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Contact – met Vereniging het Dordrechts Philharmonisch Orkest
Benevia Muziekcentrum

Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht			

078 613 22 60

Voorzitter – algemene zaken, sponsoring en PR
Sjarlot Kooi		

voorzitter@dpho.nl				

06 24 34 83 47

Secretaris – secretariaat, verslaglegging, ledenadministratie en Phileriaan
Peter van Gool		

secretaris@dpho.nl				

06 53 40 60 52

Penningmeester a.i. – financiën en boekhouding
Hans Gerritsen		

penningmeester@dpho.nl			

078 612 06 06

Lasthebber financiën – contributies en lesgelden
Steven Kransse		

contributie@dpho.nl				

078 642 74 29

Accommodatie – gebouwbeheer, verhuur en horeca
Ron van Dijk		

accommodatie@dpho.nl			

078 616 01 05

Muziek – orkesten, instrumenten, programmering en websites
Peter Wolf			

muziek@dpho.nl				

06 13 64 96 91

Jeugd – jeugd en jeugdopleidingen
Lisa Korevaar		

opleidingen@dpho.nl 			

Repetitietijden
Orkest				Repetitietijd

Dirigent		

Dordrechts Philharmonisch Orkest

donderdag 20:00-22:15 Jan Gerrit Adema

Phil Young

donderdag 18:30-19:45 Lisette Harms

Phil Kidzz 			

donderdag 17:45-18:15 Lisette Harms

Phil Good 			

dinsdag

Phil’s Bigband 		

maandag elke twee weken

			
Phil Spaß! 		

		

19:45-21:45 Jos den Boer
20:00-22:15 David Romanello

maandag 20:00-22:15 Ronald Limpens

				zondag

19:30-21:45
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Contributie en Vriendenbijdrage
Leden t/m 15 jaar:		

€ 15,00 per maand / € 45,00 per kwartaal / € 180,00 per jaar

Leden van 16 jaar en ouder:

€ 22,50 per maand / € 67,50 per kwartaal / € 270,00 per jaar

Vrienden van de Phil:		

€ 25,00 per jaar (minimaal)

Te betalen, bij voorkeur d.m.v. automatische overschrijving of incasso, op rekening NL12 INGB 0001 7201 96
t.n.v. `Dordrechts Philharmonisch Orkest`. Betalingen over grotere periodes ineens (per kwartaal of per jaar i.p.v.
maand) zijn voordeliger voor de vereniging. De contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling aan het begin van
de periode, minimaal 1 gehele maand, die u betaalt, dan wel die vervalt of verschuldigd is.
Contributie incasso’s worden maandelijks of per kwartaal in oktober, januari, april en juli, halfjaarlijks in oktober
en april of jaarlijks in oktober, rond de 1ste dag uitgevoerd. Startende incasso’s worden uitgevoerd rond de eerst
mogelijke 1e van de maand na machtiging afgifte, waarbij wordt ingevoegd op bovenstaand schema. Contributiebedragen volgens de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, zoals die worden weergegeven elders in
deze rubriek.
Vriendenincasso’s worden uitgevoerd rond 1 maart. Incasso’s die storneren of niet rond 1 maart kunnen worden
uitgevoerd, waaronder deelincasso’s voor Vriendenbijdragen die (deels) handmatig voldaan (kunnen) worden,
zullen worden geïncasseerd rond 1 september. Bedrag zoals in de machtiging is opgenomen. Uw eventuele eigen
betalingen zullen worden beschouwd als aanvullend op het toegezegde bedrag.
Overige incasso’s worden uitgevoerd volgens in de machtiging afgesproken rooster en bedragen, rond de 1e van
de maand. Een stornerende (niet-Vrienden-)incasso wordt rond de eerst volgend mogelijke 1e van de maand weer
uitgevoerd. Bij vragen neemt u contact op met de Lasthebber financiën. Van elke machtiging zullen wij u op de
hoogste stellen van de kenmerken en u een kopie verstrekken. U kunt ook altijd zelf een kopie van uw machtiging
bij ons opvragen.
Mutatie ledengegevens en opzeggingen
Alle mutaties, zoals opzegging, wijziging orkest of wijziging in de persoons- of contactgegevens, dienen schriftelijk, gericht aan de secretaris, kenbaar te worden gemaakt.
De statutair bepaalde opzegtermijn is twee maanden.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van muzieklessen bij ToBe.
Deadline Phileriaan
De deadline voor de volgende Phileriaan loopt af op donderdag 30 september 2021.
De volgende Phileriaan komt uit omstreeks zaterdag 16 oktober 2021.
Redactie
Malou Moor en Marieke Mulder
Vormgeving: Malou Moor Design Studio - maloumoordesignstudio.com
Contact: phileriaan@dpho.nl; Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht t.n.v. Redactie Phileriaan
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Woord vooraf

