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VAN DE REDACTIE
Hier is ie dan!
De vierde en laatste OBKrant van 2012.
Voor de laatste keer prijkt het logo van Lost in Music op de voorkant. En met recht!
Wat was het geweldig, wat hebben we genoten.
In de krant een kleine terugblik op dit fantastische evenement.
En ja, dan zitten we alweer vlak voor de feestdagen.
Alweer een jaar voorbij. Op naar 2013!
Een nieuw jaar, weer vol met allerlei activiteiten, waaronder een OBK-weekend naar Zutphen
en aan het eind van het jaar een podiumwedstrijd voor de slagwerkgroep.
Het duurt nog even voor het zover is, maar we zijn alweer bezig met de voorbereidingen.
Wij wensen iedereen een goed, succesvol en muzikaal 2013 toe!
Veel leesplezier!
Groeten van de reactie.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Theo Bockting
Peter Ketelaars

E-mailadres OBKrant
obkrant@home.nl

In deze editie:
Een nieuwe “Gezocht!”, “De Pen” en“TopTip"…
De derde editie van

“De muziekkeus van…”

Een terugblik op o.a. Lost in Music en andere activiteiten
En meer…
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VAN HET BESTUUR
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden (hoe zeg ik dat!)
en dan is het in zijn algemeenheid altijd terugblikken op het
afgelopen jaar maar….. ik doe dat elke OBKrant al dus voor mij is dat
niks nieuws. Daarom maar weer eens de activiteiten vanaf de vorige
OBKrant onder de loep genomen.
Allereerst
Hebben we vanmorgen kunnen genieten van het opleidingsorkest
o.l.v. Cindy van Rijn met een heel gevarieerd programma. Daarna
was het de première van Thijs van Stiphout in zijn hoedanigheid als
dirigent van de jeugdslagwerkgroep. Thijs heeft het stokje
overgenomen van Giel van de Wijdeven en dat belooft ook een
succesvolle overname te worden. Giel bedankt voor jouw inzet de
afgelopen jaren en Thijs heel veel succes met deze enthousiaste
jongelingen. Daarna was het nog de beurt aan de jeugd van Harmonie
De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel en ook dat was de moeite waard om
naar te luisteren. We staan er niet altijd bij stil maar bij deze
kinderen begint in feite de vereniging. Als er van onderaf te weinig
instroom is kun je nooit een volwaardig harmonieorkest of
slagwerkgroep realiseren. Vandaar dat dit binnen OBK alle aandacht
heeft en er een hele commissie mee bezig is dit allemaal te sturen.
Het Jumbofestival
Was voor de slagwerkgroep dit jaar een richtpunt om te kijken hoe
ver het met de huidige bezetting staat en ondanks dat het
festivalwerk “Bronk” voor de jury niet voldoende klonk voor de
prijzen was het voor het publiek aangenaam om naar te luisteren.
Voor het harmonieorkest was het een gelegenheid om alvast wat te
laten horen van het Lost in Music repertoire en ook dat was op dat
moment heel erg nuttig.

Afmelden?
voor de repetitie van het
harmonieorkest
Arno Manders:
06 – 53 13 81 66,
bij voorkeur per SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van de
slagwerkgroep
Manon van Brussel:
06 – 12 36 90 78,
bij voorkeur per SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van het
speelgroepje /
opleidingsorkest:
Angela van den
Crommenacker
0413 – 21 35 34
Afmelden?
voor optredens, concerten
en dergelijke:
Eigenlijk nooit.
Als het niet anders kan bij
de digirenten / de
voorzitter, direct na het
bekend worden van de
bewuste datum.

