Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap
scherzo ma non troppo

voorjaar 2016

Sinds de vorige nieuwsbrief is er een hoop gebeurd: we hebben een nieuwe dirigent, en een nieuw bestuur. Zij stellen zich aan je voor in deze nieuwsbrief.
Het voorjaar is goed begonnen met het voorjaarsconcert, en er komt nog meer
leuks aan. We gaan optreden in Park Lepelenburg in Utrecht, in het kader van
het ECWO (zie pagina 8). Voor de musical in 2017 gaan we samenwerken met
Kinderkoor Spring en Demasqué. Kortom: er komt genoeg leuks aan, en de vereniging is volop in beweging!
Van de bestuurstafel

Concertagenda

De afgelopen weken hebben in het teken

27

gestaan van het Voorjaarsconcert en de
ALV. We hebben hard gewerkt voor het
concert en we mogen trots zijn op wat
we hebben neergezet. Verderop in de
nieuwsbrief zul je zeker meer terug zien
over het Voorjaarsconcert, met name fo-

Het Rond
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Dodenherdenking

mei

Walkartpark
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Optreden Park
Lepelenburg

29

Slottuintheater

mei

to's.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Ton als
voorzitter en de bestuursleden Hans, Stefan en Marleen. Henk Niemeijer, Jan van

Aubade

apr

Utrecht

mei

der Wurff en Gerda zijn gekozen om toe te treden als bestuursleden. Op het moment is er nog geen voorzitter gekozen voor het bestuur. Het vinden van een
voorzitter is één van de eerste taken van het nieuwe bestuur.

Verdeling bestuursleden
Lisette Brink

Secretaris

Martine Francken

Artistieke Zaken
PR

Gerda Kamsma

Fondsenwerving
Donateurs
Vice-voorzitter

Henk Niemeijer

Logistieke Zaken
Leerlingenorkest
Instrumentenbeheer

Jan van der Wurff Penningmeester
Beheer website
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Lief en Leed
Een rubriek voor leuke en
minder leuke updates van
leden en bekenden van het
KZHM.
Anniek en Daniël
gaan in juni trouwen

Volg ons
KZHMzeist
@KZHMzeist
KZHMzeist

Even voorstellen
In het afgelopen halfjaar hebben we drie nieuwe leden mogen verwelkomen!
In deze rubriek stellen Yrsa en Rianne zich voor.
Yrsa Greve

Ik ben Yrsa, ik ben 11 jaar oud en speel al een half jaar saxofoon. Mijn lievelingsmuziek is de band ‘Imagine Dragons’. Mijn hobby’s zijn scouting en judo,
en ik speel in de muziekschoolband.

