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Carnaval, Ankeveen Artistique, Kermis en de
Intocht van Sinterklaas, wij zijn van de partij!

O

ns orkest of het ‘Ankeveens Saxofoon Collectief ’ is er altijd bij als
er in Ankeveen iets bijzonders gebeurt, zoals de start van het Carnaval in februari (altijd koud), de
kunstmarkt Ankeveen Artistique
in september, de opening van de
Kermis in oktober en onlangs nog,
de intocht van Sinterklaas eind november. Ook toen stond er weer
een flinke groep muzikanten van
De Vriendschapskring naast de
kerk om de enthousiaste kinderen
te begeleiden bij het zingen van
Sinterklaasliedjes. Buiten spelen is
altijd een verrassing. De ene keer
is het lekker warm, dan gaat het
spelen een stuk makkelijker, maar
meestal is het koud en winderig en
dan is het lastig om de instrumenten goed op toon te houden. Maar
dat maakt niet uit. We zijn erbij en
doen het graag!
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Sla je slag bij de slagwerkgroep
van De Vriendschapskring
Wat is er nou leuker dan jezelf lekker uitleven op een kleine trom, grote trom, bekkens, ‘woodblock’ of
wat dacht je van een compleet drumstel? Wil je dat ook ervaren, word dan lid van de slagwerkgroep
onder leiding van slagwerkdocent Bert Noorderijk. Dit jaar zijn er weer een paar nieuwe leden
bijgekomen die elke woensdagmiddag hun slag slaan aan de Stichtse Kade. En hoe! Kom gewoon eens
kijken, luisteren en…..meedoen natuurlijk!
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Zondag 12 januari a.s., Martinuskerk Ankeveen, aanvang 14.30 uur!

‘Barbershopkoor’ The Skyline
Sisters tijdens Winterconcert

T

ijdens het nieuwjaars/winterconcert is een hoofdrol
weggelegd voor het orkest
van De Vriendschapskring met als
bijzondere gastsolist Andries Faber, de docent van de workshop in
november. Daarnaast staat er een
enthousiast en kleurrijk optreden
van The Skyline Sisters op het programma. Dit dynamische dames
‘Barbershopkoor’, met als thuishaven Hillegersberg-Schiebroek (zeg
maar gerust ‘Rotterdam’), bouwt
nu ruim vijf jaar aan een verrassend repertoire. Onder leiding van
Mieneke Ewald zingt het 35-koppige koor naast Amerikaanse ‘Barbershop’ klassiekers ook moderner
materiaal van bijvoorbeeld de BeeGees en de Beach Boys. Stuk voor
stuk goed in het gehoor liggende
melodieën en allemaal vierstemmig natuurlijk, want daar draait
het om bij ‘Barbershop’! Het koor
The Skyline Sisters brengt tijdens
het concert een selectie van swingende uptunes en sfeervolle bal-

lads. Dat wordt echt genieten, dus
zorg dat u tijdig aanwezig bent.
De Martinuskerk gaat om 14.00
uur open. Het concert begint zon-

dag 12 januari om 14.30 uur. Entree is € 7,50 incl. een drankje in
de pauze!

Wat is muziek maken en dansen toch leuk!

Workshop ‘Lichte Muziek’
O

p zaterdag 30 november
volgde het orkest een
workshop ‘lichte muziek’
onder leiding van gastdocent Andries Faber. Andries is in ‘blazersland’ niet bepaald een onbekende.
Zo heeft hij zijn sporen onder
meer verdiend als eerste trompettist in diverse orkesten en bigbands
zoals de AVRO Skymasters, het
NCRV orkest Harry de Groot, het
Vara dansorkest o.l.v. Charlie Nederpelt en het Glenn Miller orkest

van Wil Salden. Hij speelde als
solist met vele bekende artiesten,
zowel nationaal als internationaal
en is de man bij uitstek om onze
blazers de fijne kneepjes van het
‘lichte muziek’ repertoire bij te
brengen. Tijdens het nieuwjaarsconcert zal het orkest de opgedane
kennis presenteren en zal Andries
als gastsolist een aantal prachtige
trompetsolo’s voor
zijn rekening
nemen.

