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Harmonie Kunst Adelt Helvoirt 
Aangesloten bij de FKM 
Brabantse bond van muziekverenigingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kunst Adelt via internet 
Website:  www.harmoniekunstadelt.nl 
E-mail KA:  info@harmoniekunstadelt.nl 
E-mail Muzikrant: muzikrant@yahoo.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postadres: Postbus 7 
 5268 ZG Helvoirt 
Secretaris: Els Tamminga 
 Gruttolaan 38 
 5262 ZG Vught 
 tel. 06-22228441 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
Penningmeester: Nick Kockx 
 Sint Jorisstraat 40 
 5268 CP Helvoirt 
 Tel. 0411-642922 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankrekening: Rabobank Haaren-Helvoirt 
 Rekeningnr. 1211.94.787 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent Harmonie: Robert van Enschot 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent LEKA: Alphons van Stenis 
 Lupinevallei 48 
 5237 MD ’s-Hertogenbosch 
 Tel. 06-51340581 
 a.stenis@home.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instructeur Kenrick Gunther 
Slagwerkgroep: Brabanthoeven 70 
 5244 HJ Rosmalen 
 Tel. 06-22978981 
 kenrickgunther@home.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over LEKA: Hans Pouwer 
 Tel. 0411-643929 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan- en afmelden lidmaatschap: 
schriftelijk via het secretariaat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afmelden bij verhindering: 
Harmonie: Via intranet 
LEKA: Fam. Pouwer 
 Tel. 0411-643929 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inlichtingen over  Ad Verboven 
instrumenten: Tel. 06-51063508 
                     adverboven@kpnmail.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inlichtingen over   Nolly van Brunschot 
kostuums: Achterstraat 89a 
 5268 EB Helvoirt 
 Tel. 0411-641818 

Info over leerlingen, lessen, MIK Kunsteducatie: 
 Elle Verstijnen 
 Helvoirtsestraat 34a 
 5268 BB Helvoirt 
 Tel. 0411-642872 
 elle.verstijnen@hotmail.com 
 

 Jolanda van der Sande 
 Helvoirtsestraat 28 
 5268 BB Helvoirt 
 Tel. 0411-643596 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Docenten MIK Kunsteducatie Vught, 073-6564984 
Klarinet: Sef Pijpers 
Hoorn: Marco Koppers 
Dwarsfluit: Guus van der Heijden,  
 Wouter van Breugel 
Saxofoon: Anneke Beerens  
Slagwerk: Mari van de Putten,  
 Hans Raaymakers 
Klein koper: Alphons van Stenis 
Trombone: Ad Verspaandonk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repetitiezaal: “De Notenkraker” 
Kastanjelaan 12; tel. 0411-642883 
 
Maandag 
15:45-19:00 Dwarsfluitlessen (Guus v.d. Heijden) 
 Bijgebouw vd Hervormde Kerk 
16:00-20:00 Slagwerkgroep (Kenrick Gunther) 

 
Dinsdag 
14:45-20:30 Saxofoonlessen (Anneke Beerens) 
15:45-18:45 Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
16:45-17:25 Hoornlessen (Marco Koppers) 
 Bijgebouw vd Hervormde kerk 
19:45-22:00 Repetitie harmonie 
 
Woensdag 
11:55-13:25  Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
12:35-18:30 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
17:10-19:10 Slagwerklessen (Mari van de Putten) 
 
Donderdag 
14:40-19:10   Trombonelessen (Ad Verspaandonk) 
 
Vrijdag 
16:55-18:30  Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
18:30-20:00 Repetitie LEKA 
20:00-20:30  Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
 
Zaterdag 
10:00-12:00 Inzamelen kleding, boeken en platen 

mailto:elle.verstijnen@hotmail.com


 3 

  
 
 
Beste muziekvrienden, 
 
Happy New Year - Onnellista - Gott Nytt År - Gelukkig Nieuwjaar! - Feliz Año Nuevo! -  

新年あけましておめでとうございます -  Ευτυχισμένο το Νέο Έτος  –  Gelukkig nuwejaar  -  
Glückliches neues Jahr - Joyeux Nouvel An…………………… 
 
...............en veel muzikale klanken gewenst voor 2011! 
 
