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VAN DE REDACTIE
Hier is ie dan!
De derde OBKrant van 2012.
De zomervakantie is voorbij.
We zijn inmiddels weer een aantal weken aan de slag en nu…
volle kracht vooruit naar Lost in Music.
In het weekend van 23, 24 en 25 november is het zover!
We hebben er zin in!
Het begint al te kriebelen.
Weer zijn we een stukje verder in de voorbereidingen.
Op zondag 7 oktober staat de tweede gezamenlijke repetitiedag op de planning, waar
harmonieorkest, combo, koor en solisten weer gezamenlijk zullen gaan repeteren.
In het weekend van 3 en 4 november staat tussendoor ook nog even het Jumbo festival in
Zijtaart op de agenda. Ook een belangrijk evenement.
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"…
Voor de tweede keer

“De muziekkeus van…”

Een terugblik op o.a. de BBQ en “Spek onze clubkas” bij Jan Linders
Een update van Lost in Music
En meer…
Muziekvereniging Harmonie OBK
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VAN HET BESTUUR
Het is weer begonnen
Voortvarend begonnen onze diverse orkesten na de vakantie weer
aan hun programma’s. Het stof werd uit de instrumenten geblazen en
de tromvellen weer aangespannen. Klaar voor weer een heel jaar
bezig zijn met de leuke hobby die muziek maken nou eenmaal is. En
dit jaar helemaal met het geweldige Lost in Music in het
vooruitzicht.
Nieuwe leerlingen
Het jaarlijks project Windkracht6 levert ons elk jaar weer een fiks
aantal leerlingen op. Zowel blazers als slagwerkers stromen toe om
onder de vleugels van OBK de eerste noten en tikken te spelen. Het
is ook ieder jaar weer een heel karwei om ze van het juiste
instrument te voorzien maar dankzij de inzet van “materiaalmannen”
Peter van de Tillaart en Willy Nabuurs lukt dat iedere keer weer.
Bedankt daarvoor!!
OBK BBQ
Op zaterdag 25 augustus was de jaarlijkse OBK BBQ weer. Op het
schoolplein van De Empel had de commissie OBK+ de tenten weer
opgeslagen en het kampvuur (BBQ) weer aangestoken. Onder het
genot van een hapje en een drankje was het weer een gezellige
avond. Gedurende de avond werd Marion van de Wijdeven voor haar
vele werk voor De Durdauwers als “Vrijwilliger van het jaar”
gehuldigd. Proficiat