Het houdt maar niet op. We
blijven groeien. Vooral bij onze
dansafdeling, waarvan we het
programma medio dit jaar fors
hebben vernieuwd en uitgebreid.
Daarnaast hebben we begin dit
jaar een blues/jazz/rockband
opgericht die nu acht enthousiaste leden telt en ook het
blazersorkest heeft er nieuwe
leden bij gekregen. Kortom, er
wordt flink muziek gemaakt en
gedanst bij De Vriendschapskring. Kom gewoon eens kijken
op een maandag- of dinsdagavond, want er is bij het orkest
en bij de dansgroepen nog wel
wat ruimte voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn we ook dit jaar
actief met het muziekproject
op de Joseph Lokinschool, dat
we hebben uitgebreid met een
drietal gitaren. Fantastisch om
te zien hoe enthousiast kinderen
worden van het bespelen van
een instrument. Op 4 december
hebben we kunnen horen wat
het resultaat was van een paar
maanden muziekles en dat was
ongelooflijk leuk. We hebben
veel muzikaal talent in Ankeveen! Volgend jaar willen we
hiermee verder gaan en zo mogelijk opnieuw uitbreiden met
andere instrumenten. Daarnaast
was 2013 voor het orkest ook

weer een bijzonder druk jaar.
Dit vooral door hun prominente
deelname aan De Bloesembruiloft. Een bijzondere musical die
acht avonden in een schitterend
vijftiger jaren decor werd opgevoerd in Wijk bij Duurstede.
Het orkest speelde ook daar
weer de sterren van de hemel.
Op 12 januari a.s. kan iedereen
overigens alweer van ons orkest
komen genieten, want samen
met een bijzondere gastsolist
en een fantastisch ‘Barbershop
koor’ geven we een sfeervol
Winterconcert in de Martinuskerk in Ankeveen. Anderhalve
week daarvoor bent u natuurlijk

van harte welkom op onze traditionele Nieuwjaarsborrel op
1 januari. Tot dan en namens
het steeds groter wordende
team van Muziekvereniging de
Vriendschapskring wens ik iedereen gezellige feestdagen en
een gezond en muzikaal 2014.

Frank Senteur
Voorzitter
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AGENDA
21 December:
Optreden
kerstmarkt
Tijdens de gezellige kerstmarkt van zaterdag 21 december in Ankeveen, zullen
de dansgroep en het orkest
optreden. De dansgroep begint om 10.00 uur en wordt
gevolgd door het orkest. Om
10.45 uur geeft de dansgroep een tweede show,
waarna het orkest afsluit
met sfeervolle kerstliedjes.

Muzikaal succes bij
‘De Bloesembruiloft’

E

en wel heel speciale rol was
weggelegd voor ons orkest
tijdens een achttal voorstellingen van de Bloesembruiloft, medio dit jaar in Wijk bij Duurstede.
U bent daar samen met ons wellicht
naartoe geweest. Elke dag stond er
eind van de middag een bus klaar
die alle leden van het orkest en belangstellenden uit Ankeveen en omgeving heen en terug naar Wijk vervoerde. De terugweg verliep onder
het genot van een glaasje ‘na gedane
arbeid’ altijd extra gezellig. Gedurende die acht avonden was het or-

kest prominent te gast op een bruiloftsfeest, en wat voor feest! Gezeten
in een muziektent op het erf van een
rijke boer was het orkest avond aan
avond getuige van de intriges van de
vader des huizes, de frivoliteit van de
oudste dochter en de benepenheid
van de moraal uit de 50-er jaren.
Die tijd wordt tegenwoordig vooral
bekeken aan de hand van zwart-wit
foto’s, hetgeen door de producer van
het stuk ook is toegepast door het
decor en de kleding van de spelers
uitsluitend in grijstinten uit te voeren. Een heel bijzondere ervaring!
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Muziekzaal
gerenoveerd