Jan Linders actie
Door Jan Linders supermarkten werden wij op 20 oktober verblijd met een cheque van € 993,- die
we gaan besteden voor aankoop van instrumentarium voor onze jeugdmuzikanten. Een welkome
bijdrage in deze tijd waarin er van overheidswege aan alle kanten gekort wordt op cultuur.
Lost in Music
Wat hebben we genoten!! Dat was een van de veelgehoorde uitspraken van de 2400 toeschouwers
die dit spektakel hebben bezocht. Maar….. zij niet alleen. Voor ons als muzikanten was het ook
bijzonder prettig te zien en ervaren dat iedereen het programma en de hele entourage eromheen
heel erg waardeerde. In de publicaties voorafgaande aan het evenement hebben we de nadruk
gelegd op het samen iets tot stand brengen. Iets wat eigen is aan OBK. Een dirigent, bestuurslid,
muzikant kan in zijn eentje niets maar samen zijn we tot grootse prestaties in staat. En dat is wat
we geleverd hebben. Naast de vele voorbereidingen vooraf moet er in de week van Lost in Music
zelf heel veel gebeuren. Op maandag starten met een lege zaal. Opbouwen, inrichten, repetitie,
generale en 3 voorstellingen en dan op de maandagmiddag om 16.00 uur de zaal weer klaar om te
sporten. Ga er maar aan staan!! En dat hebben we gedaan. Bedankt aan iedereen die er op welke
wijze dan ook aan bijgedragen heeft! Op 9 januari (terugkomdag LIM) zullen we het er nog wel eens
over hebben.
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Het leven gaat verder
Ook na Lost in Music blijven er nog genoeg leuke dingen binnen OBK over. Als de wereld tenminste
niet vergaat op 21 december spelen we Tweede Kerstdag bijvoorbeeld in de mis en zitten er aan de
andere kant van het altaar een heleboel mensen die er op rekenen dat we de dienst weer stemmig
op zullen luisteren. We zullen ze niet teleurstellen! Na afloop van de mis is de hele vereniging weer
welkom in Partycentrum van Haandel voor een kopje koffie.
Daarna volgt het spektakel rond de jaarwisseling. Het vuurwerk is besteld. De oliebollenmix staat in
de kelder. De champagne staat koud. Een nieuw jaar staat voor de deur. Een jaar met nieuwe
dingen, nieuwe ontwikkelingen en van alles nieuws. Een ding blijft echter bij het oude en dat is het
plezier in het samen maken van muziek.
Voor iedereen fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.
namens het bestuur
Peter Ketelaars, secretaris
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HIEP HIEP HOERA
Januari
13
16
16
16
18
21
24
25
27
28
30
30
30

Paul van Amstel
Neeltje Donkers
Stijn Jans
Ireen van Zutphen
Herman van Amstel
Kari Beekmans
Britt Baggermans
Martijn van Wanrooij
Dennis Schurman
Theo Bockting
Giel van de Wijdeven
Raf De Keninck
Liane Pieters

Februari

Maart
2 Daniëlle van Kol
3 Jop Schellekens
4 Amber van der Heijden
5 Henriëtte van Amstel
5 Jori van den Akker
7 Christ van Bree
9 Francien Manders
13 Harry van Brussel
13 Nico van Brussel
15 Cindy van Rijn
16 Ruud van Oosterwijk
16 Piet van de Burgt
22 Tijn Kanters
23 Peter Ketelaars
23 Linde Dortmans
23 Mike Beekmans
24 Hilde Buitenhuis
25 Lizzy Bartels
28 Ruud van de Valk
29 Yvonne van de Wijdeven
29 Silke van den Crommenacker
30 Paul van der Krieken

2 Nicky Verwegen
5 Jan Koolen
9 Bram Verhoeven
11 Henk Schellekens
12 José van de Wijeven
13 Willy Meesters
19 Jochem Donkers
20 Joost van den Biggelaar
22 Astrid Kuijpers
23 Tijn Pennings
24 Daphne Spierings
24 Tim Rovers
25 Henry van der Voort
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Op 12 oktober jl. zijn Marion en Martijn de
trotse ouders geworden van dochter Lieke.

Van Harte Gefeliciteerd en heel veel geluk
toegewenst namens de hele vereniging!
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PRIJSUITREIKING JAN LINDERS
Op zaterdagmiddag 20 oktober toog een grote delegatie van OBK naar de supermarkt van Jan
Linders in Erp. Daar bleek na de koffie en het appelgebak dat alle inspanningen niet tevergeefs
waren: OBK behaalde de op een na hoogste score munten.

