij 
zichtbaar bij de aubade van 30 april en de dodenherdenking op 4 mei. 
Toen mij werd gevraagd om voorzitter te worden was dat toch nog even een 
‘nadenker’. Mijn belangrijkste reden om ja te zeggen was ‘Als deze club dat 
wil, oké’. Hier had ik tenminste nog een geschiedenis mee. De KZHM was 
immers een belangrijke partner in het tot stand komen van ‘Het KunstenHuis’ 
als verzamelcentrum van kunsteducatie en amateurkunstbeoefening. Aan 
die ontwikkelingstijd heb ik goede herinneringen. Ook in de jaren dat de 
leden van het orkest op de woensdagavond door het huis naar ‘hun’ 
oefenstudio liepen waren de contacten plezierig.  
In de periode dat ik voorzitter van de FAP was, mocht ik ontdekken dat de 
diverse muziekverenigingen wel allemaal zeer eigen profielen 
presenteerden. Maar ‘hoezo’ en wat was dat dan? Ik heb in de afgelopen drie 
jaar daar niet echt overtuigend bewijs van gezien. Alle orkesten in Zeist zijn 
gezellig, spelen hun sterren van de hemel en zijn trots op hun muzikale 
niveau. 
Maar er was bij de KZHM nog wel wat te regelen, zo werd mij gezegd. Het 
schuurde tussen dirigent en orkest. Wat al snel tot een, voor menigeen, 
onverwacht vertrek leidde. Er was onmin onder leden over het vertrek van de 
dirigent daarvóór. Er lag nog een niet afgehecht onderdeel van het 
huurcontract. Het ledenaantal van het orkest liep achteruit. Het bestuur was 
onderbezet en mijn voorganger was plotseling vertrokken.  
Veel van de praktische dingen zijn volgens mij intussen ten goede gekeerd of 
minnelijk geschikt. We hebben een fantastische dirigent kunnen 
bemachtigen. Losse eindjes zijn afgehecht. Het bestuur bleef onderbezet en 
wisselde regelmatig, maar in alle jaren was het plezierig onderling.  
De sfeer bij de repetities is, naar ik hoor, enthousiast. Wat zich vertaald heeft 
naar een prima verlopen Concours. Er zijn nieuwe leden bij- en oud-leden 
teruggekomen. Dat is vast niet het gevolg van de door vereniging en bestuur 
ondernomen wervingsacties. Die pogingen waarin tijd en geld werden 
gestoken, leverden geen zichtbaar rendement. ‘Muziek maken’ is wat het 
orkest wil en dat ten gehore brengen is dan ook de beste reclame om andere 
muzikanten naar het orkest te verleiden. De samenstelling is instrumentaal 
gezien nog niet wat het wezen moet, dus alle reden om je te laten zien en 
horen. 
Ook voor deze vereniging is er de trend dat mensen zich minder laten binden 
in hun vrije tijd en een vereniging verwacht immers meer van haar leden dan 
zich bezighouden met de kerntaak: orkest zijn. Het afgelopen najaar is met 
behulp van de leden redelijk goed in beeld gebracht wat de leden van de 
KZHM nu voorstaan. Dat mag hopelijk helpen een toekomstbestendige 
organisatie op te bouwen, want er zal altijd de behoefte zijn bij muzikanten 
om in harmonie te spelen. Daar is een plek voor nodig en muzikale leiding. 
Die beide zijn prima ‘voor elkaar’.  
Dan nu ‘met elkaar’ verder denken, over de organisatie, de bestuursvorm en 
mogelijke verbindingen met andere muziekverenigingen/orkesten. Een 
nieuwe voorzitter en een vers bestuur is een verstandige oplossing. Ik wens 
de Harmonie en het nieuwe bestuur heel veel wijsheid en succes. Een mooie 
uitdaging voor een prachtig orkest in het nieuwe jaar. 
 
Ad van Strien 
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Concours in Veldhoven 

Na een intensieve studieperiode heeft het KZHM op 24 november met 81,58 punten een 
eerste prijs behaald op het Concours in Veldhoven. Met dit mooie resultaat komt het 
KZHM uit in de tweede divisie.  
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Examen Jasper Lokhorst 

Op 13 februari gaat het KZHM het examen van Jasper Lokhorst begeleiden. Aan Jasper is 
gevraagd om zijn examen toe te lichten. 