Waar we het deze maand niet over gaan hebben: stoppen met roken – beginnen met sporten – dieet 
– blut zijn door de feestdagen. 
 
Waar we het wel over gaan hebben: muziek.  
 
Muziek is de leidraad van deze krant dus laten we ons richten op de noten. Na het uitgeven van deze 
maand vullen wij als redactie dan ook al weer een jaar lang de Muzikrant. (Zijn er al nieuwe 
gegadigden? We willen diegene met een groot schrijvers talent dit zeker niet onthouden!)  
 
Even wat feitjes op een rij. 
Een jaar lang Muzikrant betekend: 

 10 uitgaves van de Muzikrant 

 zo`n 100 pagina`s over muziek 

 24060 muzikale woorden 
 
Even een heel ander feit wat we op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haaren te weten zijn 
gekomen. Op dit moment wonen er in de gemeente Haaren wel 60! verschillende nationaliteiten! 
(Jeetje, wat veel!) Op de receptie waren we met een paar leden namens onze vereniging aanwezig en 
verzorgden daar enkele muzikale klanken. Mooie gelegenheid om de kerstklanken nog wat langer 
door te laten klinken! 
 
Het nieuwe jaar zijn we ook begonnen met een nieuwe voorzitter. Theo van Hattum. In een eerdere 
uitgave stelde hij zich al voor in onze rubiek ”Even voorstellen”. De komende tijd zullen we vast nog 
meer van hem te weten komen. Wij als redactie wensen hem in iedergeval veel succes bij onze 
vereniging en vergeven hem dat hij nog wat moet wennen aan de deadline die wij toch stellen aan 
het inleveren van de copy.... 
 
Blader snel door om te weten te komen welke muzikale teksten we deze maand allemaal gevonden 
en ontvangen hebben! 
 
 
Els en Wendy 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 
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Het bestuur en leden van Harmonie Kunst Adelt 
nodigen iedereen -en in het bijzonder onze 
beschermheer, beschermvrouwe en vrienden-  
van harte uit voor het nieuwjaarsconcert bij Noten 
op de Noen. 
 
Dit nieuwjaarsconcert vindt plaats op 16 januari  
vanaf 12.15 uur in de Oude Kerk in Helvoirt. 
 
Aansluitend is iedereen van harte uitgenodigd in 
de gerenoveerde Notenkraker voor de officiele 
heropening. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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Er staan weer volop muzikale activiteiten op de agenda.  
Hieronder al onze optredens en concerten op een rijtje. Overzichtelijk voor al onze leden, maar ook 
voor alle ouders, familie van onze leden en Vrienden van Kunst Adelt.  
Graag willen we u allen uitnodigen om bij onze volgende concerten te komen luisteren!  
 
Heeft u nog vragen over tijdstip of locatie, neem gerust contact met ons op. 
 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
 
 

Datum Activiteit Onderdeel organisatie 

zo 16 jan Noten op de Noen in de Oude Kerk 
Aanvang repetitie: 10.00 uur 
Aanvang concert: 12.15 uur 

Harmonie José/Marijke 

za 19 febr Uitwisseling met Hardinxveld-
Giessendam 
‘s avonds 

LEKA LEKA-cie 

zo 20 febr Extra repetitie Harmonie  

za 19 mrt Kledingmarkt Allen Werkgroep 

zo 20 mrt Jeugdmuziekdag, verplicht meedoen LEKA LEKA-cie 

za 26 mrt Music in Harmony Harmonie Com. promsconcert 

zo 27 mrt Leerlingen uitvoering MIK 
12.00-13.30 uur in de Notenkraker 

 MIK 

za 2 april Solistenconcours Allen Werkgroep 

di Marsrepetitie Harmonie/slagwerkgroep  

zo 17 april Regionaal concert voor jeugdorkesten 
in de Blauwe Scholk te Den Dungen 