De prijzen werden uitgereikt door assistent-bedrijfsleider Paul omdat bedrijfsleider Petra Denissen
met vakantie was. Paul bedankte alle deelnemers van de actie en vond dat iedereen zich van zijn
beste kant had laten zien tijdens de optredens op de zaterdagen.
Alle deelnemende clubs kregen daarom 1000 punten extra van Jan Linders.

In totaal werd door Jan Linders, landelijk, een bedrag van € 221.000,- uitgekeerd aan
verenigingen...

Muziekvereniging Harmonie OBK
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VERSLAG JEUGDCOMMISSIE
Open repetitie
Op woensdag 10 oktober was er een open repetitie bij het speelgroepje, opstaporkest en
opleidingsorkest.
Onder leiding van Cindy van Rijn lieten de beginnende muzikanten horen wat ze allemaal in huis
hadden. Vooral voor het speelgroepje was het spannend, zij hadden voor het eerst publiek!
De ouders waren allemaal diep onder de indruk.
Hierna waren de andere twee orkesten aan de beurt.
Voor degenen die het niet wisten. Om 17:00 uur speelt het speelgroepje zo’n drie kwartier. Om
18:00 uur komen de muzikanten van het opstaporkest, deze oefenen met een klein groepje tot
ongeveer 18:30 uur. Om 18:30 uur schuiven ook de muzikanten van het opleidingsorkest aan
waardoor er een aardig orkestje ontstaat.
Vanaf 19:00 uur gaan de muzikanten van het opstaporkest weer en gaan de muzikanten van het
opleidingsorkest nog een halfuurtje door.
Om 19:30 uur stoppen ook zij met musiceren en maken ze plaats voor het harmonieorkest.
Een druk avondje dus, die woensdagavond!
Enfin, de muzikale noten van de laatste twee orkesten waren ook niet mis.
Het was een leuke avond geweest.
De ouders hadden een leuke indruk van hoe het er op een repetitie aan toe gaat en van hoe goed
we nu al spelen.

Speelgroepje

Opstap en Opleidingsorkest

Lost in Music
“Hoe zouden de ‘groten’ muziek maken?” en “Is het echt zo vet als ze in de kranten zeggen?” waren
de vragen vooraf aan de generale repetitie van Lost In Music, waar de kinderen van het
speelgroepje, het opstaporkest, het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep bij uitgenodigd
waren.
“Wooow ze kunnen mee doen met ‘The Voice Of Holland’!!” was een hele enthousiaste reactie in de
pauze van deze repetitie.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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We vroegen de reactie van Rick van der Voort (jeugdslagwerkgroep) en Anne van der Heijden
(speelgroepje).
Hoi,
Ik ben Rick van der Voort.
Ik zit bij de jeugdslagwerkgroep OBK.
Op donderdag 22 november ben ik bij de generale repetitie van Lost in Music.
wezen kijken.
Ik vond het heel mooi, het was de moeite waard.
Ik vond alles mooi, maar de slagwerkgroep was toch wel het mooiste.
Ik hoop dat ik over 4 of 8 jaar zelf mee kan doen.
Het was super.
Groetjes,
Rick
Hoi,
Eerst was ik nog naar dwarsfluitles geweest en toen mocht ik naar de generale van Lost In
Music.
Het was echt heel erg cool om te zien.
Ik vond het heel erg jammer dat ik na de pauze naar huis moest.
De volgende keer wil ik ook graag meedoen.
Groetjes,
Anne van der Heijden

Uitwisselingsconcert opleidingsorkesten OBK & De Goede Hoop
Het is zondagochtend 16 december.
De leden van de verschillende jeugdorkesten van OBK en harmonie de Goede Hoop uit Aarle-Rixtel
zijn er klaar voor. Het publiek wordt stil en de aankondiging van één van de kinderen gaat vooraf
aan een leuk uitwisselingsconcert.
Het opleidingsorkest laat verschillende werken horen onder leiding van Cindy van Rijn.

Als reactie zullen we horen dat het mooie en leuke stukken waren.
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Daarna volgt de jeugdslagwerkgroep met een primeur.
Voor het eerst spelen zij een concert onder leiding van Thijs van Stiphout.

