EINDEJAARS BOMBARDON
Muziekvereniging de Vriendschapskring - Uitgave December 2011

Een fantastisch muziekjaar!
Voordat je het weet is het alweer
‘Oud en Nieuw’ en is het terugblikken
en vooral vooruitzien geblazen. Daar
moet ik snel mee zijn, want het gonst
van de muzikale activiteiten en plannen. Om te beginnen was 2011 een
zeer dynamisch jaar met de start van
het project ICE bijvoorbeeld, maar
ook met een aantal schitterende concerten en de afronding van het geslaagde slagwerkproject op de Joseph Lokinschool, dat volgend jaar
een prachtig vervolg krijgt. Op ons
initiatief gaat muziekdocent Ronald
de Haan vanaf januari 2012 namelijk
aan de slag met groep 7, waarvan
alle leerlingen een uur per week klassikaal muziekles krijgen op blaas- en
slaginstrumenten. Wij zorgen voor de

instrumenten, stellen onze muziekruimte ter beschikking en maken het
mogelijk dat het project van start kan
gaan. Wie weet heeft Ankeveen eind
2012 een echt jeugdorkest! Maar ook
op dans- en slagwerkgebied hebben
we een dynamisch jaar achter de rug.
Want zowel onze dansinstructeur als
onze slagwerkdocent moesten vanwege verandering van hun werkgebied met lesgeven in Ankeveen stoppen. Daarvoor in de plaats hebben
we in Nelleke en Bastienne Schenkkan twee fantastische nieuwe dansdocentes gevonden en heeft Bert
Noorderijk de muzikale leiding van
onze slagwerkgroep op zich genomen. Dat gaat prima en we zijn nu
ook aan het bekijken of we volgend
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jaar naast het jeugddansen een moet ik u graag tijdens de komende
dansprogramma voor volwassenen evenementen en vooral wens ik u
kunnen starten. Plannen genoeg dus. een gezond, swingend en muzikaal
Maar eerst verwelkomen we u graag 2012 toe!
op 1 januari tijdens de traditionele
Nieuwjaarsborrel in ons clubhuis aan Frank Senteur
de Stichtse Kade. Later die maand Voorzitter
bent u op 22 januari opnieuw welkom
tijdens ons ‘snertconcert’ voor donaActiviteitenkalender
teurs, vrienden en muziekliefhebbers
in het gebouw van de Ankeveense (Onder voorbehoud)
IJsclub. En vergeet natuurlijk vooral Let op de persberichten in de
niet om de avond van 27 april 2012 WieWatWaar voor meer informatie
alvast roodomrand in uw agenda te over aanvangstijden e.d.)
zetten, want dan staat de première
van de Musical Show ICE op het pro- 17 december: optreden van het orkest
gramma. En als we dit unieke evene- tijdens de kerstmarkt om 10.30 en
ment amper achter de rug hebben, 11.00 uur.
begint het orkest alweer aan een
nieuwe uitdaging, want we zijn door 1 januari: 17.00—19.00 uur
de organisatie van de musical ‘De NIEUWJAARSRECEPTIE in het
Bloesembruiloft’ in Wijk bij Duurstede clubgebouw aan Stichtse Kade 1a
gevraagd om daarvoor in 2013 de
muziek te gaan verzorgen. Kortom, 22 januari 2012: SNERTCONCERT in
stil zitten is er bij ons niet bij en gebouw van de Ankeveense IJsclub
mocht u hierdoor ook geïnspireerd
raken om (weer) in een orkest te wil- 18 februari: Carnavalsoptocht
len spelen, te dansen of aan de slag
te gaan in onze slagwerkploeg, dan 27 april 2012: Musical ICE
bent u van harte welkom op één van
de repetitiedagen. In ieder geval ont-

SNERTCONCERT
22 januari
In het gebouw van de
Ankeveense IJsclub
Aanvang 15.00 uur
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Terugblik op recente activiteiten van het orkest
Dag van de Blaasmuziek in
Wijk bij Duurstede
Het festival dat al enige jaren door
dirigent Ronald de Haan wordt georganiseerd in zijn woonplaats Wijk bij
Duurstede heeft zelden te kampen
gehad met slecht weer, maar dit jaar
was het op zondag 19 juni toch echt
een mindere dag qua weer. De
slecht-weer zomer was begonnen!
Bij de prachtige lokatie van de restanten van een kasteel - een mooie binnenplaats met rustiek terras en een
idyllische muziektent binnen kasteelmuren - moest creatief worden gezocht naar droge plekken voor het
grote aantal muzikanten van de diverse verenigingen die optraden en hun
instrumenten!