I

k had op geen beter moment voorzitter van De Phil kunnen worden. Na een
jaar afzien en digitaal contact is er nu weer volop leven in de brouwerij.
De jeugd onder de 16 jaar gaf de aftrap, gevolgd door alle orkesten, met

maximaal 50 personen. De versoepelingen volgen elkaar zo snel op. Hadden we
net een plan om buiten te repeteren, een paar dagen later mocht het weer binnen.
Was het maximum eerst 30 personen, toen 50 en nu is ook die limiet weg. En dan
te bedenken dat we op de ALV van eind april nog een avondklok hadden en niet
dachten dat we voor de zomer nog aan live contact toe zouden komen! Hulde aan
Peter Wolf voor het steeds aanpassen van ons coronaprotocol. Laten we vooral
genieten van de mogelijkheden die er nu zijn en respect hebben voor mensen die
nog terughoudend zijn. Ik hoop dat de periode met deze vrijheden lang zal duren.
Er klinkt weer muziek in het Benevia Muziekcentrum, maar niet alleen muziek. Op
maandagmorgen heb ik koffie gedronken met een aantal mannen met een lange
historie bij de Phil. Druk in de weer met de stofzuiger (nb door iemand die cum
laude geslaagd was aan de stofzuigeracademie), scanners en computers om de
muziek te digitaliseren enz. De bar wordt weer aangevuld en de flesjes die over de
datum zijn, gaan door de gootsteen. Denk je eens in wat al die regels en nu weer
versoepelingen betekenen voor zo’n barbeheer.
Door een andere groep mensen wordt hard gewerkt aan de nieuwe website. Onder
leiding van Frederike Slieker wordt de website geüpdatet, overzichtelijker, efficiënter
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en mooier. Kijk er maar regelmatig op, dan zie je de site groeien!
Verder zijn we druk met de organisatie van concerten, maar op zo’n manier dat
corona niet weer roet in het eten kan gooien. Dus met allerlei lastminute aan te
passen mogelijkheden, zowel voor publiek als voor de orkestgrootte. Want we
realiseren ons dat het morgen toch weer anders kan zijn dan vandaag….
Zin om weer muziek te maken, een vooruitziende blik van Nico de Kievit, de
stimulerende opstelling van de gemeente en de mogelijkheden die er weer zijn,
maken dat er een mooie concertagenda voor het najaar is. Ik hoop dat we elkaar
tegenkomen in het Wantijpark op 5 september bij de Franse middag of op een van
de vele concerten op het Muziekfestival. Fijne zomer voor iedereen gewenst!
Sjarlot Kooi, voorzitter
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Achter de Schermen
Door P E T E R VA N G O O L , S E C R E TA R I S

In de laatste ALV werd Peter Wolf als de opvolger van Nico de Kievit gekozen in
het bestuur van De Phil. Nico beheerde de bestuurspost ‘Muziek’. Dat is een veel
omvattende post die een enorme inzet en veel tijd heeft gevergd. Nico verdient
te worden geprezen om de wijze waarop hij zich van zijn taken heeft gekweten.
Tekenend voor de persoon Nico de Kievit is dat hij al vóór zijn aftreden zich heeft
gecommitteerd om een rol te blijven spelen bij de organisatie van projecten van
De Phil, bijvoorbeeld het concert van ons projectorkest op 5 september in het
Wantijpark.
Elders in deze Phileriaan wordt beschreven wat er allemaal nodig is om deelname
aan de Dordtse Zomerfeesten te coördineren. Het organiseren van samenwerking
binnen De Phil, de besprekingen intern en extern, het sluiten van contracten met
de gemeente en het management van de Franse zanger, alle communicatie, het
aanvragen van subsidie et cetera. Dit alles uiteraard in samenwerking met Peter
Wolf en veel andere leden van onze Phil. Je wil niet weten hoeveel tijd dit heeft
gekost.
Een heel groot project dat op stapel staat, is het muziekfestival dat plaats vindt in
ons BMC in november 2021. Onze orkesten treden op, niet alleen voor publiek in de
zaal, maar de concerten worden ook ‘gestreamd’ en zijn via het internet ook voor een
thuispubliek te volgen. Ook andere muziekverenigingen uit Dordrecht en omgeving
zullen een middag of avond vullen. Een bijzonder optreden wordt verzorgd op 12
november door Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’. Hou de berichten
hierover in de gaten!
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Het Oudejaarsconcert kan dit jaar niet in Kunstmin plaats vinden. Natuurlijk sluiten
wij het jaar af met een OJC. Dit keer in het BMC. Met potlood is in onze agenda
gezet de datum 19 december 2021. Hoe wij dit gaan doen, is nog een kwestie van
puzzelen. En het blijft ook bij ieder evenement de vraag hoe onze mogelijkheden
door corona worden beperkt. Maar nóg een jaar zonder OJC gaat niet gebeuren.
Op het programma staat dit jaar op 9 oktober ook weer het Boekenweekconcert
door onze jeugdorkesten. Onze jeugdafdeling heeft nog steeds behoefte aan meer
ondersteuning. Voor het Boekenweekconcert zijn wij op zoek naar iemand die wil
assisteren bij de organisatie daarvan. Ook ouders van (jeugd)leden of niet spelende
partners van leden van De Phil geef ik in overweging hierbij behulpzaam te zijn en
zo onderdeel te worden van onze heel leuke vereniging.
Corona blijft een onzekere factor. Bij het schrijven van dit artikel is samen musiceren
in complete orkesten mogelijk. Hoeveel publiek wij mogen toelaten in het BMC bij
de komende concerten is nog onduidelijk. Bij alles wat wij organiseren blijft de
mogelijkheid bestaan dat wij het coronaprotocol op het allerlaatste moment moeten
aanpassen. De veiligheid van onze leden en bezoekers staat steeds voorop. Begrip
en souplesse zijn daarbij steekwoorden.
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VA C AT U R E