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 supermarkten
Heeft op dit moment weer de “Jan Linders Clubspaaractie” en
Harmonie OBK was weer geselecteerd om hieraan mee te doen. Om
het winkelend publiek ervan te overtuigen dat de spaarmuntjes toch
echt in de pijp van OBK thuishoren waren onze jeugdige muzikanten
op zaterdag 16 september in de supermarkt aanwezig. Het
opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep en wat losse combinaties van muzikanten vrolijkten met
diverse muziekjes de winkel op. Tussen de blikken appelmoes en tomatensoep en in het zicht van
de broodafdeling werden zelfs in kleine bezetting marsen gespeeld. Dat al deze optredens in de
smaak vielen bleek doordat het niveau van de OBK-pijp aan het eind van de dag ruim boven de
andere 3 verenigingen uitstak! Met ook nog een doorlopende presentatie van de promofilm van
Windkracht6 zag het er allemaal keurig uit. Als deze OBKrant uitkomt kun je misschien (als je dat al
niet gedaan hebt) nog op de Jan Linders-site je stem op OBK uitbrengen zodat dat misschien ook
nog extra centen in het laatje brengt.
Enquete
Met spanning werd er gewacht op de resultaten van de in de maand april gehouden enquete onder
de leden van harmonieorkest en slagwerkgroep. Een zorgvuldig samengestelde vragenlijst over de
gang van zaken binnen OBK, repertoire, niveau, instroom, begeleiding, serenadebeleid werd onder
de leden verspreid en in grote getale ingevuld geretourneerd. Na zorgvuldige analyse door de
enquetecommissie werd de uitslag hiervan aan de leden van het harmonieorkest en slagwerkgroep
afzonderlijk gepresenteerd. De volledige uitslag hier presenteren voert te ver. Het belangrijkste is
dat het gevoerde beleid grotendeels als positief werd ervaren wat overigens niet betekent dat alles
bij het oude kan blijven. Er zijn wel degelijk punten waar we als bestuur en als vereniging mee aan
de slag moeten. In de komende periode zullen we dat dan ook zeker doen.
Jumbofestival
Op zaterdag 3 en zondag 4 november vindt dit voor de 2 e keer plaats in het voormalige klooster in
Zijtaart. Vanwege de drukke voorbereidingen voor Lost in Music zal het in ieder geval voor het
harmonieorkest een aangepast programma gaan worden met alvast wat Lost in Music repertoire.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Het woord is gevallen
Lost in Music; het evenement dat in november weer plaatsvindt in een tot Music-hall omgetoverde
sporthal Ter Aa. De voorbereidingen achter de schermen lopen op dit moment al weer meer dan een
jaar. Voor de schermen moet er echter nog een heleboel gebeuren. Een stapel muziek moet er op
deze avonden weer in een wervelende show van dik 3 uur doorheen gejast worden en dat is nog een
hele toer. Gelukkig hebben we al een heel aantal mooie momenten met solisten kunnen beleven
maar dat moeten er nog veel meer worden. Ga dus gerust met je partijen thuis aan de slag. Kom je
er niet uit vraag dan gerust om hulp dan komen we er samen wel uit. De kaartverkoop en de
sponsorwerving loopt gesmeerd en daar mogen we in deze crisistijden eigenlijk best wel blij maar
zeker ook trots op zijn. Mensen kijken er naar uit om te genieten van hoogstaand amusement en
zijn daarvoor bereid geld neer te tellen!!! Stel ze niet teleur en zorg dat we letterlijk en figuurlijk
goed voor het licht komen. Met de verdere voorbereidingen wens ik jullie allen veel succes maar
vooral ook ……veel plezier!!!! Want dat laatste is natuurlijk waar het allemaal om draait.
Na Lost in Music
Stevenen we al weer op het einde van het jaar af maar daarover later meer.

namens het bestuur
Peter Ketelaars, secretaris

Muziekvereniging Harmonie OBK
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HIEP HIEP HOERA

Oktober
12
13
15
23
24
25
27
29

Monique van de Wijdeven
Esther Loeffen
Joke van Asseldonk
Annie Bernardus
Will Barten
Henry Emonds
Willy Kerkhof
Lotte Croijmans

November
3 Marius Vissers
3 Floor Bartels
7 Antoon Delisse
8 Pepijn van Schaijk
9 Anne van der Heijden
14 Paul van den Boom
15 Imke Penninx
16 Nanne Ketelaars
17 Angela van den Crommenacker
19 Lars Kanters
25 Peter van den Tillaart
27 Dick Schouten
30 Piet Vermunt
30 Femke van der Lans

December
1 Esther van der Heijden
3 Luca Spierings
3 Joran Spierings
11 Ine Vermunt
15 Sam van den Crommenacker
17 Guus van Berloo
20 Merle Verhoeven
21 Rini van den Elzen
29 Nick Emonds
29 Bert Manders
31 Angelie van de Crommert

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Getrouwd!
Op 29 juni jl. stapten onze collega-muzikanten Giel van de Wijdeven en
Karin van Berkel in het huwelijksbootje.

Hun grote dag was vlak na het verschijnen van de vorige editie van de
OBKrant. Daarom bij deze alsnog:
Namens de gehele vereniging nogmaals van harte gefeliciteerd en heel veel
geluk toegewenst!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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OPROEP: FOTO GEZOCHT
Sinds enige tijd hing in ons clubhuis achter de bar (voorstaand rechts) een nogal dure canvas
zwart/wit foto van OBK in de jaren ’70.
Echter, net voor de vakantie is deze foto spoorloos verdwenen en zelfs de Fam.van Haandel snapt
niet waar deze vergroting is gebleven.
Mocht iemand van OBK enig idee hebben waar deze afbeelding is, wilt U dan zo vriendelijk zijn het
mij te laten weten ?
Bij voorbaat dank.