De twaalf van Ankeveen
Op 9 juli j.l. waren er meer dan twaalf
teams verzameld op de landtong bij
de ijsbaan, vanwege een geweldig
initiatief van de SOFA om een sponsordag te organiseren. Ook de
Vriendschapskring was aanwezig met
een team van enthousiaste leden die
om beurten met twee tegelijk een
rondje roeiden over het uitgezette
parcours over de plassen. Maar voordat het roeien ging plaatsvinden hebben de blazers eerst het dorp wakker
geblazen, gezeten achterop een
open kar, met goede zin en de toen
nog dreigende lucht werd vrolijk weggeblazen. Vanaf het startschot om 12
over 10 is er lustig op los geroeid,

met vooral veel oog voor de omgeving: sommige rondes werden meer
sportief, andere rondes werden meer
toeristisch afgelegd. De eindsprint
staat ons nog allen bij: ineens bleken
we wel in staat om het parcours in 25
minuten te varen, terwijl de gemiddelde tijd van een ronde meer in de
buurt van 45 minuten lag! het aantal
geroeide rondes na twaalf uur was
aan de lage kant in vergelijking met
de andere teams, maar de teambuilding was geweldig geweest. In ieder
geval kijken we terug op een geweldige dag met een mooie opbrengst ongeveer 850 euro - die vrijwel direct
is aangesproken om de kosten van
het slagwerkproject op de Joseph
Lokin school te dekken.
Brugconcert in
Vreeland
Een mooi initiatief
van de vereniging
uit Vreeland: een
megaorkest,
bestaande uit muzikanten uit Vreeland, Loenen, Abcoude, Nederhorst
en Ankeveen, dat
tijdens een mooie
zomeravond filmmuziek ten gehoren gaat brengen in

de mooie, unieke omgeving van de
Vecht bij Vreeland, op het water.
Daaraan wilde ook de Vriendschapskring wel meewerken, echter door
vakanties waren lang niet alle muzikanten in staat om de repetities en
het concert mee te maken. Maar vol
goede moed werd er gewerkt aan het
uitgebreide repertoire meer en minder bekende muziekstukken en op de
avond van 25 juni stond iedereen
klaar om het ponton te betreden toen
de beslissing genomen moest worden: afgelasten vanwege regen!
De herkansing heeft plaatsgevonden
op 3 september, toen waren de weergoden het dorpsfeest wel gunstig gestemd!
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Kick-off Musical Show ICE
In oktober heeft de eerste kennismaking plaatsgevonden tussen muzikanten en cast van de musical. Een
geweldig gezellige middag, met diverse optredens. Ook het orkest
speelde de sterren van de hemel,
met zelfs al een stuk uit ICE! Daarnaast liet een aantal solisten horen
wat ze waard zijn: dat belooft heel
veel!
Ankeveen kan op ons rekenen!
KERMIS Zoals elk jaar zijn het weer
de leden van de Vriendschapskring
die ervoor zorgen dat de kermis op
een waardige manier wordt geopend
met een miniconcert.
SINTERKLAAS Eind november is
het altijd weer groot feest, overal in
Nederland, en zeker ook in Ankeveen, wanneer Sinterklaas weer aankomt. Ook dan is er altijd een grote
delegatie van leden van het orkest
aanwezig om Sint te verwelkomen en
de grote groep kinderen te ondersteunen bij het luidkeels zingen van
liedjes.

Maak kennis met . . . .

Nieuwe slagwerkdocent: Bert
Noorderijk
Na jarenlang als docent onze slagwerkafdeling te hebben geleid, heeft
Marc Gouswaart met pijn in zijn hart
afscheid van ons moeten nemen.
Marc woont in Nunspeet en heeft er
de afgelopen maanden dusdanig veel
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Enthousiaste dansafdeling
Na het plotselinge vertrek van dansdocent Rich O, hebben we twee fantastische vervangsters gevonden in
Bastienne en Nelleke Schenkkan. De
combinatie is perfect. Bastienne
heeft na negen maanden amateurles
succesvol auditie gedaan voor de
Nationale Balletacademie Amsterdam, waar ze twee jaar opleiding
volgde in de stijlen klassiek, modern,
werelddans en dansimprovisatie.
Inmiddels heeft ze samen met het
Nationaal Ballet gedanst in 35 voorstellingen van de Notekraker en de
Muizenkoning. Na haar auditie bij de
Musicalacademie Lucia Marthas
heeft ze daar een jaar de opleiding
gevolgd. De achtergrond van Nelleke
is eveneens indrukwekkend. Ze volgde de Scapino-academie (voorloper

NBA) in de richtingen klassiek, modern, jazz, spaans, dans-improvisatie
en karaktère en daarna volgde ze de
Jazz-opleiding van Benjamin Felixdal, methode Luigi. Nelleke heeft
onder meer lesgegeven in Amsterdam, bij Balletschool Kamer in Laren/
Hilversum en geeft op dit moment,
naast de lessen bij ons, ook dansles
in Kortenhoef en Loosdrecht. Daarnaast coördineert ze voorstellingen
van collega's. Kortom, aan ervaring
geen gebrek en we zijn dan ook erg
enthousiast dat we deze twee veelzijdige dansdocenten voor de danssessie op woensdag (van 18.00 tot
19.00 uur) hebben kunnen contracteren. De bedoeling is om onze dansafdeling de komende jaren verder uit
te breiden, dus houd de Bombardon
en de lokale media in de gaten!