Ook over de prestatie van deze jongens is het publiek te spreken.
Hierna volgden werken van het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep van harmonie de Goede
Hoop. Erg leuk was de afsluiting. Beide opleidingsorkesten lieten brachten samen een tweetal
kerstliedjes ter gehore. En dat na maar één keer samen gerepeteerd te hebben.
Na alle muzikale hoogtepunten namen we als opleidingscommissie afscheid van Karin Kanters die
het naast haar studie aan de PABO te druk krijgt voor nevenactiviteiten.
Wij bedanken Karin voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar succes bij haar opleiding.
Groetjes van de jeugdcommissie
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AGENDA OBK

Woensdag 26 december
2013
Woensdag 9 januari
20:00 uur – Van Haandel
Zondag 10 maart
Woensdag 3 april
Zaterdag 13 april en
Zondag 14 april
Maandag 29 april
Zaterdag 4 mei
Zondag 26 mei
Zaterdag 7 december
De Nobelaer te Etten-Leur

Opluistering Hoogmis van Kerstmis

Terugkomavond Lost in Music
Onderling solistenfestival
Algemene Ledenvergadering
OBK-weekend te Zutphen
Serenades t.g.v. Koninklijke Onderscheidingen
(onder voorbehoud)
Dodenherdenking te Erp (HO)
Serenenade KBO 50 jaar
Podiumwedstrijd Slagwerkgroep (SWG)
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GEZOCHT
In de derde OBKrant van 2012 stond de volgende foto:

Dit is natuurlijk een standaard voor een es- en bes-klarinet en dus eigendom van Sonja Meulepas.
We ontvingen drie goede inzendingen.
We hebben geloot.
De fles wijn van Will is voor:

Berry Cuppen

Onder het motto: Nieuwe ronde, nieuwe kansen hier een nieuwe kiek:

Als je denkt te weten wat en van wie dit eigendom is:
Mail je oplossing naar:

obkrant@home.nl

Muziekvereniging Harmonie OBK
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JUBILEUMUITSTAPJE SLAGWERKGROEP
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van dirigent Henk Schellekens had de slagwerkgroep op
zaterdag 29 september jl. een uitstapje naar de Crazy Pianos in Schevingen.
Het werd een zeer geslaagde en gezellige avond, getuige ook onderstaande groepsfoto.

P.S. Deze foto is compleet op één iemand na.
Wie ontbreekt?
Stuur het goede antwoord door naar de redactie.
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JEUGDPRINSEN BIJ OBK
Ook dit jaar heeft OBK weer twee jeugdprinsen in de gelederen.
Jochem Donkers werd op 10 november gekozen tot Prins Jochem van de Zandhazen te Boerdonk.
Jochem speelt klarinet in de speelgroep van Harmonie OBK.

Tijn Pennings werd op 16 november onthuld als jeugdprints van de Uilen van Empeldonk. Tijn is in
2010 gestart met slagwerkles bij OBK.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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JUMBOMUZIEKFESTIVAL ZIJTAART
Ook dit jaar namen de slagwerkgroep en het harmonieorkest weer deel aan het Jumbo
Muziekfestival in Zijtaart.
Op zaterdag 3 november stond de slagwerkgroep op het podium:

Op het programma stond een interessante mix van aansprekende muziek in de hoogste klassem
waaronder “Conga”, één van de nummers van het programma van Lost in Music.
Op zaterdag 4 november was het de beurt aan het harmonieorkest:

Vanwege het uitgangspunt om straks tijdens Lost In Music goede muzikale uitvoeringen neer te
kunnen zetten, was gekozen voor een aantal muziekwerken uit het LIM-programma

Muziekvereniging Harmonie OBK
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OBK’S CULINAIRTJE
Hallo OBKranters,
Aangezien ik alleen maar soep kan maken (cup a soup !! ) heb ik mijn kleinzoon
ingeschakeld voor het OBK's Culinairtje.
Als slagwerker bij de slagwerkgroep in Nistelrode doet Kjell goed zijn best, dus met
het culinairtje zal het ook wel goed komen.
Ik zou dus zeggen, probeer het uit en laat me weten hoe het gesmaakt heeft.
Groet, Harry
Het zijn maar liefst twee recepten geworden:
SANDWICH
Ingrediënten:

2 boterhammen, 1 plakje sla, 1 plakje kaas, 1 prikkertje 1 olijf, boter.
Je pakt 1 boterham, en dan doe je er een laagje boter op.
Daarna een plakje sla en dan doe je er kaas op.
Dan doe je er de 2de boterham op.
Je pakt het prikkertje, eerst doe je er dan een olijf op want dat
gaat makkelijker.
Je doet het op de boterham, en dan heb je een overheerlijke
zelfgemaakte sandwich.

