MEI 2009

Zomerbombardon

Fanfarekorps de Vriendschapskring, Stichtse Kade 1a, 1244 NT Ankeveen
Redactie: Helen van Voorthuizen

Van de voorzitter
Activiteiten:
• 23 mei optreden van
slagwerkers uit Ankeveen, Voorthuizen en
Otterlo in het clubgebouw van de IJsclub

• 12, 13, 14, 19, 20 en 21
juni: Musical “Hester”
in Wijk bij Duurstede

U zult wel denken ” van de
voorzitter, ze hebben er toch
geen”? Niets is minder waar.
De Vriendschapskring heeft
weer een heuse voorzitter.
Het is wel een bejaard type
(bijna 64 jaren jong), maar
misschien juist daardoor
bruikbaar voor de vereniging,
immers deze man hoeft vanaf
januari dit jaar niet meer te
werken en beschikt daardoor
over vrije tijd……
Nu weet u al veel over de
nieuwe voorzitter, maar hoe
heet hij en wat doet hij zoal?
Hij heet Bertus Kramer,
woont al weer 2 jaar in
Kortenhoef. Voor die tijd
woonde hij met zijn vrouw
Anne 10 jaren in de Bühr-

mannlaan te Ankeveen. Het
waren fantastische jaren,
mede door de aanwezigheid
van de Vriendschapskring.
Want deze voorzitter is een
enthousiast muzikant en
werd toen gauw lid van de
muziekvereniging. Als muzikant speelt hij euphonium en
zit hij naast zijn vriendin en
collega Tiny Beemsterboer
die bariton speelt. In het
dagelijks leven werkte hij als
directeur bij Gooiland Elektro. Daar was hij behoorlijk
druk mee. Toch vond hij zo’n
tien jaar geleden dat hij ook
nog tijd over had om enige
tijd voorzitter te worden van
de Vriendschapskring.
Hiervan kent u hem wellicht.

Doordat hij, om gezondheidsredenen, niet meer volop bij
Gooiland Elektro functioneerde werd hem aangeboden
ingaande januari 2009 te stoppen met werken. Zodoende
ontstond er vrije tijd en
aangezien hij bang was om
zich te vervelen werd hij in
2009 weer voorzitter van de
Vriendschapskring.
Ik hoop de Vriendschapskring
en aanhang in het functioneren
als voorzitter niet teleur te
stellen en hoop dan ook regelmatig in de Bombardon te
schrijven over het wel en wee
van de vereniging.
Veel leesplezier in deze zomeruitgave.
Bert Kramer

Een heel jaar dansen bij de Vriendschapskring
Begin van dit verenigingsjaar is bij de
Vriendschapskring begonnen met het
aanbieden van danscursussen. Ik, als dansdocente ook verbonden aan de Muziekschool in Bussum, heb daaraan leiding
gegeven. Voor wat betreft de optredens
moest er natuurlijk van alles geregeld
worden, denk maar aan b.v. kleding.

Daarbij werd ik enthousiast geholpen
door twee Ankeveense "meiden", die ook
wanneer ik er niet bij kon zijn zorgden
dat de muziek en dans klopten.
Tijdens het afgelopen jaar heb ik tot nog
toe totaal 3 cursussen gegeven, hiphop,
streetdance en musical-en-show. Mijn
laatste cursus dit seizoen, die halverwege

de maand mei begint, zal bestaan uit
een mix van de afgelopen twee cursussen.
Maar nog altijd gericht op de jazz
dans.
Het leuke is dat ik drie totaal verschillende groepen heb. De leeftijd van de
meisjes loopt uiteen van 4 tot en met
14 jaar, dus er zit erg veel variatie in.
Niet alleen ben ik betrokken geweest
bij de vereniging, maar privé heb ik
ook een goede band opgebouwd met
de mensen van de Vriendschapskring.
Zo heb ik ook een top carnaval gehad
dit jaar in Ankeveen, omdat mijn
rechterhand Chantal Schouten hofdame was van Prinses Carnaval.
Volgend jaar wil ik weer verder gaan
studeren. Waar en hoe dat is allemaal
nog niet zeker. Dus ik kan ook nog
niet met zekerheid zeggen of ik volgend jaar blijf. Het vervelende is dat
ik voor de studies die ik wil gaan
doen audities moet afleggen. En het
is maar de vraag of dit positief uitvalt.
Ik kijk nu in ieder geval met veel plezier uit naar de eerstvolgende cursus!
Renate Moespot
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Meeting Mallets!
cussie groepen samengevoegd tot een
groter geheel: 5 jongens uit Ankeveen, 5 uit Voorthuizen en 10 jongelui uit Otterlo – al met al een indrukwekkend aantal, zeker wanneer je
bedenkt dat ze allemaal graag op
slagwerk slaan!