Redactielid Phileriaan
Wil jij bijdragen aan het cement tussen onze orkesten: het
verenigingsblad De Phileriaan? Heb jij ideeën voor de invulling daarvan
en wil je die uit (laten) werken? Wil en kun jij ingezonden artikelen
corrigeren en soms herschrijven? Dan is de redactie op zoek naar JOU!
Ben jij iemand die
•

nauwkeurig en gestructureerd kan werken en oog heeft voor detail?

•

handig is met InDesign, Word, e-mail en Onedrive of dit wil leren?

•

leden en Vrienden van De Phil wil voorzien van een mooi
verenigingsblad?

•

enthousiast is over wat zich afspeelt binnen de vereniging?

•

thuis is in de Nederlandse taal?

Aarzel dan niet en maak je kenbaar, ook als het je leuk lijkt, maar je nog
twijfels hebt. We werken overigens volledig digitaal, dus coronaproof.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke via
phileriaan@dpho.nl
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Els de Zanger
Uitvaartbegeleiding
g
inspiratie voor uw uitvaart

Voor alle rust in een hectische periode

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42
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Jubilarissen
Helaas kunnen de jubilarissen van onze vereniging niet volgens onze
traditie op de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje worden gezet. De Phil
zou De Phil niet zijn om daar wat op te verzinnen. Voordat zij op een later
tijdstip naar voren worden geroepen, volgt in De Phileriaan in elk geval
een miniportret.
In deze Phileriaan is het eerst de beurt aan Willemijn Mulder en Marieke
Mulder. Verderop in deze Phileriaan leest u over het jubileum van Erno
Brouwer en Marjon Lutz.
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12,5 jaar lid: Marieke en Willemijn
Door W I L L E M I J N M U L D E R E N M A R I E K E M U L D E R

Eerste muzikale stappen
Marieke vertelt dat ze thuis een langspeelplaat hadden met op de kaft een afbeelding
van en uitleg over de hele snaarinstrumentenfamilie. Machtig interessant vond ze
dat, vooral de cello. Toch startte ze, net als Willemijn later zou doen, met pianoles.
Dat deden hun oudere
zussen
en

ook.

Willemijn

Marieke

hadden

jaren les en de stevige
muzikale basis is daar
gelegd.

Beiden

misten

ze iets. Marieke: “Samen
spelen ging niet verder

Marieke Mulder

dan quatre-mains. En in

het Brabantse Drunen zag ik natuurlijk veel carnavalsbands en “de harmonie”. Dàt
leek me leuk. Toen ben ik (ook) klarinet gaan spelen. Dan wordt het noten lezen
wel heel eenvoudig, omdat je nog maar één notenbalk over hebt.” Willemijn wilde
het liefst saxofoon spelen, maar daar was geen plaats meer voor bij Harmonie
Drunen. Zo kwam Willemijn daar ook bij de klarinetten terecht. En natuurlijk bij
een carnavalsband. “We hebben nooit tegelijkertijd klarinet in een muziekgroep
gespeeld, dat kwam pas later, bij De Phil”.

Naar De Phil
Beide zussen spelen tot ze gaan studeren (en nog iets langer) bij Harmonie Drunen.
De reistijd van het pendelen brak elk op. Yvonne Sanders was een studiegenootje van
Willemijn en speelde bij De Phil. Zij was erg enthousiast en toen zij er over spraken,
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merkte Willemijn dat ze het samenspelen in een orkest miste. Yvonne nodigde haar
uit om een repetitie bij te wonen. Willemijn nam Marieke ook mee en na de eerste
repetitie zijn ze allebei lid geworden. “Er moest natuurlijk wel voorgespeeld worden,
dus het vergde enige oefening om na de studiejaren “weer op oorlogssterkte” te
raken.”