LEKA LEKA-cie 

vr 28 april Plantjesactie Allen Nick/Mark 

za 30 april Koninginnedag Harmonie/slagwerkgroep Com. 
buitenoptredens 

zo 1 mei Dauwtrappen Allen  

wo 4 mei Dodenherdenking   

 Uitwisseling met Haaren Harmonie  

 Afsluiting seizoen  Reiscommissie 

za sep Kledingmarkt   

 Repetitieweekend Harmonie  

zo 6 nov Regioconcert Harmonie  

zo 27 nov Concours te Veldhoven Harmonie  

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Bas van Ewijk 1 januari Ilse v.d. Sande 20 januari 
Lucy de Graaf 9 januari Luuk van Haaren 21 januari 
Piet Vugts  10 januari Julia Leermakers 29 januari 
Tom v.d. Voort 12 januari Lisa Verbeek 30 januari 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 
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Medewerkerslijst Groenpunt Helvoirt  vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur 
 
Hieronder vind je de lijst voor 2011. 
Als je beslist niet kunt op de aangegeven datum, probeer dan te ruilen of benader een invaller. 
Er moet altijd 1persoon van de harmonie aanwezig zijn en er is ook een medewerker van de 
gemeente die controleert of wij ons aan de tijden en data houden. 
Wat moet je doen? 
Je moet het groenafval aanpakken van de mensen die het komen brengen en het terrein 
schoonvegen. Zorg voor een paar werkhandschoenen! 
 
7 januari  Piet Vugts en José Vugts 
 

21 januari  Christ van Iersel en Henk Schoenmakers 
  

4 februari  Heleen van Hout en Esther Verstijnen 
 

1 april   Ilse v.d. Sande en Yvette Verstappen 
 

15 april   Leonie van Houtum en Ankie Combee 
 

29 april   Sebastiaan de Graaf en Luuk Pouwer 
 

13 mei   Ellen Bastiaansen en Susan Verstijnen 
 

8 juli   Roy Hendriks en Pieter Vromans 
 

22 juli   Tamara v.d. Berk en Simone van Houtum 
 

5 augustus  Jan van Brunschot en Dré Dekkers 
 

19 augustus  Ruud Schermer en Corné van Hout 
 

30 september  Laura Kloprogge en Elle Verstijnen 
 

14 oktober  Theo van Hattum en Marc van Iersel 
 

28 oktober  Marianne de Leeuw en Liesbeth van Iersel 
 

11 november  Hans van Rooij en Jozef van Hattum 
 
reserves:   Hans Leermakers, Jos Leermakers, Miriam Schoenmakers, Lucy de Graaf 
   Joyce van Brunschot, Tonnie van Opstal en Cees van Hattum 
 
Met je hulp zorg je ervoor dat de harmonie een flinke financiële bijdrage ontvangt. 
Namens alle leden hartelijk bedankt voor je medewerking! 
 
Het bestuur van Harmonie Kunst Adelt 

 
 
 
 
 
 
 

Groenpunt 
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Uitnodiging voor alle leden van Harmonie Kunst Adelt 
  
 
Nee, geen uitnodiging voor een feestje, bbq of weekendje weg maar… 
een uitnodiging om mee te doen aan het solistenconcours.  
 
Dit jaar organiseert onze vereniging het 36e solistenconcours voor de muziekverenigingen uit 
Berkel-Enschot, Udenhout, Cromvoirt en Helvoirt.  
Een concours waarbij leerlingen en leden van muziekverenigingen hun muzikale talent kunnen laten 
horen en laten beoordelen door een vakkundige jury. 
Ga solo of met een groepje. Met of zonder pianobegeleiding. 
Ook als je nog geen diploma hebt ben je welkom. 
Omdat het leuk, leerzaam en kei gaaf is dus…… DOE MEE! 
 