Will Barten

Het gaat om de volgende foto:

Harmonieorkest OBK met het bestuur anno 1970

Muziekvereniging Harmonie OBK
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BARBECUE OBK+
Op zaterdag 25 augustus jl. was het weer tijd voor de jaarlijkse barbecue van OBK+.
Deze was weer erg geslaagd.
Organisatie bedankt!
Hier volgt een kleine foto-impressie:

Foto’s: Henk Loeffen

Muziekvereniging Harmonie OBK
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SPRAKELOOS
Het was zaterdagavond 25 augustus, het was donker, het was lekker weer, het was op een
schoolplein, het rook naar barbecue, er stonden schalen vol vlees en salades uitgestald op tafels, er
klonk muziek: kortom, het was de jaarlijkse BBQ-avond van Harmonie OBK, georganiseerd door het
altijd actieve en enthousiaste OBK+-team.
Karin riep door de microfoon om aandacht, want er kwam een verrassing aan. Ik had net een
sateetje van de BBQ gehaald en was wat salade aan het opscheppen. Ik grapte tegen mijn buurman:
“we staan hier recht in het licht van die bouwlamp. Altijd gevaarlijk met verrassingen. ” Karin
startte haar verhaal over de vrijwilliger van het jaar en over een muzikale familie. Ik ging rustig en
nietsvermoedend door met opscheppen. Die salade met pasta was wel lekker, dus daar schep ik nog
een lepel van op. Even kijken of er nog stokbrood is en natuurlijk mag de satésaus bij mijn sateetje
niet ontbreken. Toen hoorde ik ineens “Marion, wil jij naar voren komen?” Marion, Marion, versta ik
dat nou goed? dacht ik. En ben ik dat of zijn er nog meer hier? O, er zijn mensen die nu naar mij
kijken, dan zal ik maar naar voren
komen. Wie wil mijn bord even
vasthouden? Ik zal die trofee wel uit
mogen reiken aan iemand. Dat is
leuk! Of zou ik er mogen staan voor
de emotionele ondersteuning van die
persoon? Ik liep naar voren en toen
drong het pas tot me door dat ikzelf
tot vrijwilliger van het jaar was
uitgeroepen! Karin las een heel
lovend verhaal voor. Overigens moet
je nooit alles geloven wat er in een
dergelijk toespraak wordt gezegd…
En vervolgens kreeg ik van Manon de
trofee overhandigd. Of ik nog wat
wilde zeggen? Ja, best, maar wat
dan? Sprakeloos was ik en dat heb ik toch niet snel. Ik heb wel wat gezegd, maar ik kan me niet
meer herinneren wat. Ik eindigde in ieder geval met iedereen nog een gezellige avond te wensen.
Volgens mij is dat wel gelukt: er een gezellige avond van maken. Maar een fatsoenlijk bedankje leek
me nog wel op zijn plaats, dus bij deze: hartstikke bedankt voor deze trofee en vooral dit gebaar!!
Ik ben dus lid geworden van het zeer selecte gezelschap van vrijwilligers van het jaar. Is het een
gezellig clubje, Peter? Zijn er nog voorwaarden aan verbonden zoals contributie, ALV en een
jaarlijks uitstapje? Nu nog met twee, maar er komt elk jaar iemand bij. Ik zei later tegen iemand:
“Maar zoveel heb ik toch niet gedaan dat ik dat verdien? Er zijn zoveel mensen die iets doen.” Als
antwoord kreeg ik: “Je hoeft ook niet oud te zijn om zo’n trofee te krijgen!” Dat klopt ook wel,
maar ik vind het wel goed om op zo’n moment stil te staan bij de vele leden die iets doen voor de
vereniging. Daar is de trofee natuurlijk ook voor bedoeld: om ons hier bewust van te laten blijven.
Samen houden we de vereniging namelijk draaiende en van het vele werk dat iedereen verzet, daar
word je sprakeloos van!