Herinneringen…
Marieke heeft wel een hilarische herinnering: “In een van de eerste gesprekken
tijdens de pauze in de foyer werd ook De Phileriaan genoemd. Ik denk door Peter
Broeders, die kwam als bestuurslid muziek een praatje met ons maken. Ik heb dat
destijds verstaan als Valeriaan. Dat vond ik me toch raar, want bij mijn weten kon
je Valeriaan gebruiken als natuurlijk slaapmiddel. Enkele weken daarna kwam ik
erachter hoe het écht zat. Phileriaan in plaats van Valeriaan.”
Willemijn en Marieke hebben tijdens hun lidmaatschap (bijna) dezelfde concerten
meegemaakt. Marieke heeft een concert in mei 2014 gemist door een vakantie. Wat
de mooiste is? Willemijn: “Er zijn zóveel leuke concerten geweest, er steekt er voor
mij niet een met kop en schouders bovenuit. Concerten die ik heel leuk vond waren
met Lucien Foort in 013 Tilburg, maar ook het concours in eigen huis.”
Marieke: “Jaaaa, met Lucien Foort in 013 in bigband-opstelling Band in the
Mix spelen in april 2013 was ronduit spectaculair, de start was natuurlijk ons
jubileumconcert in 2010 in Kunstmin. Het dak ging eraf. Ik herinner me nog de video
van Ron op YouTube. De combinatie orkest met DJ werd daarna meer gezien, of
viel dat mij alleen op? Verrassend vond ik Blazen in de Beurs, ook in 2013. In de
categorie bijzonder valt natuurlijk de nationale koningsdag in Dordrecht in 2015:
buiten, steenkoud, enorme voorbereiding en veiligheidseisen, strakke regie vanuit
de NOS. De concerten met leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest zijn ook
niet mis geweest. En het stempel “prachtig in het kwadraat” was het concours in
14 Phileriaan juli 2021

eigen huis in 2016. Ik kan niet kiezen!”.

Welk instrument zou je het liefst willen spelen?
Marieke zegt dat zij op basis van de eerdergenoemde langspeelplaat een voorliefde
had voor de cello, maar toen zij toen later op LP Peter en de Wolf hoorde, vond ze de
fagot ook mooi: “Maar ja, die zie je niet zo vaak op straat”. Ze is heel tevreden met de
keuze voor klarinet, vanwege de fraaie houtklank. ”Wat mij leuk lijkt is om goed (2e
stem) te kunnen zingen. Bovendien erg praktisch: altijd je instrument bij je hebben!”.
Willemijn zou nog graag gitaar willen leren spelen. Ze houdt namelijk ook erg van
pop- en rockmuziek en luistert graag naar Muse en Golden Earring. Maar het geluid
van een cello vindt ze ook erg mooi.

Ook verschillen?
Willemijn en Marieke vertonen aardig wat overeenkomsten, maar zijn er ook
verschillen, buiten lengte en leeftijd? Eén ervan is dat Marieke haar C-examen heeft
gehaald en Willemijn haar D-examen. “Ik vind het leuk om solo’s te spelen, maar
het blijft altijd spannend om te doen. Toen ik 17 jaar was, deed ik mijn D-examen
HaFaBra. Dit moest openbaar zijn en dat voelde aan als één groot soloconcert. Voor
mij was dat net te veel van het goede. Ik was zó zenuwachtig, dat wil ik niet meer
meemaken!”.

Tot slot
Beiden zijn het erover eens dat de vriendschappen en de gezelligheid die het
lidmaatschap met zich mee brengt heel waardevol zijn. Marieke zou wel een
orkestreis/ jubileumreis willen meemaken met De Phil. Willemijn zegt (ten tijde
van het interview in coronatijd, red.) dat ze hoopt snel weer met elkaar te kunnen
repeteren in het Philgebouw! Daarnaast lijkt het haar ook mooi om met de Phil eens
een groot evenement à la Night of the Proms neer te zetten.
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Phil & Philippe
Door P E T E R B R O E D E R S E N N I C O D E K I E V I T

Dordtse Feesten
“Wat gaan we doen na de lockdown?” Dat was natuurlijk in februari dit jaar een
vraag die regelmatig de revue passeerde tijdens de bestuursvergaderingen. Om
daar een goed antwoord op te geven zijn we in nauw overleg getreden met de
gemeente. Tijdens een van die vergaderingen gaf de gemeente aan dat ze in de
zomer twee evenemententerreinen coronaproof zouden inrichten voor de “Dordtse
Feesten”. De Energiekade en het Wantijpark staan deze zomer in het teken van de
“Dordtse Feesten”.

Projectorkest
Na wat brainstormsessies is het idee opgevat om als Vereniging Dordrechts
Philharmonische Orkest aan deel te nemen met een projectorkest. Dit projectorkest
wordt samengesteld uit alle leden van de vereniging die na de lange lockdown graag
ook tijdens de zomervakantie muziek willen maken.