nieuwe verplichtingen bij gekregen
dat hij zijn huidige drukke werkzaamheden niet meer kan combineren met lesgeven in Ankeveen. Bedankt Marc, voor je energieke en
enthousiaste inzet de afgelopen jaren!
Maar Marc zou Marc niet zijn, als hij
niet voor een fantastische opvolger
heeft gezorgd. Inmiddels is Bert
Noorderijk uit Ermelo sinds een aantal weken onze nieuwe slagwerkdocent. Bert, die werkzaam is bij de
marechaussee (recherche) in Apeldoorn, startte bij de Harmonie in
Nunspeet. Net als Marc heeft ook
Bert als slagwerker gespeeld bij het
tamboerkorps van de Luchtmachtkapel en daarna speelde Bert ongeveer 15 jaar als slagwerker bij
Drumfanfare EDG in Ermelo.

“Na een soort ‘adempauze’ wilde ik
begin 2009 weer wat meer gaan
doen met slagwerk,” zegt Bert over
periode daarna.
“En heb ik de keus gemaakt om als
slagwerkinstructeur aan de gang te
gaan bij EDG in Ermelo. Net als
Marc heb ik ook de slagwerkopleiding gedaan, waarbij ik het instructeursdiploma slagwerk heb behaald.
Bij EDG was ik tot voor kort actief als
slagwerkdocent voor zowel de junioren als de senioren. Daar ben ik in
september mee gestopt, zodat ik tijd
kreeg om ook in Ankeveen les te
komen geven. Samen met mijn partner Wendy speel ik zelf als slagwerker ook nog op de dinsdagavonden
bij Animato in Hooglanderveen. Lekker muziek maken en lesgeven. Dat
is een hele mooie combinatie.”
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Musical Show ICE ligt goed op schema
Sinds het afronden van de talentenjacht met de ‘Live Audities’ en het
voorstellen van de Cast tijdens de
‘Kick-Off’ in oktober, zijn er alweer
veel nieuwe ontwikkelingen rondom
de Musical Show ICE te melden.
Want in de afgelopen maanden zijn
de werkgroepen geformeerd die zich
bezighouden met decors, kostuums,
grime, dans, geluid, licht, beeld, catering en organisatie, is het script afgerond en we hebben in Karel Schneider een ervaren regisseur aangetrokken die met de Cast aan de slag
gaat. Onze dansdocentes ondersteunen de Cast bij de choreografie en
onze muzikaal leider Ronald de Haan
heeft specifiek voor ICE een aantal
nummers gecomponeerd, die inmiddels door het orkest gerepeteerd worden. We kunnen u verklappen dat het
nu al fantastisch klinkt.
Kortom, ICE ligt goed op schema, al
moet er natuurlijk nog heel veel gedaan worden. En voor degenen die
dit voor het eerst lezen en denken
‘Wat is dat, ICE?’ Nou, dat is een
muzikaal sprookje dat zich afspeelt in
het jaar twintigduizendtwintig. De we-

reld is kil en stil en
wordt geregeerd door
de IJskoningin Ola. Zij
houdt (bijna) niet van
muziek en heeft de
zonnegod Radius verbannen naar de andere kant van de horizon. Maar redding is in
aantocht. Nazaten van
leden van de Vriendschapskring, die eerder naar de planeet
Musicus waren gevlucht, keren namelijk
terug op aarde om te
zoeken naar hun muzikale verleden.
Dat mondt uit in een
wervelende show vol
dans, zang en muziek,
waardoor zelfs IJskoningin Ola langzaam ontdooit. Of toch niet? In ieder
geval komt het aan het eind allemaal
goed en heeft u als toeschouwer een
avond genoten van onwaarschijnlijk
getalenteerde zangers, zangeressen,
acteurs, actrices, dansers en musici.
De meeste leden van de Cast en het
orkest komen uit Ankeveen en directe

Karel Schneider buigt zich over een maquette
van het decor

omgeving, zodat dit in meerdere opzichten een unieke show wordt. In de
volgende Bombardon, die in het voorjaar van 2012 verschijnt, maar ook
via de lokale media, houden we u op
de hoogte van het laatste ICEnieuws. Vergeet in ieder geval niet
om in uw nieuwe agenda te noteren
dat u vrijdagavond 27 april 2012 in
Ankeveen onze gast bent bij de Musical Show ICE!

Oproepkrachten gevraagd
We willen graag een oproep doen
aan iedereen die net als wij enthousiast zijn over dit unieke project. Zeker
wanneer de datum van de uitvoering
nadert zal duidelijk worden of er nog
extra mankracht hier of daar nodig is.
Vandaar de vraag: beschikt u over
specifieke (hand)vaardigheden waarmee u bijvoorbeeld ons kostuum-,
grime-, decor- of podiumteam zou
kunnen en willen ondersteunen,
neem dan contact op met onze secretaris Tiny Beemsterboer (0356561507). Of kijk op de website :
www.vriendschapskring.nl