Marion van de Wijdeven

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AGENDA OBK

Zondag 7 oktober
9.45 – 16.00 uur
Maandag 8 oktober
Café ‘t Schansoord
Zaterdag 3 november
Tijd optreden 18:15 uur
Zondag 4 november
Tijd optreden: 18:00 uur
Zondag 11 november
Zaterdag 17 november
14:00 uur
Zondag 18 november
Zondag 18 november
18:00 uur
Woensdag 21 november

Repetitiedag 2 Lost in Music in Ter Aa
Serenade 60-jarig huwelijk Fam. De Wild
Jumbo Festival te Zijtaart – Slagwerkgroep
Jumbo Festival te Zijtaart – Harmonieorkest

Repetitiedag 3 Lost in Music in Ter Aa
Serenade b.g.v. Koninklijke Onderscheidingen
Intocht Sint Nicolaas
Serenade 50 jarig huwelijk Fam. Bierman-Munsters

Technische repetitie Lost in Music
Donderdag 22 november
Generale repetitie Lost in Music
Vrijdag 23 november
Zaterdag 24 november
Zondag 25 november
Zondag 16 december
11:00 uur – Ter Aa
Woensdag 26 december

Uitvoeringen LOST IN MUSIC
Concert Opleidingsorkest en Jeugdslagwerkgroep
i.s.m. Aarle-Rixtel
Opluistering Hoogmis van Kerstmis

Muziekvereniging Harmonie OBK
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GEZOCHT
In de tweede OBKrant van 2012 stond de volgende foto:

Deze keer hebben we één (goede) inzending ontvangen.
Citaat:
Wij als sectie weten precies van elkaar wat we iedere woensdag meebrengen op de repetitie.
Daarom was het niet zo moeilijk om te weten te komen dat deze muziekmap van mijn
buurvrouw, Leonne van de Crommenacker is.
De fles wijn van Will is voor:

Jesse van Lankveld

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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JEUGD @ JAN LINDERS
Op zaterdag 15 september mocht de jeugd van OBK actie voeren bij Jan Linders vanwege de
“grote clubspaar actie”.

Het opleidingsorkest en opstaporkest hebben met een invallende drummer Niels van Dinter en onder
leiding van Jesse van Lankveld een goeie muzikale noot laten horen!

Het publiek deed massaal de spaarmunten in de OBk-koker.
Sommigen hielpen ook het publiek met het inpakken van de boodschappen terwijl anderen een
solostuk lieten horen.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Om 14:00 uur waren de jonge slagwerkers onder leiding van Giel van de Wijdeven aan de beurt en
het dak ging eraf!

Wij kijken terug op een geslaagde dag.
Eén ding is zeker: We hebben dik aan het motto “Spek de clubkas” voldaan!

Groetjes van de jeugdcommissie

Muziekvereniging Harmonie OBK
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LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Zoals tijdens de laatste algemene ledenvergadering aangekondigd is onder de leden van onze
vereniging een ledentevredenheidsonderzoek, oftewel een enquête, uitgevoerd.
Van de 95 verstuurd enquête s kwamen er 81 retour.
De uitslag van het onderzoek is middels een presentatie op de repetitie van het harmonieorkest en
de slagwerkgroep toegelicht aan de leden.
Hier volgt per onderwerp nog een korte weergave van de conclusies.

Instroming







Leerlingen in groepjes laten instromen.
In een wat rustigere periode van het jaar in laten stromen. Dus niet vlak voor een moeilijk
concert.
Tijdens de instroomperiode muziekstukken voor de pauze aanpassen.
Aandacht voor het oefenen voor serenades (in de maat lopen en marsen).
Handboek voor nieuwkomers. (smoelenboek).
Leerling dicht bij de mentor plaatsen.

Instrumenten



Voor degenen die dat aangegeven hebben, de mogelijkheden voor andere instrumentkeuze
bezien in samenhang met de totale bezetting. Hiermee kunnen eventuele
bezettingsproblemen worden opgelost.
Meer aandacht voor thuis repeteren met name voor moeilijke concerten.