Zwoel en zomers concert
Met de tijd kreeg het idee steeds meer vorm. De orkestnaam is Phil’s Zomerorkest
geworden. Op dinsdagavonden wordt om 19:30 uur gerepeteerd in ons BeneVia
Muziekcentrum onder leiding van dirigent Jos den Boer. En dat allemaal om als
projectorkest op zondagmiddag 5 september een zwoel en zomers concert in het
Wantijpark te geven samen met Philippe Elan, een bekende Franse chansonnier.
Het festival is natuurlijk voor alle geïnteresseerden uit Dordrecht en omgeving. Dus
komt dat allen zien en horen en kom het orkest aanmoedigen. Want een concert
verzorgen, hoe fijn en goed voorbereid ook, is voor iedereen wel even geleden en een
druk bezochte locatie haalt altijd het beste in muzikanten naar boven.
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Geslaagd
In de zomer is het vaste prik: de HaFaBra examens worden
afgenomen. Wat is dat toch steeds weer bijzonder om je theorie te
doen en om je muzikale kwaliteiten te laten horen, maar dan wel voor
de muziekcommissie. Door corona misschien wat later dan gepland,
maar in 2021 zijn geslaagd:

Yfke Broere

Isabella Maas

Bente Rademakers

Emma van Oort

Trompet
A-examen

Trompet
B-examen

Fluit
B-examen

Hoorn
D-examen

Van harte gefeliciteerd!
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Malou Moor Design Studio
Website ontwikkeling & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com
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Jubileum Erno en Marjon
D oor E R N O B R O U W E R , M A R J O N L U T Z E N D E R E D A C T I E

Eerder in deze Phileriaan was te lezen over Marieke en Willemijn die beiden 12,5 jaar lid zijn. Nu is het podium voor Erno Brouwer en Marjon Lutz.
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Eerste muzikale stappen
Marjon zette haar eerste muzikale
stapjes op zesjarige leeftijd, toen ze door
haar nicht Tanja in aanraking kwam met
Algemene Muzikale Vorming en hiermee
startte bij Crescendo Sliedrecht. Na twee
jaar blokfluit was het dan zover dat er
een instrument mocht worden gekozen.
Eigenlijk wilde ze voor saxofoon gaan,
maar het is toch hobo geworden. Marjon:
“Ik wilde eigenlijk saxofoon gaan spelen,
maar iemand anders in mijn groepje
koos dat instrument al. Aangezien ik
altijd iets anders wil dan anderen, werd
het toen de hobo”. Bij Erno ging het heel

Marjon Lutz

anders. Hij kreeg op elfjarige leeftijd een bariton van zijn opa: “Dus daar ben ik op
begonnen. Mijn ouders zaten in de carnavalswereld, dus vanzelfsprekend zou ik ook
in een boerenkapel gaan spelen.” Erno had meer muzikale ambities. Hij wilde naar
de Havo voor Muziek en Dans. “Dat kon niet op bariton. Een trombone werd het dus,
waar ik daarna ook niet meer van afgeweken ben”. Zo kwam de trombone in Erno’s
leven. Hij kwam op het pad van De Phil via de carnaval. In de carnavalswereld komt
je allerlei muzikanten tegen. Zo ook Tim Stolk en Ariën Kiviet. “Zij speelden al bij De
Phil en zodoende begon ik er ook”.
Marjon speelde bij Crescendo en daar repeteerden ze voor een concours en kregen
ze er ter versterking twee trompettisten bij. Dat waren Robin Luijcks en Jerry Lutz.
Marjon raakte met Jerry aan de praat aan de bar na een concert: “Toen bleken we
dezelfde auto te hebben. En inmiddels zijn we 13 jaar, een huwelijk en een kind verder.
Jerry speelde bij De Phil en ik dacht toen altijd dat dat veel te hoog gegrepen was
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voor mij. Toen hoboïste Marlies stopte
trok ik toch de stoute schoenen aan en
toen heb ik voorgespeeld.” En zo heeft
Marjon altijd hobo bij het Dordrechts
Philharmonisch Orkest gespeeld, dat
destijds nog Grootorkest heette.

Herinneringen
Erno is duidelijk over twee waardevolle
herinneringen: het concours aan huis
was echt een hoogtepunt. “We hebben
iets heel moois neergezet en je merkte
aan de reacties van het publiek dat
mensen geraakt werden door onze
muziek. Daar doe je het natuurlijk voor.
Volgens mij speelde het orkest toen
op de toppen van haar kunnen en zo’n

Erno Brouwer

moment is heel bijzonder om mee te
maken.”
Erno vervolgt: “Daarnaast ontmoette ik mijn vriendin bij De Phil, wat natuurlijk ook
een waardevolle herinnering genoemd mag worden!”
Marjon moet lachen als ze eraan denkt dat het ‘Truus en Luc showorkest’ op haar
bruiloft met Jerry een afgrijselijk nummer speelde als verrassing. Qua concerten
staat het concert met Rogier van Otterloo voor haar met stip op één. “Ik mocht daar
samen met Els soleren met het prachtige stuk Esther. Maar ook Band in the Mix in
013 met Lucien Foort. Oh, en met Koningsdag spelen voor de koninklijke familie.
En Blazen in de Beurs van Berlage, niet te vergeten.” Daarop vult Erno aan: “Bij dat
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concert mocht ik de instrumenten in de vrachtwagen naar Amsterdam rijden. Dit
concert was inderdaad ook een hele toffe ervaring!”.