Als je je inschrijft kom je met je muziekstuk uit in een bepaalde afdeling. Leerlingen die nooit eerder 
mee hebben gedaan doen mee in de Leerlingendivisie. Naast deze divisie is er een 5e, 4e, 3e, 2e en 1e 
divisie. Je mag solo spelen (met of zonder begeleiding van een pianist) of in een groepje. 
Uitgezonderd de optredens in de Leerlingendivisie worden de optredens beoordeeld door een 
vakkundig jurylid. Ieder optreden krijgt een aantal punten met een daarbij behorende prijs. Middels 
het juryrapport kun je na afloop zien waar de jury erg tevreden over was en waarover juist niet. 
Leerlingen krijgen wel een juryrapport, maar geen punten. Voor iedere divisie bij slagwerkers en 
blazers is een trofee beschikbaar voor degene(n) met het hoogste aantal punten.  
 
Het solisten concours vindt dit jaar weer eens  plaats in ons eigen Gastenbosch in Helvoirt op 
zaterdag  2 april.  
De pianorepetities zijn op zaterdag  19 maart. 
De inschrijfformulieren vind je op de leesplank in de Notenkraker. 
Dit formulier voor 14 februari, samen met het originele muziekstuk en de evt. pianopartij inleveren 
bij Joyce of Jenneke. 
 
Heb je vragen, wil je mee doen en heb je geen stuk, laat het ons weten, we kunnen je helpen. 
We hopen op een groot aantal deelnemers! 
 
 
De commissie van het solistenconcours 
 
Joyce van Brunschot (joyce@onsthuis.com /0411 644600) 
en Jenneke van Houtum 

 
 
 
 
 
 

Solisten-
concours 

mailto:joyce@onsthuis.com
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Nieuw lid:    Jesse Schroder (slagwerk) 
Afgemeld als lid:  Tom Verstijnen (slagwerk) 

Wilma van Iersel (klarinet) 
 
Vrienden van Kunst Adelt: 

  
Deze maand mogen we weer een nieuwe ”Vriend van Kunst Adelt” verwelkomen.  
  
We plaatsen bij elke nieuwe aanmelding ook de naam van degene die de aanmelding heeft 
gerealiseerd. Daarmee maken we duidelijk dat het voor elk lid tot de mogelijkheden behoort om 
“Vrienden van Kunst Adelt” te werven. 
Aanmeldingsformulieren en voor bedrijven een speciaal informatiepakket samengesteld, zijn te 
verkrijgen is via Christ van Iersel.  
  
Deze maand mochten we als “Vriend van Kunst Adelt” welkom heten: 
  

Henriëtte van Bijnen (aangemeld door Gabby Wagenaars) 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

In/Uit 
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Naam: Piet Elings 
 
Woonplaats: Zwervend 
 
Instrument: Klarinet 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf: 1956 
 
Beroep/studie: Gepensioneerd leraar sport,  
engels, wiskunde, remedial teaching. 
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)? Steeds ergens anders mijn 
belangstelling op richten 
 
Wat is je levensmotto? Ben je eigen baas 
 
Van welke commissie binnen Kunst Adelt zou je 
lid willen zijn? Muziekkeuze 
 
Wat is er zo leuk aan Kunst Adelt dat je toch 
elke keer weer terugkomt? Warme mensen 
nodig voor het akkoord om mijn stem heen 
 
Hoe ziet jouw zondag er uit? Als alle andere 
dagen wisselend 
 

Over 10 jaar dan…. leef NU leef DAN 
 
Repetitie of pauze? Repetitie kletsen daarna en 
ervoor. Elke repetitie moet een muziekfeest 
zijn. 
 