Allereerst iets over de titel van dit
stukje: wat zijn eigenlijk “Mallets”?
Dat is een engels woord voor drumstokken. En, zoals uit de illustratie te
zien is, die zijn er in soorten en
maten!
Al die verschillende stokken heb je
nodig wanneer je verschillende geluiden wilt kunnen produceren op slagwerk, meestal verschillende afmetingen van trommels of deksels.
En dan heb je ook nog eens jongens
in allerlei soorten en maten die met
het slagwerk willen “spelen”: je begrijpt, het kan best eens verrassingen
opleveren.
In 2009 staan er een aantal “massed
mallet” optredens gepland. De eerste
daarvan vond laatst plaats tijdens de
jaarlijkse uitvoering bij muziekvereniging OBK (ja, echt: “Oefening
Baart Kunst”) in Otterlo. Drie per-

De foto’s geven een goede indruk
van de concentratie tijdens het spelen
en de opluchting na gedane zaken!

Daverend slagwerkconcert
23 mei 2009
Aanvang 20.00 uur
”Massed Mallet” concert
Clubgebouw van de IJsclub in Ankeveen
Toegang is gratis
Rond 22 slagwerkers zullen hun “slag slaan”
Het hele dorp is uitgenodigd om dit slagwerkspektakel mee te maken!
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“Van dansende kinderen naar een gifmengster” of “Van dansorkest naar theaterorkest”
Is een tegenstelling als vernoemd in de
titel werkelijk mogelijk? De Vriendschapskring bewijst van wel. Na het
dansproject “music meets” in samenwerking met de Joseph Lokinschool is het
orkest begonnen met de voorbereiding
voor de theaterproductie Hester.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar
heeft de Vriendschapskring in samenwerking met de Joseph Lokinschool een
project opgezet, dit jaar was het thema
dans. Choreograaf Anne Bos werkte een
idee uit aan de hand waarvan de uiteindelijke muziekkeuze gemaakt werd. Gewapend met opnames van de muziek
ging hij vervolgens aan de slag met de
ringslocatie is een oude steenfabriek “De
hele school.
Op de generale repetitie werden kinde- Bosschewaarden” die wordt verbouwd
tot een locatie waar in de toekomst culturen en orkest voor het eerst samengebracht en begon het allemaal werkelijk- rele producties kunnen plaatsvinden. De
heid te worden. Nadat de nodige details verbouwing nadert zijn voltooiing en met
op hun plek waren gevallen resulteerde Hester wordt de locatie officieel geodit in een aanstekelijke uitvoering in de pend. Er zijn in totaal zeven uitvoering
RK kerk van “Music Meets”. Een enor- verdeeld over twee weekenden. (12-14 en
19-21 juni)
me prestatie van de kinderen die hiermee kennis maakten met een vorm van Voor deze productie is voor twee maanexpressie in de vorm van beweging en den een fabriekshal afgehuurd. Hierin
dans. Choreograaf Anne Bos wist met worden de decorstukken gemaakt en
wordt een heus naaiatelier ingericht waar
zijn enthousiaste werkwijze in 1 ½
maand de hele school aan het dansen te de kleding voor de acteurs worden ontworpen. Tijdelijk is een oude bestelauto
krijgen, een enorme prestatie.
In een vorige uitgave van de Bombardon aangekocht waarmee decorstukken e.d.
heb ik kort de inhoud van muziekthea- naar de uitvoeringslocatie kunnen worterspektakel Hester die zal plaatsvinden den vervoerd. Tevens is deze auto omgein Wijk bij Duurstede al uit de doeken toverd tot een rijdende reclame zuil (zie
gedaan. Laat ik nu wat achtergrondfeiten foto).
Op moment van schrijven is de officiële
noemen:
kaartverkoop na voorverkoop binnen de
De totale onkosten van de productie
cast bijna twee weken aan de gang. Van
benaderen de € 100.000. De uitvoe-

Kom ook en bestel kaarten voor “Hester”
Een muziektheaterspektakel in Wijk bij
Duurstede met een professionele aanpak, volledig uitgevoerd door amateurs.
Heeft u na het lezen van bovenstaand
stukje helemaal zin om dat muziekspektakel van dichtbij mee te maken?
De orkestleden zullen de Ankeveense
belangstellenden in het publiek zeker
waarderen!
De speeldata zijn 12, 13, 14 en 19, 20 en
21 juni.
Kaarten (20 euro p.p.) zijn verkrijgbaar
bij de VVV in Wijk bij Duurstede, tel.
0343-575995 of www.vvvvwijkbijduurstede.nl . Via die website
kunt u ook meer informatie over