Muzikale ambities?
Beiden zijn nog steeds blij met het instrument dat ze spelen: “Het liefst speel ik
trombone natuurlijk!”, aldus Erno. Marjon is over het algemeen nog steeds heel
blij met de hobo. “Maar hoorn lijkt me ook heel gaaf en cello trekt me ook wel. En
ik zou graag goed piano willen kunnen spelen, want ik kom nu niet verder dan de
Vlooienmars.” Als hen gevraagd wordt of ze solistisch zijn aangelegd, bevestigen
beiden dat. Marjon: “Zeker! Hoe meer, hoe beter. Daar speel je toch hobo voor.” Erno
is vooral in de Bigband in zijn element als hij solo’s speelt. Lichte muziek ligt hem
en hij heeft het altijd leuk gevonden om te improviseren. “En als de sfeer van een
concert goed is, komt de solo vanzelf.”

Tot slot
Een andere overeenkomst is dat beiden zin hebben om snel weer aan de bak te
kunnen met De Phil. Erno mist de eerste, tweede en derde helft bij de vereniging.
Marjon vertelt dat Benthe nu oud genoeg is om te starten bij Phil Starterzz: “Dus
mijn droom om ooit met mijn eigen kind in hetzelfde orkest te spelen komt iets
dichterbij!”
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Workshop Jan Gerrit Adema Meer dan toonladders
Door I L K A VA N D A L E N E N D E R E D A C T I E

Donderdagavond 8 april. Jan Gerrit verzorgt een workshop getiteld “Meer dan
toonladders”. Toonladders, tijdens de muzieklessen was het een vast onderdeel.
Soms tot vervelens toe. Maar wat zit er eigenlijk achter? En filosofischer: wat is
muziek en wat is muziek niet, waar bestaat muziek uit? Jan Gerrit vertelt er niet
alleen over, maar laat ons ook met muziekfragmenten horen wat hij bedoelt. Een
greep: The Beatles, Menselssohn, The Kinks, Smetana, Strauss.

Muziek ís
Jan Gerrit begint met een ferme stelling, namelijk dat muziek niets betekent en niets
kan betekenen. Muziek gaat nooit over iets. Verhalen over muziek mogen we wat
hem betreft allemaal vergeten. Filosofisch gezegd: Muziek ís! Muziek bestaat uit
prachtige noten, klanken die zo zijn gecombineerd dat het heerlijk is om ernaar te
luisteren. Meer niet. Een componist kan er een titel aan geven of er een verhaal
aan verbinden, maar de tekst is niets meer dan de inspiratie voor de componist
om te gaan componeren. Als een soort katalysator. Muziek is net als taal: het is
heel normaal dat terwijl hetzelfde wordt gezegd, de ene luisteraar iets heel anders
hoort dan de andere luisteraar. Lichaamstaal, intonatie, persoonlijke staat van zijn
beïnvloeden hoe een boodschap wordt ontvangen. En voor muziek is dat niet anders.

Experiment: Mendelssohn, Smetana en Strauss
We horen fragmenten van de Hebridenouverture (Mendelssohn), van de Moldau
(Smetana) en de An der schönen blauen Donau (Strauss). Dat water hier centraal
staat, mag duidelijk zijn. De titels hadden naar willekeur veranderd kunnen worden.
Want: wat maakt de Donau de Donau in de muziek van Strauss? Het was de
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inspiratie van het landschap die Strauss
de muziek deed schrijven. Had dit niet
ook de Moldau kunnen heten? Ja hoor. En
daarom, om niet alle programmatische
muziek nu te niet te doen, moet het
antwoord “niets” zijn. Volgens Jan Gerrit
kan het alles zijn, en daarmee dus ook
niets. Wat in elk geval als een paal boven
water staat, is dat er weer gewoon hele
mooie noten overblijven die een bepaald

De Donau bij Beuron, Duitsland (Wikipedia)

gevoel van de componist proberen over
te brengen.

Klanken, kleuren, frequenties
Mooi noten vormen samen klanken, of beter gezegd kleuren, of nog beter gezegd
frequenties. Klanken zou je kleuren met frequenties kunnen noemen. Er zijn
componisten die kleuren herkennen in de muziek. Voor Bernstein, Ellington en
Liszt werkte dat letterlijk zo. Zij beschikten over de eigenschap “chromostesia”.
Zij herkenden letterlijk kleuren in klanken en schilderden dus letterlijk met klank.
Vanuit de drie primaire kleuren rood, groen en blauw kan een schilder veel andere
kleuren samenstellen. In de muziek heb je met de 12 tonen en alle octaven daarvan
een ongekende rijkdom aan klankkleuren en die kunnen mensen een diep spiritueel
gevoel geven. Misschien wel meer dan in welke andere kunstvorm ook? Muziek kan
gevoelens overbrengen tot een essentie die in woord of beeld vaak nauwelijks te
benaderen valt.