Muziek





Over het algemeen is men redelijk vetreden met het huidige repertoire, maar ook een
belangrijk deel van de ondervraagden vraagt wat meer variatie.
De variatie van de muziekkeuze moet dan met name gezocht worden in musical- en
filmmuziek.
Indien mogelijk het niveau handhaven, maar niet ten koste van plezier in muziek maken.
De beleving in het muziek maken moet centraal staan.

Partijverdeling



Over het algemeen is men redelijk tevreden met de huidige partijverdeling.
Er is een heel grote bereidheid voor partijwisselingen wat belangrijk is voor de
doorontwikkeling van met name onze jonge muzikanten.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Concerten en serenades






Een ruime meerderheid is tevreden met de huidige opzet van de concerten.
Enkele suggesties:
- meer themaconcerten
- meer variatie in de concerten
- herkenbare muziek
Een meerderheid vindt serenades van belang, dus serenades handhaven.
Geen serenades voor kampioenschappen, alleen bij hoge uitzondering.
Mogelijkheden bekijken voor het vergroten van meer betrokkenheid bij serenades van de
slagwerkgroep .

Enkele opmerkingen / suggesties







vaker marsmuziek oefenen/marcheren
meer sturing door dirigent
aandacht voor opkomst repetities en serenade
seniorenorkest dat zichzelf bedruipt
plezier hebben in het maken van muziek
één serenade op Koninginnedag voor Koninklijke onderscheidingen

Muziekvereniging Harmonie OBK
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OBK’S CULINAIRTJE
Australian Meatpie
Bereidingstijd: 40 minuten
Herkomst:
Australië

Personen:
Categorie:

8
Hoofdgerechten - Vlees

Ingrediënten
750 gram rundergehakt
2 eetlepels meel
1 mespuntje nootmuskaat
3,75 deciliter water
zout & peper
ketchup
2 fijngesneden uien
1/2 theelepel oregano
2 theelepels Worcestershiresaus
2 tabletten runderbouillon
8 plakken bladerdeeg
8 kleine ronde bakvormpjes
Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Doe alle ingrediënten, behalve het bladerdeeg en de ketchup, door elkaar in een braadpan.
3. Bak het zo'n 30 minuten op een laag vuur.
4. Druk in elk bakvormpje een plak bladerdeeg.
5. Vul het vervolgens met het vlees mengsel. Eventueel een topping van geklopte melk met een
eierdooier aan toevoegen. Maak dan wel een klein gaatje in het midden om stoom vrij te kunnen
laten.
6. Bak de meatpies zo'n 15 tot 20 minuten in de oven, totdat ze goudbruin zijn.
7. Serveer met ketchup.

Martijn van Wanrooij

Het volgende recept hadden wij graag gezien van:

Harry van Brussel

Muziekvereniging Harmonie OBK
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LOST IN MUSIC UPDATE
De zomervakantie is weer voorbij.
Alle artiesten hebben de repetities weer opgepakt en ook alle andere
voorbereidingen zijn in volle gang.
Op het moment van schrijven van deze krant kunnen we al mededelen dat de vrijdagavond volledig
is uitverkocht door reserveringen in de voorverkoop! En dat terwijl de kaartverkoop nog moet
plaatsvinden. Dat belooft wat!
Zie hier de poster:

Met dank aan Yvonne Manders voor het ontwerp!
Op 7 oktober a.s. staat de 2e gezamenlijke repetitiedag op de agenda.
Als we op die dag net zoveel kippenvelmomenten beleven als de eerst dag, dan zit dat wel snor!
Klik op onderstaande link voor een impressie van de eerste Lost in Music-dag:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wGPVXgir1T8
Wil je op de hoogte blijven van alle actualiteiten, nieuwtjes, interviews met solisten en al het
andere wat met Lost in Music te maken heeft, kijk dan op de website (www.lostinmusic.info) of volg
LIM op Facebook, Twitter of YouTube.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Allereerst hartelijk dank Manon!
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/
orkesten)
Tja… Ik luister veelal klassieke
muziek. Als ik al naar muziek luister
is het veel André Rieu met zijn
Johann Strauss Orchestra. Die staat
denk ik wel op één. Daarnaast vind
ik muziek van het Metropole orkest
ook erg mooi.
En natuurlijk ook niet te vergeten
de muziek zoals die gespeeld wordt
door de militaire en/of mariniers
kapel.
Ik kijk ook ieder jaar naar het
nieuwjaarconcert van de Wiener
Philharmoniker, zo nu en dan koop
ik hier dan ook nog wel een cd-tje
van. Ja, ik ben nog die ouderwetse
generatie die nog met een cd werkt
en niet met een
i-pod of hoe ze die dingen ook
allemaal noemen.
Om nog even iets te noemen uit de
‘oudheid’. Glenn Miller is zeker ook
een van mijn favorieten.
Dit is volgens mij weer genoeg over de orkesten, tijd om het is over solo- artiesten te hebben, naast
het luisteren van
orkestmuziek vind ik ook
artiesten als Guus
Meeuwis, Jan Smit, Frans
Bauer, Frans Duits leuk
om te horen. Niet voor
een hele avond maar zo
op zijn tijd kunnen die
ook een mooi partijtje
zingen.
Als laatste, maar zeker
niet onbelangrijk wil ik
Kyteman nog vernoemen.
Deze staat bij mij ook in
de top 10.