Links of rechts? Links (voor de naastenliefde) 
met een verbindinkje naar rechts 
 
Sneeuw of zon? Afwisselend maar beiden 
zorgen voor veel licht 
 
Sinterklaas of kerstman? Flauwekul, 
groepsdwang 
 
Buitenland of Nederland? Meerdere nesten 
 
Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Een radiootje op solarenergie 
 
Liever lui of moe? Lui 
 
Wat is je favoriete gadget? Mijn sleutelbos 
 
 
Ik geef het stokje door aan… Hans Leermakers 

 

 

 
 
 
 
 
 

Even 
voorstellen 
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Terugblik op de reis naar Bangladesh 2010 
 
Terwijl we dit schrijven is het vier dagen geleden dat we terug zijn gekomen van onze reis. Het is 
tweede kerstdag. Buiten ligt er volop sneeuw en loopt er bijna niemand op straat. Een wereld van 
verschil met het leven in Bangladesh. De gemaakte foto’s van de afgelopen twee weken zijn een 
mooie herinnering aan hoe het is geweest. De Bengaalse outfit, de Salva Kamisch met z’n frisse 
vrolijke kleuren, is ons huispak sinds we thuis zijn gekomen.  
Het is moeilijk onze belevingen en sferen van het land aan vrienden en familie thuis uit te leggen; je 
moet er geweest zijn…. 
 
Met z’n drieën gingen we deze reis op pad. Nicole, Joyce en Els. Nicole ging uiteraard op reis als 

ervaren Bangla-ganger. Joyce ging voor eerste keer 
de uitdaging aan en Els had drie jaar geleden al wat 
ervaring op gedaan. 
Het doel van onze reis was om vanuit de Stichting 
van Nicole, “In de Bres voor Bangladesh”, ter 
plaatse te gaan bekijken hoe het er op de projecten 
voor stond. We schrijven project in het meervoud, 
omdat er sinds dit jaar een tweede project is 
bijgekomen waar “In de Bres” zich voor in zal 
zetten. Naast Rishilpi in de plaats Satkhira, zouden 
we dan ook Banchte Shekha in de plaats Jessore 
gaan bezoeken.  
 

Heel wat voorbereidingen gingen aan ons vertrek vooraf. Zowel aan het regelen van onze 
reispapieren, visums en inentingen als aan het bekendmaken van de geplande reis in onze eigen 
kringen en in de “media”! 
Zoals we al eerder op de site van de stichting vermelden, haalden we dan ook samen een erg mooi 
bedrag bij elkaar. Wat zouden we daar een hoop goeds, voor vooral de gehandicapten kinderen, mee 
kunnen gaan doen…. 
 
Dat Bangladesh niet naast de deur is, hebben 
we geweten. Na een lange vermoeiende reis 
bereikten we het Bengaalse land met al zijn 
geuren, kleuren en geluiden in het drukke 
verkeer in Dhaka. Het verslag van onze reis 
hebben we elke dag uitgebreid beschreven op 
de site van “In de Bres”. Leuk was het om de 
belevenissen op papier te zetten en met de 
techniek van tegenwoordig direct met het 
thuisfront te kunnen delen.   
 

 
 
 
 

In de bres 
voor … 
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We maakten in de twee weken een erg mooie reis met veel onvergetelijke indrukken. We zagen het 
verschil van cultuur en de manier van leven. We ervaren ook dat de mensen daar daardoor zeker niet 
minder gelukkig zijn..… 
 

Wat ons vooral is 
bijgebleven in de 
afgelopen weken is het 
gevoel wat je krijgt als 
je voor anderen veel 
kunt betekenen.  
Je merkt het in het 
kleine gebaar bij het 
uitdelen van ballonnen 
en Beesies tot aan 
schenken van nieuwe 
materialen voor 
therapieën. Ook is het 
indrukwekkend om 
met eigen ogen te zien 
wat er vanuit de 
stichting op Rishilpi al 
bewerkstelligd is en 

waar er weer vraag naar is. Ook op Banchte Shekha, het project waar Bengaalse vriend Shourove de 
contacten voor de stichting legt, zullen heel wat nieuwe materialen aangeschaft gaan worden.  
De dag waarop we Suditra, het meisje uit het weeshuis, een onvergetelijke dag bezorgden, zullen we 
ook niet gauw vergeten. Evenals de vriendelijke mensen die we tijdens onze reis hebben leren 
kennen. Weer vele vrienden erbij… 
 