Kleuren in het harmonieorkest
Ook in een harmonieorkest wordt er met verschillende kleuren gewerkt: hout, koper
en slagwerk. Binnen die groepen zijn er subgroepen met instrumenten die elk ook hun
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eigen klankkleur hebben, nog afgezien van de invloed die de speler heeft. Eindeloos
dus. De basis van een klank is als een piramide: bas – tenor – alt – sopraan. Jan
Gerrit bouwt de klank van zijn orkest vanuit de dubbelriet instrumenten. “Die zijn het
meest kwetsbaar door hun timbre en ligging en hun dynamische mogelijkheden. Hun
klank raakt het makkelijkst ondergesneeuwd. Dan volgen de klarinetten, saxofoons
en fluiten. De hoorn maakt de verbinding naar het koper.” Jan Gerrit wordt bijna
lyrisch als hij alle mooie klanken van de verschillende instrumenten beschrijft: lage
klarinet, baritons, fagot, trompetten, trombones en bastuba’s. Het slagwerk niet
vergeten: “natuurlijk het slagwerk met hun ongekende klankwereld”.

Hoorn als kameleon
De hoorn is eigenlijk de kameleon van het orkest, en kan daarom goed de verbinding
van het hout naar het koper maken. De hoorn geeft veel kleur aan een orkest. De
combinatie hoorn met saxofoon kan al drie verschillende kleuren creëren: hoorn
met saxofoon erop, saxofoon met hoorn erop en tot slot hoorn en saxofoon samen.

Pythagoras
De basis van de muziek wordt eigenlijk gevormd door de tonen zelf. Hier komt ook
Pythagoras om de hoek kijken. Jan Gerrit deelt enkele mooi citaten en regels van
Pythagoras over muziek met ons. Pythagoras was ervan overtuigd dat alle planeten
samen muziek maakten, of in elk geval dat ze een orde vertegenwoordigden die ook
in muziek zat. Ook componist Holst was die mening
toegedaan en Holst schreef dan ook Planets. Zo raakt
muziek ook aan wiskunde.
Pythagoras was degene die met behulp van zijn
monochord, een soort gitaar met 1 snaar, verhoudingen
als het octaaf, de kwint en de kwart ontdekte. Hij zag
deze verhouding ook in het sterren en planetenstelsel
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Pythagoras (Wikipedia)

en maakte dan de hand van deze verhoudingen in de muziek een theorie op de
kosmos. Kosmos betekent trouwens ‘orde en schoonheid’ en is een woord dat
bedacht is door Pythagoras. Zo is klank de basis van het leven.

Toonladders
Nu kwamen de toonladders aan bod. Voor de leden die ook de workshop van David
hebben gevolgd kwamen de termen aeolisch (kennen we als mineur), locrisch, yonisch
(kennen we als majeur), dorisch, frygisch, lydisch, mixolydisch en misschien wat
bekender voor. En er volgen muziekfragmenten waarin delen van deze toonladders
voorkomen: Norwegian Wood (Beatles) bevat een kwint van een myxolidische klank
en You really got me know van The Kinks is ook op deze toonladder gebaseerd.
Zouden ze het myxolydische van tevoren hebben bedacht om te gebruiken? Dat is
niet waarschijnlijk, volgens Jan Gerrit: “muziek is gevoel en hier kunnen bijzondere
dingen uit voortkomen”. Zegt de term kerktoonladders u wat? Debussy maakte er
veelvuldig gebruik van, luister bijvoorbeeld naar zijn prachtige Cathedral.

Alles is even onzuiver
De muziek die wij nu spelen is gebaseerd op een Westerse stemming. Het aantal
kwinten om aan 7 octaven te komen is net niét 12. Dit zorgde ervoor dat in de
Middeleeuwen alleen kerktoonladders zuiver te spelen waren. Gelukkig heeft Bach
ons hiervan bevrijd met de “gelijkzwevende stemming”. Nu is alles even onzuiver
geworden. Een toon in een terts kan in een akkoord prachtig klinken, maar in een
volgend akkoord te laag. Dit is dan ook de reden waarom Jan Gerrit af en toe “Terts!”
of “Kwint!” roept vanaf de bok. Soms voorzien van een handbeweging die laat zien
of je hoger of lager moet intoneren.

Vragen?
Hoe komt het nu eigenlijk dat klassieke muziek zo populair is? Jan Gerrit legt uit dat
deze muziek rust kan bieden en stil kan maken van binnen. Het samen spelen geeft
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een hoop energie. Deze en andere workshops zijn leuk, interessant en onderhoudend,
maar zullen nooit de essentie van muziek raken. De essentie van muziek is dat je
energie uitwisselt, je moet jezelf durven geven als je speelt, dan verbindt het en
geeft het (spirituele) kracht. Vooral bij klassieke muziek.

Moderne muziek
Het is niet alleen maar klassieke muziek wat de pot schaft. Er is natuurlijk ook
moderne muziek. Zeker voor het publiek kan dit een uitdaging zijn om naar te
luisteren. Je kunt het standpunt hebben dat je je publiek hier ook in kunt ontwikkelen
door een concert te beginnen met een kort stuk moderne muziek. Daarnaast moet
het publiek natuurlijk ook open staan voor deze muziek.