Een aantal jaren geleden ben ik in Rotterdam begonnen aan de studie ‘Music in 
Education’, om het makkelijker te maken zeggen we ‘Docent Muziek (DoMu)’. In 
Rotterdam staat muzikantschap bij docenten hoog in het vaandel en krijgen we allemaal 
les op ons primair instrument. Primair wil zeggen je hoofdinstrument, net zoiets als je 
moedertaal maar dan met instrumenten. Dat mijn primair instrument uiteraard klarinet is 
hoef ik jullie niet te vertellen. 

Braaf doe ik ook tentamens voor het vak klarinet, wat ik volg bij Nancy Braithewaite.  Als 
je dan eenmaal ver bent in het doen van je tentamens (en je ze ook haalt), kom je bij het 
laatste tentamen aan voor je Primair: Het Primair Examen. Dit examen wordt verschillend 
genoemd: Final exam, Primair examen, Eindexamen. Nou zijn die eerste en de laatste 
naam niet zo van toepassing, want ik ben nog lang niet klaar op DoMu, dus ik kies voor 
Primair Examen. Dit examen word uiteraard beoordeeld door een jury: je docent, hoofd 
van de opleiding en een extern lid (vaak een docent die ook betrokken is bij de opleiding). 
Het cijfer dat je krijgt maakt een groot deel uit van het cijfer op het uiteindelijke diploma. 

Hoe je dit examen invult mag je van de studie zelf bedenken, de één zingt popliedjes en 
de andere voert een halve musical uit. Ik wilde terug naar dat wat ik het liefst doe, 
namelijk muziek maken in een orkest. Alleen als je in een orkest zit kunnen de docenten 
je kunsten minder horen en dus kom je uit bij een solo. 

Op 13 februari 2019 zal mijn Primair examen zijn. Ik zal drie stukken spelen, twee met 
piano en één met het KZHM. Als dit dan gedaan is stuur ik de jury op overleg, zij 
bespreken dan de gespeelde stukken en binden hier een cijfer aan vast. Nou heb ik 
afgesproken dat het KZHM tijdens dit overleg een moppie mag spelen. Ondertussen 
hoop ik dan dat ze klaar zijn en ik het cijfer en allerlei mooie woorden in ontvangst mag 
nemen. 

Jasper Lokhorst 

13 februari 2019, Theater de Egeling, Zeist 
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Dubbelconcert met Magic Orchestra  

Op 10 november heeft het grootorkest van het KZHM een dubbelconcert gegeven met 
het Magic Orchestra. Voor het KZHM was dit het try-out concert voor het concours. Het 
Magic Orchestra speelde een interessant repertoire met veel filmmuziek. 
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Utrecht Blaast Binnen 

Op 9 maart 2019 nemen we als KZHM deel aan 
Utrecht Blaast Binnen. Dit evenement wordt 
georganiseerd door Zimihc binnen het kader 
Utrecht Blaast. De afgelopen jaren zijn er 
activiteiten georganiseerd onder deze naam 
om blaasmuziek meer op de kaart te zetten in 
Utrecht en omgeving. Eerdere activiteiten 
waaraan we hebben deelgenomen zijn onder 
andere het fringe-programma bij de ECWO en de boot tijdens de WASBE. In de zomer 
vindt jaarlijks Utrecht Blaast Buiten plaats, hieraan heeft afgelopen jaar het 
leerlingenorkest deelgenomen. 

Utrecht Blaast Binnen wordt georganiseerd in TivoliVredenburg en biedt de mogelijkheid 
voor verenigingen uit Utrecht en directe omgeving om te spelen in de grote zaal. 
Gedurende de dag zullen 9 verenigingen spelen. Naast het KZHM zijn dit KBH, Zuilens 
Fanfare Corps, De Bazuin Utrecht, OBK, Harmonie Orkest Vleuten B, KBU, Amicitia en NS 
harmonie orkest. Allen zullen spelen tussen 10:00 en 18:00 uur in de Grote Zaal.  De 
volgorde wordt pas later bekend gemaakt.  

Gedurende de dag zullen er tevens workshops georganiseerd worden voor muzikanten. 
Verwacht wordt dat kaartjes hiervoor 15 euro per stuk zullen gaan kosten. Deelnemers 
aan de workshops worden uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijk optreden 
voorafgaand aan het concert van Canadian Brass in de avond. 

Dat wij de mogelijkheid krijgen om op te treden in de grote zaal van TivoliVredenburg is 
een unieke kans. Het verzoek van de organisatie is om te proberen de zaal gedurende de 
dag zo vol mogelijk te krijgen om een soortgelijk evenement in de toekomst opnieuw te 
kunnen organiseren. Voor dit unieke optreden verkopen wij als vereniging twee soorten 
kaarten: dagkaarten en combikaarten. 