Trots. Trots op 
Nicole, op datgene 
wat zij met de 
sponsoren van haar 
stichting in 
Bangladesh voor 
elkaar krijgt. Trots op 
onszelf dat we deel 
uit hebben kunnen 
maken van zo’n 
mooie reis en 
daardoor voor de 
kinderen op de 
projecten, ons 
steentje hebben 
kunnen bijdragen. 
 
Nogmaals bedankt voor alle donaties, namens ons, Nicole en de kinderen in Bangladesh! 
 
Joyce en Els 
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Presentatie slagwerkgroep 
 
Op zondagmiddag 12 december waren alle slagwerkleerlingen met hun ouders uitgenodigd voor een 
presentatie in de Notenkraker. 
Op duidelijke wijze legde onze instructeur, Kenrick Gunther, uit hoe hij met onze leerlingen aan de 
slag gaat. Hij leert ze de eerste beginselen van het vak en het werd de ouders en de jongens al snel 
duidelijk dat er ook thuis flink geoefend moet worden. De ervaren jongens van de slagwerkgroep 
lieten zien en horen wat zij al bereikt hebben en na de pauze kwamen de ouders en andere 
familieleden aan de beurt. In opperste concentratie probeerden ook zij een goed resultaat neer te 
zetten. 
Dit gestuntel veroorzaakte bij de gevorderde leerlingen grote hilariteit! 
Hieruit bleek maar weer hoe moeilijk het is om een stok goed vast te houden. 
 
Al met al een leerzame en gezellige bijeenkomst 
die aantoonde dat we met ons slagwerk zeker op 
de goede weg zijn. 
In Jan/febr staat er voor de slagwerkers een 
workshop op het programma waaraan ook andere 
leerlingen van Kenrick zullen deelnemen. We zijn 
reuze benieuwd daarnaar. 
Intussen gaan we de Kerstvakantie benutten om 
nieuw slagwerkmateriaal aan te schaffen.  
Dat is echt nodig en zeker verdiend door onze 
jongens! 
 
José Vugts 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Slagwerk- 
groep 
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Kopij inleveren voor de 25e van de maand; sturen naar muzikrant@yahoo.com. 
Leuke foto’s zijn natuurlijk ook zeer welkom! 

 

 

 

 
 
 
♪ Robert: “Forte, forte!!!!!” 
 Arno: “Komt goed!” 
 Robert: “Als ik een Euro kreeg voor iedere keer dat ik dat hoorde… dan ging ik heel stil wonen!” 

 
♪ Robert: “Die onderkant hebben we nodig om de trombones te stutten!” 
 
♪ Robert tegen trompetten: “Als ik daar nog iets aardigs over zou moeten zeggen, zou ik zeggen: 

wat glimmen ze toch mooi hè!” 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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Organisatiestructuur Harmonie Kunst Adelt 

voorzitter: Theo van Hattum     secretaris : Els Tamminga     penningmeester: Nick Kockx 
Muziek Evenementen Financiën Werving en selectie Beheer PR en communicatie 

Dré José Nick Elle, Hans Theo Els 

Muziek 
Dré Dekkers 
Roy Hendriks 

Babs van Kempen 
Jos Leermakers 

Robert van Enschot 
Susan Verstijnen 

Jenneke van Houtum 
Luuk Pouwer 

 
Supervisor 

Babs van Kempen 
 

Bladmuziek 
Ad Verboven 

Corné van Hout 
 
 
 