LEKKERE MILKSHAKE
Ingrediënten:

1 plakje citroen, 1 pak yoghurt, 3 aardbeien, 1 glas, 1 kiwi, 1 kopje
suiker en 1 pak rode ranja en 1 rietje.

Je pakt een mixer. Dan doe je Yoghurt in je mixer.
Schil met een schilmesje de kiwi en de aardbeien.
Die stop je in de mixer. Haal de schil van de banaan en stop dat ook in de
mixer. Laat dat zo’n 2 minuten mixen.
In die tijd maak je je glas waar het in gaat. Je hebt een bord ranjasiroop
en een bordje suiker.
Je dubt de bovenkant van je glas in de suiker en vervolgens in de siroop.
Haal er een klein stukje weg zodat de citroen er dadelijk op kan.
Je zet een schijfje citroen in het gat dat je gemaakt hebt tussen de suiker
en siroop. Intussen is de milkshake al klaar.
Je giet een beetje in het glas ,stop er een rietje in en je hebt een heerlijk
zelfgemaakte milkshake!

Het volgende recept hadden wij graag gezien van:

Lia van Kemenade

Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Martijn Verhallen
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/
orkesten)
Eerlijk gezegd heb ik nogal een hele brede smaak qua muziek maar toch zal ik proberen hier mijn
10 favorieten uit te lichten. Ik vind bijvoorbeeld de muziek van Johnny Cash heel erg mooi om te
luisteren. Ik ben eigenlijk zijn muziek pas gaan luisteren nadat ik de film “Walk the line” heb
gekeken over zijn leven. Eigenlijk geldt hetzelfde voor The Doors, ik ben hun muziek ook pas gaan
luisteren nadat ik een documentaire over hen had gezien.
Verder luister ik op zijn tijd ook graag naar een lekkere rockplaat, bij voorkeur van U2 of
Metallica, vooral in de auto vindt ik het heerlijk om daar een CD’tje van op te zetten. Nog iets wat
ik ook erg graag draai in de auto is Fatboy Slim. Nu zal deze naam een aantal mensen niets zeggen
maar dit is een engelse DJ die ik echt geweldig vindt! Toevallig komt een plaat van hem regelmatig
langs in de reclame van Holland Casino.
Om nog even in het “house”deel te blijven ben ik al sinds mijn tienerjaren een groot liefhebber
van The Prodigy, wel hele aparte energieke muziek om te horen maar erg leuk!
Natuurlijk mag in mijn top 10 de naam van Michael Jackson niet
ontbreken en dan niet alleen het “king of pop”-gedeelte maar zeker ook
het werk uit de Jackson 5-periode is erg fijn om te luisteren.
Omdat ik in het begin van mijn verhaal al vertelde dat ik een brede
muzieksmaak heb wil ik ook nog een andere kant belichten en dat is de
hiphop en reggae-hoek. Vooral in de zomer vindt ik het lekker om een cd
van UB40 op de zetten. Ik vindt deze muziek echt goed bij de zomer
passen, lekker relaxed en zonnig!
Aan de hiphop- zijde zijn mijn grote “helden” eigenlijk toch het drietal
Snoop Dogg, Dr Dre en Eminem. Als ik er eentje uit moet lichten wordt
het toch Snoop Dogg, hier heb ik bijna alle cd’s van en komt er nog
regelmatig een in mijn cd-speler.
Tenslotte sluit in af met Anouk, eigenlijk hoorde ze wel in het rockhoekje maar toch met een Nederlands tintje, ik heb haar nog maar een
keer live zien spelen, maar wat een energie spat daar vanaf zeg, echt
kippenvel!
2. Welke nummers / CD’s staan in je persoonlijke top 10?
(Voeg zo mogelijk van 2 nummers een YouTube fragment toe)
Ik vind het erg moeilijk om hier een keuze in te maken, aangezien ik al zo’n moeite had met de
vorige vraag. Dus zal ik me bij deze vraag beperken tot een tweetal nummers waarvan ik de
youtube-link heb bijgevoegd.
Deze nummers zijn Mysterious ways van U2, dit is echt een geweldig nummer!
http://www.youtube.com/watch?v=TxcDTUMLQJI
Het tweede nummer is Hurt van Johnny Cash, het blijft een superplaat en
zeker niet in de laatste plaats door die heerlijk klinkende, doorleefde
stem van Johnny!
http://www.youtube.com/watch?v=o22eIJDtKho
3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
Ik heb een speciale herinnering bij het nummer Riviera life van Caro Emerald, ik was toentertijd
met mijn vriendin op vakantie in Rome en dit was toen “ons” liedje. En nu, telkens als ik dit
nummer hoor, ben ik weer even terug naar toen.
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4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?
Het mooiste concert wat ik ooit heb meegemaakt is ongetwijfeld dat van Anouk. We waren toen bij
Concert@sea en het regende op dat moment behoorlijk maar dat kon niemand iets schelen. Wat
een energie en geluid kan iemand produceren zeg! Dat was toen echt een uurtje met open mond
genieten…
5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien?
Ik zou graag nog een keer U2 live willen zien, dat lijkt me echt geweldig.