“Hester” nazoeken. De mogelijkheid
bestaat om met de "artiestenbus" mee te
rijden naar Wijk, zolang er plaats is. De
bus rijdt toch en voor slechts 5 euro mag
er worden meegelift! Informeer hiervoor
even bij Tiny Beemsterboer (035-656
1507).
De voorstelling van 19 juni is al uitverkocht.
Op zondag 21 juni vertrekt de bus al
begin van de middag (voor de matinee
voorstelling) en komt pas 's avonds laat
weer terug, na de avondvoorstelling. Die
dag is meerijden dus niet echt handig.
Een heel bijzondere belevenis!

de ongeveer 2600 beschikbare kaarten
zijn er 1100 verkocht.
Voor de Vriendschapskring begint het nu
ook steeds meer serieus worden. Op 11
mei zullen de hoofdrolspeelsters naar
Ankeveen komen om alvast kennis te
maken met het orkest. Zaterdag 30 mei
zal voor de eerste keer een complete
doorloop plaatsvinden met orkest. In de
week voorafgaand aan de première op 13
juni vindt achtereenvolgens een generale
repetitie, technische doorloop (zonder
orkest), tweede generale, try out en een
voorpremière plaats.
Voor een historisch feit dat zich in het
begin van 19e eeuw afspeelde zijn nu
bijna tweehonderd jaar later ruim honderd mensen in touw. Fanfarekorps De
Vriendschapskring kan zich hierin in één
van zijn veelzijdige kanten laten zien: van
een dansorkest in april naar een theater
orkest in juni.
Ronald de Haan
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“Music Meets”
Zoals u ook allemaal al in de WieWat-Waar hebt kunnen lezen is er
een geweldig leuke avond geweest bij
de afsluiting van het project waarbij
de leerlingen van de Joseph Lokinschool allemaal hebben meegemaakt
hoe het is om met expressie in de

vorm van dans bezig te zijn. En bij
dans speelt ook muziek een belangrijke rol. Bij het project “Music Meets”
was het orkest van de Vriendschapskring op de achtergrond van het toneel aanwezig om een aantal scènes
van muziek te voorzien. Gelukkig

was er af en toe ook een scène die
met muziek van een CD kon worden
afgespeeld: als lid van het orkest kon
je dan tenminste af en toe kijken wat
er op het toneel zich allemaal afspeelde. Een boeiend verhaal.
Helaas voor het orkest werd het spelen (als onderdeel van het verhaal)
erg lastig gemaakt, omdat de muziekstijl blijkbaar even niet aansprak bij
de “opgeschoten jeugd”. Maar even
later, nadat het muzieksstuk
“Rood” (bekend van Marco Borsato)
was gespeeld, was alle leed weer geleden: een van de jongelui draaide zich
om naar het orkest en met een opgestoken duim en glunderend gezicht
was duidelijk dat de muziek hem
helemaal had geraakt!
Al met al een geweldige happening,
waarbij onder andere dirigent Ronald
de Haan in de bloemetjes werd gezet
en moeite had zich staande te houden
tussen opdringerige handtekeningenjagers.

Oproepjes

Lid worden - of donateur?
De vereniging kan nog altijd leden
plaatsen, niet alleen jeugd maar ook
20-ers, 30-ers en 40-ers kunnen nog
beginnen met het ter hand nemen van
een instrument. Schroom niet en
vraag wat de mogelijkheden zijn!
Kosten voor het lidmaatschap zijn
afhankelijk van de leeftijd.
Jeugdleden t/m 17 jaar: € 5,- per
maand. Voor de danscursussen wordt

een extra (lage) bijdrage gevraagd.
Vanaf 18 jaar: € 14,- euro per maand.
Deze kosten zijn incl. het gebruik van
instrument, bladmuziek, kleding e.d..
Lesgeld voor privé muziekles bedraagt € 7,50 per les van 20 minuten.
Danscursussen kunnen ook gevolgd
worden zonder lid te zijn van de vereniging, dan worden de kosten afhan-

kelijk van de duur van een cursus en
moeten vooraf in een keer worden
voldaan.
U bent helaas niet muzikaal, maar wilt
wel de vereniging steunen? Dan kunt
u natuurlijk donateur worden! De
minimale donatie bedraagt 10 euro
per jaar. Aanmelden als donateur kan
schriftelijk naar Stichtse Kade 1a
of telefonisch 035-656 1507.