Concerten 
José Vugts 

 
Buitenoptredens 

Arno Bergman 
Marc van Iersel 

Nick Kockx 
 

Solistenconcours 
Joyce van Brunschot 
Jenneke van Houtum 

 
Dauwtrappen 

José Vugts 
 

Noten op de noen 
Marijke Beset 

José Vugts 
 

Music in Harmony 
Bas van Ewijk 

Simone van Houtum 
Christ van Iersel 

Tonnie van Opstal 
Ruud Schoenmakers 

Frans Westerhof 
Brigitte Witlox 

 
Reiscommissie 
Monique van 

Brunschot 
 Laura Kloprogge 

Nick Kockx 
Wendy Vugts 

 

Financiën 
Nick Kockx 

 
Oud ijzer 

Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Piet Vermeer 

 
Kledingmarkt 
Marijke Beset 

 
Plantjesactie 

Nick Kockx 
Marc van Iersel 

 
Lotto 

Piet Vermeer 
 

Vrienden: 
Christ van Iersel 
Frans Westerhof 
Hans van Rooij 

José Vugts 

Opleiding 
Jolanda van de Sande 

Elle Verstijnen 
 

Luchtorkesten 
Elle Verstijnen 

 
Leka 

Anita van Haaren 
Helma Hoff 

Hans Pouwer 
Jeanine van Iersel 

 
Slagwerkgroep 

José Vugts, 
Marc van Iersel 

 
Werving 

Jolanda van de Sande 
Elle Verstijnen 

 

Secretariaat 
Els Tamminga 

 
Onderhoud & bar 

Notenkraker 
Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Jet van Iersel 
Piet Vermeer 

 
Schoonmaak 
Notenkraker 

Joyce van Brunschot 
Inge van Hattum 

 
Logistiek 

Piet van Iersel 
Ad Vugts 

 
Huisvesting 
Dré Dekkers 
Ad Verboven 

 
Instrumenten 
Ad Verboven 

Christ van Iersel 
Piet Vugts 

Hans Leermakers 
Ilse de Vrije 

Hans van Rooij 
 

Uniformen 
Nolly van Brunschot 

Pers en PR 
Christ van Iersel 

 
Muzikrant 

Els Tamminga 
Wendy Vugts 

 
Website 

Henk Schoenmakers 
 
 
 

     1 dec 2010 
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Euphonium & Bastubadag 12 februari 

Door Webredactie op 22 December 2010 
Adams Muziekcentrale Ittervoort organiseert diverse workshops voor euphonium, bariton en 
bastuba voor alle niveaus onder leiding van Robbert Vos, Gerd Wensink en Hans de Wilde. 
Voor gevorderde muzikanten met minimaal D-niveau zijn er masterclasses onder leiding van Olivier 
Haas, Joost Smeets en Hans Reiner Schmidt. Ter afsluiting is er een concert met alle deelnemers en 
een soloconcert van enkele “masters” in samenwerking met Dutch Symfonic Brass o.l.v. Joost 
Smeets. 
INHOUD WORKSHOP 
Tijdens de workshop zal op de basisprincipes van euphonium/basspelen worden ingegaan, zoals de 
juiste ademtechniek (klankverbetering, vergroting omvang, projectie), tongtechniek (articulatie) 
vingercoordinatie etc.  
INHOUD MASTERCLASSES  
Tijdens de masterclass zal vooral worden ingegaan op het uitdiepen van de technische en muzikale 
aspecten van het grootkoper spelen zoals: posturology, ademhalingstechniek als mentaal, technisch 
en muzikaal gereedschap en embouchure controle. Uiteraard zijn hier ook auditoren van harte 
welkom.  
 
 
Voor inschrijven, klik HIER 
  
 

 

http://www.brassinfo.nl/2010/euphonium-bastubadag-12-februari
http://www.adams-music.com/nl/news/detail/?CB185B3925834F44B5CDA865152A06AC