2. Welke nummers /cd’s staan in je persoonlijke top 10? (Voeg zo mogelijk van 2 nummers
een YouTube fragment toe)
Het eerste nummer dat bij mij opkomt is ‘het dorp’ / ‘la montagne’ van Wim Sonneveld. Op
een of andere manier heb ik iets met dit nummer.
http://www.youtube.com/watch?v=EuAbG970PWI&feature=fvst
De weense wals doet het bij mij ook altijd goed. Een mooi voorbeeld daarvan is ‘Wiener
Praterleben’/ ‘Sportpalast walzer’.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Deze zal voor de durdauwers bekend in de oren klinken!!
http://www.youtube.com/watch?v=IFZA79rQRBw&feature=related
Daarnaast vind ik ook ‘Ballade pour Adeline’ heel mooi. Het pianospel vind ik mooi doordat
het zeer afwisselend is. Zachte lange klanken t.o.v. snelle riedeltjes.
Ook heb ik iets met marsen en pasodobles. Stukken als ‘Consuelo ciscar’ en ‘En el albero’
vind ik heel leuk om te spelen, maar zeker ook om te beluisteren. Als laatste ‘Armenian
Dances’, vele onder ons zullen het in de kachel gegooid hebben maar beken eerlijk dat ik
het stuk zo af en toe nog wel is speel.
3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
Eigenlijk zijn het er twee.
De eerste is ‘het dorp’. Ik speel thuis wel is orgel omdat ik dat leuk vind. Toen
heb ik is ooit dat nummer geleerd. Ik speelde dat regelmatig en wist eigenlijk
niet wat voor betekenis er achter dat nummer schuilde. Totdat ons mam
vertelde dat dit een van de nummers was die gespeeld is tijdens de begrafenis
van oma. Vanaf die dag heeft dat lied een bepaalde plaats in mij.
Als tweede, ‘I belong to me’ uit Elisabeth. Dit nummer zit onder andere in de
medley die OBK gespeeld heeft tijdens de afscheidsdienst van Christine PijlsKetelaars. Dat nummer raakte me op het moment dat dit gespeeld werd. Later
heb ik nog veel opnames beluisterd en iedere keer staat het kippenvel op mijn
armen…
4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?
Mijn mooiste concert, was het eerste concert dat ik bij André Rieu speelde. De kik van het
spelen voor zo veel mensen is niet te beschrijven.
5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien?
Geen idee….
6. Welk muziekstuk zou je graag een keer met OBK spelen?
Wonderful Town van Leonard Bernstein
7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKKrant lezen (en horen)?
De volgende keer zou ik deze rubriek graag ingevuld zien door Martijn Verhallen.
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DEBUUT
Op dinsdag 4 september verzorgde OBK een serenade bij gelegenheid van het gouden huwelijksfeest
van de familie Van Veghel bij Café-zaal De Paal in Erp.
Kleinzoon Roy, lid van onze jeugdslagwerkgroep, speelde voor het eerst mee met de serenade voor
zijn opa en oma.
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DE PEN
Als eerste wil ik graag Ine bedanken voor de Pen!
Ik zal als eerste wat algemene dingen over mezelf vertellen. Ik ben Karin
Kanters en ik ben 22 jaar en woon nu in Den Bosch. Ik heb niet altijd in Den
Bosch gewoond, ik ben in Boekel geboren en daarna verhuisd naar Erp. Hier
ben ik opgegroeid en ben ik naar basisschool de Empel gegaan en daarna naar het Fioretti College in
Veghel.
Bij ons thuis was het heel gebruikelijk om op muziekles te gaan. Eerst op AMV, dan op blokfluitles
en daarna mochten we (als we dat wilden) verder gaan met een instrument. Ik had er eigenlijk
nooit zo over nagedacht om klarinet te gaan spelen, het was gewoon een logisch vervolg, maar
achteraf kan ik wel zeggen dat het een prima keuze was. En zo geschiedde het: naar de klarinetles.
Ik heb altijd op klarinetles gezeten samen met Manon Bockting en na verschillende, heel erg
gezellige jaren besloten we te stoppen met les en alleen nog verder te gaan bij de harmonie. Ik kan
me nog goed herinneren wat het eerste stuk op mijn eerste repetitie was: El Camino Real. Ik kon
het niet eens meelezen, laat staan meespelen!
Na de harmonie heb ik ook nog andere hobby’s. Ik zwem erg graag, baantjes zwemmen. Ik heb ook
bij de reddingsbrigade in Veghel gezeten maar na 10 jaar had ik het daar wel gezien en het was
toch ook wel erg lastig te combineren met de harmonie. Ik lees ook graag boeken, ik ben nog lid van
een EHBO vereniging en ga ik nog altijd graag op stap met vriendinnen.
Naast mijn hobby’s volg ik ook nog een opleiding: de PABO. Ik ga dit jaar afstuderen in groep 7 in
Boxtel. Het zal een druk jaar worden, maar als het goed is ben ik dan wel enigszins voorbereid op
wat me te wachten staat. Het is iets wat ik altijd al heb willen doen, toen ik op de basisschool zat
wilde ik al juf worden.
Verder reis ik ook graag. Na verschillende
landen in Europa gezien te hebben ben ik
op mijn 18de naar 2,5 maand naar Amerika
gegaan om daar als life guard te werken op
een summer camp. Na eerst een EHBO- en
een zwemmend redden cursus gedaan te
hebben in New York, mocht ik dan aan de
slag op een summer camp. Een beter
baantje kon ik niet hebben; lekker aan het
zwembad zitten en alles in de gaten
houden en zwemlessen geven, heerlijk!
Eind november 2011 ben ik samen met een
vriendin (ze is ook een studiemaatje van
mij) naar Thailand gegaan om Engelse
lessen te geven. Ook dit was weer
fantastisch! We hadden veel vrije tijd dus
we konden ook veel zien van het land. Ook het stagelopen was erg leuk. Het was echt een uitdaging
om met kleuters die nauwelijks Engels spreken (en wij spraken nauwelijks Thais) Engels te geven.
Toch slaagden we hier redelijk in en de reacties van de leerlingen waren ook erg enthousiast.
Wat rest mij verder nog te zeggen? Ik wil iedereen veel succes wensen met de voorbereidingen voor
Lost in Music. Er wordt al hard aan gewerkt tijdens de repetities maar volgens mij wordt er ook veel
geregeld waarvan ik (en met mij misschien ook nog anderen) weinig vanaf weten. Ik vind het echt
super leuk dat we dit als harmonie toch weer mogelijk kunnen maken. Ik kijk er in ieder geval erg
naar uit en ik hoop en verwacht dat het net zo mooi en muzikaal gaat worden als 4 jaar geleden.
De volgende pen is voor…: Willemijn van den Berg
Groetjes,
Karin Kanters
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TOP TIP
De Top Tip komt deze keer van

Raf De Keninck

TopTips voor muzikanten naar de dirigent toe
1.