6. Welk muziekstuk zou je graag een keer met OBK spelen?
Nu we met Lost In Music Villa Volta hebben gespeeld lijkt het me ook erg leuk om eens Danse
Macabre te spelen. Dit is het liedje van het Spookslot in de Efteling.
7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKKrant lezen (en horen)?
De volgende keer zou ik graag iets willen horen van mijn buurvrouw Nicky Verwegen (sorry Nicky,
kon het toch niet laten).
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ZOMAAR EEN PAAR WEETJES
Wist je dat…


Esther Loeffen sinds kort een klarinet-trio vormt samen met haar vriendin Tineke
Kreijger en Femke van der Lans. Hun naam is Trio Armonia. Onlangs hadden zij hun
eerste optreden.



Ine Vermunt en Annie Bernardus op 16 oktober een presentatie en masterclass van
Buffet Crampon hebben bezocht bij De Blaasinstrumentenspecialist te Veldhoven.
Eerst gaf Eric Baret een korte (klank-)technische uitleg over verschillende typen
klarinetten. Daarna speelden Andreas Sunden (besklarinet) en Davide Lattuada
(basklarinet) een duet en daarna konden er vragen worden gesteld en gaven zij uitleg.

Ine en Annie kregen de eer om met Davide een voordracht te spelen.
Later werd er gezamenlijk muziek gemaakt, met 15 bes- en 7 basklarinetten.
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DE PEN
Deze pen is aan mij gegeven door Karin Kanters, mede tweede klarinettist.
Mijn naam is Willemijn van den Berg en ik ben 24 jaar. Eerlijk gezegd weet ik
niet precies hoe lang ik al in het harmonieorkest zit, maar het jaar dat ik erbij kwam gingen we op
concours (ik was daarvoor eerder ingestroomd). De eerste repetitie was wel even schrikken! Meteen
zo’n moeilijke stukken spelen, dat was geen gemakkelijke opgave. Maar alles went natuurlijk.
Inmiddels zijn we 3 concoursen en 3 Lost in Music’s verder. De laatste editie van Lost in Music was
natuurlijk geweldig. Ik ben benieuwd naar de DVD!
Ik ben begonnen met klarinetspelen toen ik 10 jaar oud
was. Na een jaar AMV en twee jaar blokfluit was het tijd
voor een nieuw instrument: de klarinet dus. In het begin
hadden we met z’n drieën les. Eentje is vrij snel gestopt,
maar met Moniek Sweers ben ik ingestroomd in de
harmonie. Zij is inmiddels gestopt en speelt nu saxofoon in
een orkest in Weert. Zelf heb ik het geschopt tot tweede
klarinettist, waar ik goed op mijn plek zit.
Wat ik doe buiten de harmonie?
Ik ben geboren in Erp, waar ik op de Mariaschool heb
gezeten. Nu woon ik al zo’n 6 jaar in Nijmegen, waar ik na