De dagkaarten kosten € 10 en geven enkel toegang tot de concerten tussen 10 en 18 uur. 
De combikaarten kosten € 20 en geven naast toegang tot de concerten overdag ook 
toegang tot het concert van Canadian Brass. Via TivoliVredenburg worden er bovendien 
kaarten verkocht die enkel toegang geven tot het concert van Canadian Brass. Deze 
kaarten kosten € 37 per stuk, het is dus een stuk voordeliger om een combikaart te 
reserveren via het KZHM! 

De dag- en combikaarten dienen echter wel ruim op tijd gereserveerd te worden. Om 
zeker te zijn van een combikaart dient deze gereserveerd te worden voor 15 januari 2019 
via www.kzhm.nl/reserveringen. Na deze periode worden er meer kaarten voor verkoop 
vrij gegeven aan TivoliVredenburg en zijn er nog maar een zeer beperkt aantal kaarten 
beschikbaar als combikaart. Reserveer dus nu je kaarten voor jezelf, familie of vrienden! 

Martine Francken 

9 maart 2019, TivoliVredenburg, Utrecht 
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23 maart 2019, Torenlaantheater, Zeist 

Rabo Clubkas campagne 

Het leerlingenorkest heeft de afgelopen periode verschillende concerten gegeven. Zo 
heeft het orkest op 30 oktober een heel leuk concert gegeven voor een volle zaal in Figi 
tijdens de uitreiking van de Rabo Clubkas campagne.  

De Rabo Clubkas Campagne heeft voor het KZHM € 349,67 opgeleverd. Dit bedrag gaat 

gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe instrumenten voor leerlingen.  

High Tea concert 

Op zaterdagmiddag 23 maart gaat het 
KZHM een bijzonder voorjaarsconcert 
geven. Onder het genot van lekkere hapjes, 
is er een afwisselend programma te 
beluisteren volledig passend bij het thema 
High Tea. Daarnaast zal er tijdens deze 
middag ook kamermuziek te horen zijn 
door verschillende ensembles van het 
orkest. 

Neem dus allemaal zoveel mogelijk familie 
en vrienden mee en laat ze verrassen 
tijdens dit concert!    

Concert Binnenbos 

Kort na het concert in Figi, heeft het 
leerlingenorkest op 14 november 
opgetreden in het Binnenbos in Zeist. Het 
publiek was ontzettend enthousiast en 
vooral het nummer ‘George of the jungle’ 
was een groot succes. 
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Colofon 

Redactie: Mirthe Bressers 

Eindredactie en vormgeving: Roland Vaandrager 

Heb je een idee, suggestie of artikel voor in de 
volgende Scherzo? Stuur dan een e-mail naar 
pr@kzhm.nl! 

De volgende Scherzo ma non troppo verschijnt in 
de zomer van 2019. 

Nog met rode neuzen en blosjes op de 
wangen van de strenge, koude wind 
buiten, zaten ook deze kerst het 
leerlingenorkest van het KZHM en de KBH 
in de startblokken om een feestelijk 
concert neer te zetten voor de bewoners 
van Bartiméus: altijd een geweldige start 
voor de beste tijd van het jaar.  

Dit kerstconcert, van nog geen uur lang, is 
het leukste concert van het jaar omdat de 
bewoners beginnen te stralen zodra het 
eerst intro wordt ingezet en zij mee mogen 
zingen.  

Dit jaar bestond het programma uit ‘The 40 
Christmas Carols’ en enkele langere 
stukken waaronder ‘God Bless Us 
Everyone’ uit de verfilming van Dickens’ A 

Christmas Carol en de populaire Spaanse 

pop song uit 1970 ‘Feliz Navidad’. 
Gedirigeerd door Ria en Joost, een sfeervol 
duo.   

Tegen het einde van het concert 
schreeuwt een van de bewoners “Jingle 
Bells, Jingle Bells”, waarna Ria zichzelf voor 

haar hoofd slaat. Om de bewoners niet 
teleur te stellen hebben we Jingle Bells 
samen gezongen, uit volle borst, met volle 
overtuiging en met de ondersteuning van 
het hevig klappen, trommelen en toeteren 
van de bewoners.  

Nadat we met elkaar een heet bekertje 
chocolademelk hadden gedronken stapten 
we allemaal weer de kou in, maar deze 
keer met de gedachte dat kerst nu echt 
begonnen was.  

Tinde Oude Brunink 

Concert Bartiméus 