Rianne Groen
Iets over mezelf: ik ben 28 jaar, getrouwd met Hemmo.
We hebben elkaar ontmoet op het orkest. Ik werk als jurist en managementondersteuner bij een beroepsvereniging in Utrecht.
Ik ben in Zwolle opgegroeid en ben daar na blokfluitles bugel gaan spelen
bij de muziekvereniging in het dorp: Excelsior Westenholte. Na een paar
jaar ben ik overgestapt naar euphonium.
Na m’n studie ben ik in Zeist gaan wonen en vond ik het wel even lekker om
geen orkest, repetities, concerten e.d. te hebben. Maar na een paar jaar begon het toch wel weer te kriebelen en ben ik wat gaan zoeken. Ik kwam als
snel bij het KZHM terecht. Het leek me een leuk, niet al te groot, gezellig
orkest. En dat bleek ook te kloppen! Ik heb het erg naar m’n zin.
Ik houd van veel soorten muziek, om naar te luisteren en om te spelen: van
musical tot Coldplay, Acda en de Munnik tot klassiek. Gelukkig zit er ook
veel variatie in het KZHM-repetoire.
Naast muziek houd ik van koken en eten, reizen, gezellig met vrienden of
familie een spelletje doen en wat eetbaars proberen te kweken in de tuin.
Tom Dekker
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Even voorstellen: Thomas Lowe
Als kersverse dirigent zal ik me even voorstellen! Mijn naam is Thomas Lowe, 42
jaar. Ik ben getrouwd met Emily en ik heb 3 kinderen, te weten Samuel (8), Isabel
(6) en Oliver (3). We wonen in het mooie ‘vorstelijk’ Baarn, dus is de rit naar Zeist
niet zo heel erg ver!
Ik ben opgegroeid in Engeland, in de stad Huddersfield. Het is een stad met veel
cultuur, een universiteit en een prachtig stadhuis waar concerten worden gegeven.
De ‘Huddersfield Choral Society’ en het ‘Huddersfield Contemporary Music Festival’ genieten internationaal bekendheid. Maar vraag een ‘Northener’ wat zijn hart
sneller doet kloppen en zijn antwoord zal zijn: dat typisch Engelse fenomeen ‘de
brassband’. Wereldberoemde bands zoals de ‘Black Dyke Mills’ en ‘Brighouse and
Rastrick’ repeteren in de omgeving. En zo zette ik mijn eerste muzikale stapjes op
de cornet in een jeugdbrassband. Een geweldige leerschool! Daarna heb ik de overstap naar de trompet gemaakt en speelde ik in de regionale jeugdsymfonie en harmonieorkesten. Ik ben vanaf die tijd eigenlijk volop bezig met muziek. Er werd ook
veel piano gespeeld en er werd gezongen. Via studies in muziekwetenschap, trompet en directie ging ik me
steeds verder verdiepen in de muziek. Ondertussen speelde ik trompet in alles wat los en vast zit! Zowel bij beroepsorkesten als amateurensembles en naast klassiek ook bigband, latin, jazz en musical!
Over dirigeren
Gaandeweg vond ik het dirigeren de mooiste muzikale bezigheid en nam dit de overhand. Waarom ik dat vind?
Nou ja, voor mij begint alles bij de muziek, dus is het uitkiezen van een artistiek verantwoord programma met
daarin kwalitatief de beste stukken al plezierig. Dan begint de voorbereiding, kijken hoe een partituur in elkaar
steekt en wat de componist muzikaal precies wilde zeggen. Het werken met een orkest is natuurlijk waar het om
gaat: mensen kunnen aansturen en inspireren. Hier hoort het aanpakken en oplossen van problemen natuurlijk
bij (alles wat in de weg staat van de ideale uitvoering). Het is een fascinerend beroep; leidinggeven maar ook
samenwerken en de klank van een orkest bepalen. Je bent de vertegenwoordiger van de componist maar tegelijkertijd geef je een persoonlijke inkleuring aan de muziek. Tijdens de uitvoering til je de noten naar een hoger
niveau!
Ik wil graag ook iets betekenen voor de mensen en voor het culturele leven van de plaats waar ik dirigeer. Mooie
concerten aanbieden voor het publiek. Kinderen kansen geven om zichzelf te ontwikkelen. Als beroepsmusicus
ertoe bijdragen dat elke muzikant (ook een ervaren speler) in het orkest beter wordt.
Ten slotte zet ik mij in voor het verbeteren van het imago van de blaasmuziek. We zien helaas nog steeds dat
onze orkesten door het grotere publiek worden weggezet als ‘hoempa-muziek’. Door slecht gekozen stukken en
een verkeerde manier van presenteren werken we dit imago soms zelf in de hand! Als dirigent doe ik er alles aan
om dit te voorkomen.
Waarom het KZHM?
Na een aantal jaren te hebben gewerkt met orkesten in de 3 e divisie zocht ik een orkest dat opereerde op een iets
hoger niveau. Een orkest dat uitkomt in de 2e divisie met de ambitie om dat niveau te handhaven, is voor mij
een leuke uitdaging. De muzikale mogelijkheden op dit niveau zijn vooral groter! Toen ik verder ging kijken zag
ik een orkest met een lange en mooie geschiedenis, dat leuke optredens geeft en met een leerlingenorkest waardoor aan de toekomst word gewerkt.
Eerste indrukken
Toen ik eindelijk kennis mocht maken met het orkest trof ik een hechte groep mensen aan, met een verscheidenheid in leeftijden en achtergronden, die het gemeenschappelijke doel hadden om mooie muziek te maken! Zo’n
diversiteit is natuurlijk prachtig, want zowel de ervaring van de oudere leden als de onbevangenheid van de