H

alf september startte het
nieuwe muziekseizoen op
de Joseph Lokinschool in
Ankeveen. Al voor het derde opeenvolgende schoolseizoen wordt
op initiatief van onze muziekvereniging elke week een uur muziekles verzorgd voor leerlingen van
groep 7.Ze krijgen les op saxofoon
(zoals altijd een van de populairste
keuzes) maar ook op bugel en daarnaast is er een uitgebreide slagwerkploeg. Dit jaar heeft de Vriendschapskring ook drie zogeheten ¾
gitaren aangeschaft. Drie leerlingen
leren daarop de basisbeginselen

I

n de zomervakantie hebben leden van onze muziekvereniging een
wereldprestatie geleverd door onze muziek/danszaal volledig te
restylen en te renoveren. Het kleurenschema is aangepast, de verlichting vernieuwd, de akoestiek verbeterd, er zijn opbergkasten op
maat gemaakt en fraaie ‘wandschilderijen’ opgehangen met schitterende projectfoto’s. Kortom, het is prachtig geworden!

Gezellig ‘buitenconcert’

Op 1 januari is iedereen
tussen 17.00 en 19.00 uur
van harte welkom tijdens
de traditioneel gezellige
Nieuwjaarsreceptie in ons
verenigingsgebouw aan de
Stichtse Kade 1a, waar we
een toast zullen uitbrengen
op een gezond en muzikaal
2014.

12 Januari:
Winterconcert

H

et is onderhand traditie om
de ‘laatste repetitie’ voor
de zomervakantie te doen
in de vorm van een buitenconcertje
op het plein voor ons verenigingsgebouw. Dit jaar vond dat plaats op 1
juli met optredens van het orkest en
de slagwerkploeg.
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Muziekproject Joseph Lokinschool
dit seizoen uitgebreid met gitaar!

1 Januari:
Nieuwjaarsreceptie

Op 12 januari swingen we
het nieuwe jaar in met ons
Winterconcert in de St.
Martinuskerk in Ankeveen.
Het evenement wordt dit
keer extra kleurrijk door
het optreden van gastsolist
Andries Faber op trompet
en het dames ‘Barbershopkoor’ The Skyline Sisters.
Dat belooft een geweldige
middag te worden! Aanvang
van het concert is 14.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt
€ 7,50 incl. drankje in de
pauze.
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Dansen met Barbara
enorm populair!

D

e danslessen die op maandag- en dinsdagavond worden gegeven door Barbara
Schriek zijn enorm gewild. De groepen zijn snel gegroeid en Barbara
wordt op handen gedragen door de
kids. Aan het begin van het nieuwe
seizoen hebben we ook gepolst of
er belangstelling zou zijn voor een

dansgroep van kleuters. Nou, dat
was er. En hoe! Er zijn nu zelfs twee
kleutergroepen op de maandagavond, waarvoor Barbara een speciaal programma heeft ontwikkeld.
Heb je ook belangstelling om te
dansen? Kom dan gewoon eens kijken op maandag- of dinsdagavond.
Je bent van harte welkom!

van het gitaarspel. De lessen staan
onder leiding van professionele muziekdocenten, waar mogelijk aangevuld met enthousiaste leden van
het blazersorkest. Al direct nadat de
kinderen hun instrument kregen is
in de eerste les uitleg gegeven over
de instrumenten. Vooral een saxofoon, met al die kleppen en het
speciale mondstuk met riet, vereist
extra aandacht qua behandeling
en onderhoud. Meteen vanaf de
start waren de kinderen zichtbaar
(en hoorbaar voor de directe omgeving!) enorm enthousiast.