het afronden van het Zwijsen College ben gaan studeren
aan de Radboud Universiteit. Ik had de studie
Taalwetenschap gekozen. En nee, ik heb niet alle talen die
er zijn uit mijn hoofd geleerd. Alhoewel het altijd grappig
is om mensen ervan proberen te overtuigen dat ik vorige
week Chinees heb geleerd en de week daarvoor Fins.
Taalwetenschap gaat om de wetenschap áchter taal, dus
hoe een kind een taal leert of hoe een computer dat kan.
Na de bachelor afgerond te hebben, wilde ik wel een ander uitzicht en heb ik gekozen voor de
master Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam, die ik inmiddels afgerond
heb. ‘Nederlands als tweede taal’ is ook weer zo’n dubieuze naam, want als ik vertel dat ik
Nederlands als tweede taal heb gestudeerd, krijg ik vaak de vraag: “Wat is je eerste taal dan…?”
Nee, de studie ging over hoe andere mensen Nederlands kunnen leren. Zelf heb ik ook voor de klas
gestaan in inburgeringsklassen om te zien hoe immigranten zich het Nederlands proberen machtig te
maken. Nu doe ik dit als vrijwilligerswerk. Ik vind dat leuk om te doen, de mensen zijn vaak
enthousiast en ik vind het interessant om de immigranten uit te horen over hun cultuur en hun kijk
op de wereld. Naast mijn studie werkte ik bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, waar
ik meehielp aan taalexperimenten. Dit doe ik nog steeds, nu in de vorm van onderzoeksassistent.
Naast werken en studeren zwem, kook, squash en lees ik graag. Vooral met vriendinnen kook ik
graag, we hebben nu al 6 jaar een ‘eetclubje’ waar we elke week ‘haute cuisine’ (proberen te)
maken. Het leven in Nijmegen bevalt me goed. Dit betekent alleen wel dat ik op woensdag op en
neer naar Erp moet komen, maar dit heb ik ervoor over. Samen muziek maken is leuk om te doen.
Vooral als je ziet wat een vereniging als OBK kan bereiken als je kijkt naar Lost in Music. Een enorm
project, wat we met z’n allen toch maar weer voor elkaar hebben gekregen. Dus iedereen bedankt
hiervoor en op naar de volgende Lost in Music zou ik zeggen!
De volgende pen is voor nieuweling Martijn Verhallen.
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TERUGBLIK OP LOST IN MUSIC
Lost in Music 2012 zit er weer op!
Wat was het geweldig, wat was het fantastisch, wat hebben we genoten!
In de OBKrant plaatsen we nog een keer het verslag geschreven door
Jeoren Vissers en geplaatst in de meest objectieve en betrouwbare krant
van Nederland, de Erpse Krant.