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jeugd is ontzettend belangrijk om dit te kunnen realiseren! Gezelligheid stond ook hoog in het vaandel getuige
de ‘niet muzikale’ activiteiten (bijvoorbeeld de liedjes van Hans ).
Er waren natuurlijk wel dingen die toen opvielen die minder ‘rooskleurig’ waren. De vereniging had de laatste
jaren duidelijk te maken gehad met een krimp in ledenaantallen. De repetities verliepen soms iets te chaotisch
voor mijn gevoel (niet op tijd beginnen, bladmuziek zoeken tijdens de repetitie etc.) maar als het zover was werd
er wel geconcentreerd en goed gerepeteerd!
Wat nu?
De toekomst en dus de jeugd zal een
van de belangrijkste speerpunten
van het beleid zijn. Al hebben we
nog zo’n mooie groep in het groot
orkest (hoewel de bezetting de laatste jaren steeds kwetsbaarder is geworden); als je niet werkt aan de
opvolging en instroom van goed opgeleide nieuwe muzikanten, kom je
jezelf over enige jaren hard tegen. Er
zijn genoeg voorbeelden van grote
en goede orkesten die hun basis en
instroom jarenlang hebben verwaarloosd of onderschat en die nu de
rekening gepresenteerd krijgen.
Daarom zal ik als dirigent die toekomst in de gaten houden en actief
met de leden werken aan een effectief leerlingenbeleid.
Muzikaal wil ik onze horizon verbreden met nog meer variatie in de muziekkeus (maar altijd met gebruik van de
hoogste kwaliteit in stukken en arrangementen), het geven van spraakmakende concerten en het aangaan van
leuke samenwerkingen. Ik ben al heel blij met de voorgenomen musical ‘Er was eens...’ (voorjaar 2017). Maar dit
is wat mij betreft alleen nog maar het begin!
Ik zou willen helpen om dit orkest nog veel zichtbaarder te maken voor zowel de inwoners van Zeist als de grotere regio. Ik merk dat de best draaiende en groeiende verenigingen in het land ook die zijn met de hardst lopende
publiciteit. Wekelijks verschijnt een persbericht of nieuwtje niet alleen in de plaatselijke media, maar ook landelijk in bijvoorbeeld ‘De Klankwijzer’. Misschien dat dit overdreven voelt (voor mij soms ook wel een beetje),
maar in 2016 vraagt alles en iedereen om aandacht en wie dat niet doet kan niet overleven. Hier hoort het geven
van meer (kleine) concerten en andere activiteiten (bijvoorbeeld workshops, clinics en samenwerkingen) bij.
Hierdoor betrek je ook meer mensen van buiten de vereniging!
‘Last but not least’ is het aan ons allemaal om steeds tegen vrienden en kennissen (eigenlijk iedereen die wil luisteren!) te vertellen, of op een andere manier de boodschap naar te buiten brengen dat wat wij doen geweldig is
en om anderen enthousiast te maken. Van die vele mensen zal misschien maar een enkeling naar een concert
komen en zullen er een paar mensen zijn die daadwerkelijk een muziekinstrument willen oppakken (dit vraagt
zoals wij allemaal weten de nodige inzet), maar als we dit allemaal blijven doen is de toekomst verzekerd!
Ik ga er vanuit dat we samen een mooie tijd tegemoet gaan met veel leuke concerten en natuurlijk andere activiteiten. De ambities voor dit orkest hebben veel tijd en energie nodig maar de eerste indrukken zijn goed en smaken naar meer!
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Voorjaarsconcert 2016
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Help het orkest!
Naast spelen in het orkest, zijn er altijd dingen die voor de vereniging geregeld moeten
worden. We kunnen je hulp hierbij goed gebruiken!
Voor de volgende zaken hebben we nog iemand nodig.
Instrumentenbeheer
Help Henk met het beheren van de instrumenten die in het bezit zijn van de vereniging. Denk hierbij
aan het uitlenen en het regelen van onderhoud van instrumenten.
Leerlingenorkest
Organiseer leuke activiteiten en concerten voor het leerlingenorkest. Bepaal mee wat er gespeeld
wordt, en help mee met het promoten van het orkest en de activiteiten.
Redactie Scherzo
Voor de Scherzo zoeken we leden die leuke stukjes willen schrijven voor in de Scherzo. Deze stukjes
kunnen gaan over concerten, maar ook over andere dingen die actueel zijn voor het KZHM.
Persberichten
Voor en na elk concert plaatsen we altijd een bericht in de lokale kranten. We hebben iemand nodig
die Ilse wil versterken bij het schrijven en sturen van deze berichten.
Flyers uitdelen
Voor het vergroten van onze naamsbekendheid, willen we bij volgende (buiten)concerten vaker flyers
uitdelen. Het is wat lastig om flyers uit te delen als je zelf speelt, maar misschien ken je iemand die dit
graag wil doen!
Heb je interesse in een van deze zaken, of wil je meer weten? Laat het dan weten via info@kzhm.nl.
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European Championship for Wind Orchestras
Het European Championship for Wind Orchestras (ECWO) is een
internationale non-profitorganisatie, met als doel om een Europees kampioenschap te organiseren.
Met dit kampioenschap wil de organisatie:

Blaasmuziek en alles wat met blaasmuziek te maken heeft
promoten

Een hoog niveau binnen blaasorkesten bewerkstelligen en behouden

Internationale contacten en netwerken onderhouden en stimuleren

Promoten en ontwikkelen van nieuw repertoire voor harmonieorkesten

Festival Bombarie

Festival Bombarie is bedoeld
voor iedereen die kunst maakt,
dat graag laat zien en beter wil
worden. Het festival vindt in het
laatste weekend van juni plaats
in de Jaarbeurs in Utrecht. De
zaterdag staat in het teken van
blaasmuziek, er zijn diverse
workshops en masterclasses.
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Submerkenquête
Het is alweer enkele weken geleden dat alle leden het verzoek hebben ontvangen voor het invullen van
een enquête. Deze enquête is bedoeld voor het verzamelen van ideeën voor de invulling van de PRstrategie van de komende jaren.
Afgelopen jaar zijn er enkele gesprekken geweest met Norbert André de la Porte. Hij is zet zich in voor
de SESAM-academie als adviseur en deze gesprekken hebben we ontvangen van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Uit het advies is vooral gebleken dat alleen de naam — KZHM — te weinig over de harmonie zegt en niet makkelijk te onthouden is. Er is daarom geadviseerd om gebruik te gaan maken van
een submerk. Uit het advies is de submerk ‘Concert Band Zeist’ gekomen. Voordat we overgaan op het
gebruik van een submerk, willen we eerst een aantal alternatieven verzamelen, om deze vervolgens in
een enquête voor te gaan leggen aan de doelgroep waar we de komende vijf jaar de PR met name op
willen gaan richten. Dit zijn onder andere jonge gezinnen in Zeist. We willen meer naamsbekendheid
onder deze groep krijgen, en daarmee meer publiek trekken voor onze concerten en op lange termijn
meer leden aantrekken.
Uit de submerkenquête kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

Leden vinden de harmonie met name gezellig, eigentijds en origineel.

Volgens leden zouden we bekend moeten staan als de gezelligste muziekvereniging van Zeist.

Bij leden heerst het idee dat weinig Zeistenaren de harmonie kennen, dat we voornamelijk bekend zijn bij familie en kennissen van leden.

Bij familie en kennissen staan we met name bekend als een gezellig orkest dat mooie concerten
geeft op een goed niveau.

Het vermoeden is aanwezig dat we door Zeistenaren worden gezien als oubollig en we vooral
bekend zijn als het orkest dat speelt op de aubade en 4 mei, waarbij onze naam niet blijft hangen.
Oftewel er is nog genoeg werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat we goed bekend komen te staan
binnen Zeist!
Op de vraag wat volgens leden het submerk van de vereniging zou moeten zijn, zijn zeer uitlopende
ideeën binnen gekomen, van ‘Zeister harmonie’ tot ‘Symphonisch blaasorkest Zeist’ en van de nadruk
op gezelligheid leggen tot de nadruk op kwaliteit leggen.
De komende maanden gaan we met deze uitkomsten aan de slag! Iedereen bedankt voor zijn of haar
bijdrage!
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Donateursprogramma
Het donateursprogramma van het KZHM is volledig vernieuwd, om het makkelijker en aantrekkelijker
te maken om donateur te worden. We kunnen ieders steun in de vorm van donateurschap goed gebruiken!

Voor maar 25 euro per jaar bent u al donateur!
Een donateur ontvangt elk jaar een gratis toegangskaart voor een van onze concerten en ontvangt de
Scherzo Ma Non Troppo, de nieuwsbrief van het KZHM.
Naast het vertrouwde reguliere donateurschap is het mogelijk om jaarlijks een muziekstuk te adopteren. Bij ieder concert waar dat stuk wordt uitgevoerd, zetten we (indien gewenst) de naam van de donateur in het programmaboekje.
Laat aan familie en vrienden vooral weten dat deze mogelijkheden bestaan!
Weet je iemand die donateur wil worden, of wil je zelf donateur worden? Of heb je vragen?
Mail dan naar info@kzhm.nl.

Colofon
Redactie: Martine Francken, Ilse Schrover en Roland Vaandrager
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 2016.
Stukken aanleveren voor 4 juni 2016.
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