Ben altijd ontevreden over de af te stemmen toonhoogte. Ophef maken over de
toonhoogte eist alle aandacht op van het podium en alle aandacht komt naar jou, waar
het hoort.

2.

Als je de muziek standaard omhoog zet tijdens een werk, ben er dan zeker van dat alle
muziek over de grond vliegt.

3.

Klaag over de temperatuur, de belichting en de indeling van het repetitielokaal. Het is
het beste dit te doen als de dirigent onder druk staat.

4.

Kijk altijd naar de andere kant, vlak voordat de dirigent een aanwijzing geeft.

5.

Heb nooit de juiste demper of andere benodigdheden bij je. Slagwerkers mogen nooit
hun volledige uitrusting meenemen.

6.

Vraag een herhaling van het werk voor het gehoor of vraag een andere plaats. (Vraag
het vaak). Geef de indruk dat je op het punt staat te vertrekken. Laat de dirigent weten
dat hij bevoorrecht is, omdat jij er zit.

7.

Pluk, zo gauw de kans er is, aan de snaren (van de contrabas), alsof je de stemming
aan het nakijken bent. Voor de blazers: laat de dempers vallen. Slagwerkers hebben
genoeg keuze om dingen te laten vallen, althans, het beste is om de cymbalen te
kiezen, omdat deze voor verscheidene secondes doorklinken. Doe dit alles uiteraard
als de dirigent iets probeert duidelijk te maken.

8.

Blaas luid en duidelijk het water uit het instrument als het stil is of in het uiterste geval
bij zachtere passages. (hobo- en klarinetspelers zijn hier al in getraind vanaf hun
geboorte).

9.

Vraag de dirigent, na een lange passage, of jouw Cis wel zuiver was.
Dit werkt vooral goed als je geen Cis hebt hoeven te spelen of dat de hem gewoon niet
gespeeld hebt. (Mocht hij je betrappen, doe dan net alsof je een noot in je partij moet
verbeteren).

10.

Op dramatische momenten (als de dirigent emotioneel wordt) begin dan markeringen
en aantekeningen in je muziek aan te brengen, zodat de climax leeg en teleurstellend
zal klinken.

11.

Wacht tot de repetitie in volle gang is, voordat je zegt dat je nog
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geen partij hebt.
12.

Kijk regelmatig op je horloge. Schudt er eventueel goed mee, als je
de tijd niet kunt (lees: wil) geloven.

13.

Vertel de dirigent dat je de tellen in de maat niet kunt vinden.
(Dirigent zijn altijd gevoelig over opmerking over hun slagtechniek, dus daag hem
regelmatig uit.)

14.

Bij het repeteren van een moeilijk passage, schud je hoofd dan
zo dat hij denkt dat je het nooit zal kunnen spelen. Verras hem op een concert.

15.

Mocht jouw articulatie verschillen met die van de anderen in een
bepaalde muzikale zin, hou dan gewoon vol. Vraag het ook niet aan de dirigent, maar
wacht, en vraag het backstage voor de aanvang van het concert.

16.

Vindt een goed excuus om de repetitie 15 minuten vroeger te mogen
verlaten, zodat de andere spelers zenuwachtig en druk beginnen te worden. Hopelijk
beginnen zij ook al langzaam in te pakken.

17.

Begin sowieso op tijd met inpakken, zodat je na de repetitie op tijd kunt vertrekken.

18.

Gedurende het applaus na een concert moet je slapjes lachen of geen
gezichtsuitdrukking hebben. Beter zelfs is het als je nonchalant je instrument inpakt.
Zorg ervoor dat de dirigent het gevoel heeft dat hij je moet houden om belangrijke
zaken te spelen.

19. Succes!
Groeten,
Raf
De Top Tip voor de volgende krant hadden we graag gezien van:
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