Lost in Music 2012: de herinnering blijft …
Stichting Harmonieus kan terugzien op een geslaagde editie van Lost in Music.
Acht uur. Het scherm telt af, van tien naar nul. Het publiek telt mee. Geen aankondiging.
Geen introductie. Direct van start. Direct muziek. Om maar duidelijk te maken waar het
vanavond om zal gaan: om de muziek. Innuendo klinkt. Een van de meest spannende,
intrigerende stukken van Queen, een van de beste bands ooit. Nu gespeeld door Harmonie
OBK.
De setting alleen al imponeert. Zijn we echt in de sporthal? Een podium dat in de volle
breedte is opgetrokken. Stijlvol aangekleed. Een indrukwekkend groot arsenaal aan lampen
dat de meer dan 120 muzikanten op het podium aanlicht. De muzikanten in het zwart
gekleed en in de rug gesteund door een veertigkoppig koor, in smetloos wit gestoken.
De verwachtingen zijn hoog gespannen, aangewakkerd door de berichtgeving in de media
vanuit de organisatie, maar vooral ook door het enthousiasme van de deelnemers zelf, dat ze
– naarmate het evenement naderde – bijna niet meer in bedwang konden houden.
Driekwart jaar hadden ze naar dit weekend toegeleefd. Ze stonden te trappelen om te gaan
pieken. Om een onuitwisbare indruk achter te laten op het publiek en tegelijkertijd zelf
intens te genieten van hun plek op het podium.
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En zo gebeurde. Lost in Music 2012 was opnieuw een openbaring, net als de drie eerdere
edities dat waren. Met artiesten die uit hun schulp kropen, uit de muzikale anonimiteit, en
een kant van zichzelf lieten zien die velen niet kende. Met artiesten van wie de muzikale
kwaliteiten wel al langer bekend waren, maar die opnieuw indruk maakten of met hun
optreden zelfs nog hoger in achting zijn komen te staan.
Namen noemen is mensen tekort doen. Maar dat niet alleen. Want was er een hoogtepunt te
noemen? Nee. Elk optreden raakte een snaar. Elk optreden getuigde van een klasse die
alleen kan worden bereikt door een gedegen voorbereiding. Alles klopte namelijk. Zang,
dans, beeld, licht en geluid waren in optima forma op elkaar afgestemd. Waarmee het
evenement in ieder geval in organisatorisch opzicht de professionaliteit benaderde.
Sowieso was Lost in Music 2012 in de beleving van het publiek geen aaneenschakeling van
individuele optredens, maar één groot geheel. De deelnemers zelf voedden dat gevoel. Ze
presenteerden zich niet als solist, maar als groep. Harmonie, koor, muzikanten en danser en
danseressen. Ze vormden een hecht collectief met een gezamenlijk doel: het publiek
trakteren op een avond die in het geheugen gegrift moet zijn. De organisatie had dat gevoel
goed ingeschat en zelfs versterkt door de deelnemers elkaar aan te laten kondigen. Geen
officiële presentatie. En ook dat pakte goed uit.

Complimenten aan de organisatie ook dat op een enkeling na alle solisten ‘gewoon’ uit Erp,
Keldonk en Boerdonk kwamen. “Degenen die wel van buiten komen, konden we op basis
van hun unieke kwaliteiten gewoon niet laten schieten”, stelde de organisatie vooraf. Het
maakte Lost in Music 2012, nog meer dan de vorige editie, een echt Erps gebeuren. Het
voedde de trots. Het bewees eens te meer dat in Erp heel veel mogelijk is, omdat zowel in
organisatorisch als uitvoerend opzicht heel veel kwaliteiten aanwezig zijn.
Als er dan één naam genoemd moet worden, dan is het die van OBK. Als initiatiefnemer. Als
drager van het geheel. Het fundament onder de avond. Het orkest dat de lat van de vorige
editie heeft beetgepakt, hoger gelegd en iedereen die zich aan het evenement heeft
verbonden heeft geïnspireerd om boven zichzelf uit te stijgen en er samen overheen te gaan.
De herinnering blijft … Lost in Music was voor de vierde keer op rij een openbaring. Was
voor de vierde keer op rij een evenement dat de muzikaliteit, creativiteit en professionaliteit
van een dorp bundelde. En overtrof daarmee voor de vierde keer op rij de verwachtingen.
We wachten weer op het moment dat OBK de lat weer beetpakt …
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TOP TIP
De Top Tip komt deze keer van

De hoornsectie

Wij, het hoornkwartet, hebben de toptip samengesteld.
Daar wij nogal wat mooie noten op onze zang hebben, willen wij het
volgende meegeven. Op naar LIM 5:
 Teambuilding; Dit kan door:
 weekendje op de heide
 survival; tot het uiterste durven gaan, zowel in de
hoogte als in de laagte
 dansen; van klassiek tot hiphop
 dezelfde outfit; mantelpakjes, kleur haar, zelfs met
glitter
 groepsgesprekken; durf je te uiten, recht door zee
over valse of buiknoten,aangeleerde ritmes die toch
net iets anders moeten
( taboe: uiterlijke kipfilets is onder de gordel!
Uitleg kun je aan sectieleidster vagen)
 tempo erin houden
 Teamspirit vergroten; Dit kan door:
 groepsrepetities thuis onder het genot van koffie,
koeken, bonbons en geroddel
 Jezelf uiten is heel belangrijk, blijf dit doen en daarna samen aan
de wijn!
Wij willen de volgende toptip graag lezen van:

De paukenist

Veel lieve muzikale groeten van het kwartet.
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