Essentie
Muziek is heel krachtig en kan rust geven in je hoofd wanneer je ernaar luistert.
Dit gaat tijdens live tijdens een concert natuurlijk een stuk makkelijker dan met
achtergrondmuziek via Spotify, terwijl je aan het opruimen ben. Tijdens een concert
voel je namelijk ook de energie die de muziek creëert. En zo komen we weer terug
bij de essentie: muziek is muziek.
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SDK kinderopvang
Dagopvang, Peuterspeelzaal & BSO!

Bij SDK kinderopvang bieden wij kinderen een rijke, veilige en liefdevolle
omgeving, waarin zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.
Het plezier van kinderen staat voor ons op nummer één.
Bij de dagopvang en peuterspeelzaal werken we met het
educatieve programma Uk en Puk en voor de oudere kinderen
hebben we ons eigen ontwikkelde programma BSO in Bloei.

Nieuwsgierig? Kom langs!
Bel voor een vrijblijvende rondleiding: 078 622 61 99
Noorderkroonstraat 164, Dordrecht
www.sdk-kinderopvang.nl
kantoor@sdk-kinderopvang.nl

Phileriaan juli 2021 31

Workshop van Jos den Boer Ervaringen met bekende
componisten
Door F I E TJ E H O Y E R

Jos den Boer, dirigent van Phil Good, had aangekondigd zijn muzikale ervaringen
met componisten met ons te willen delen. In het begin van zijn muzikale carrière
heeft hij met de Koninklijke Militaire Kapel meegewerkt aan een cd-serie die Portraits
of... heette, ontmoetingen met onder andere Johan de Meij, James Barnes en Hardy
Mertens. Aan alle opnames zat ook altijd een serie concerten verbonden waaraan
hij met veel genoegen terugdenkt.

Portrait of Alfred Reed
In de workshop van 13 april 2021 liet Jos ons kennismaken met Alfred Reed
(1921-2005), met wie in 1993 het 6de Portrait of... werd opgenomen. Na wat
achtergrondinformatie over deze veelzijdige Amerikaanse componist, arrangeur,
uitgever, docent en dirigent hoorden we eerst wat korte geluidsfragmenten waaruit
zijn enorme veelzijdigheid al naar voren kwam: een heel klassieke saxofoonsolo,
variaties op allerlei volksmuziek, ingetogen Armeense kloostermuziek. En toen
kwam Jos pas echt los. Door zijn ogen zagen wij de Haagse kerk waarin de
opnames plaats zouden vinden. De Amerikaanse toerist die daar rondliep - “een
beetje een dikke, sullige man met sneeuwwit haar, hij had nog net geen fototoestel
om” - en die, inderdaad, Alfred Reed bleek te zijn. Een zeventiger, die zich tijdens de
promotieconcerten extravagant kleedde met superglimmende blauwe lakschoenen
en een glitterjasje - “schreeuwend aan alle kanten!”- en die zo gauw hij op de bok
stond, veranderde in een gigantisch energieke dirigent. Een dirigent die alles van
het vak beheerste en een enorme interactie had met de zaal. Terwijl Jos over hem
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vertelde, kwamen de herinneringen weer helemaal boven: “Het was een feest om
met die man te mogen werken!”

Zuurstof
Verrassend voor Jos waren de tempi die Reed koos. Dit was veel sneller dan hij zelf
ooit zou doen en met veel invloed op het karakter van de stukken. “Ongelooflijk dat
hij dat volhield, die armbewegingen. Dat is echt heel zwaar! Je had het idee dat hij
naderhand aan de zuurstof moest!”. Jos’ mooiste aandenken aan de samenwerking
met Alfred Reed is de gesigneerde cd, met een zweetdruppel over zijn handtekening.

Geluidsfragmenten
Uiteraard hoorden we ook fragmenten van de cd, o.a. wat variaties op Wagners
Porazzi thema - het laatste stuk van een maat of dertien dat Wagner op zijn sterfbed
componeerde en dat voor Alfred Reed heel belangrijk was - en stukjes uit El Camino
Real, ooit door het toenmalige Grootorkest gespeeld. Toen Lisa Korevaar in de chat
teleurgesteld reageerde dat de prachtige euphoniumsolo daaruit nu overgeslagen
werd, werd die onmiddellijk voor haar opgezocht. Kort, maar heel mooi!

Interessant zijspoor
Tussendoor kwamen we nog even op een interessant zijspoor: wat is een goede
dirigent? Dat lijkt moeilijk te vangen, maar volgens Jos heeft het iets te maken met
vertrouwen. Een goede dirigent geeft zijn orkest vertrouwen en kan daarmee zelfs
meer uit het orkest halen dan de spelers zelf verwachten. Daar gaan we voor!
Het was een interessante, enthousiast gebrachte workshop. Dank Jos en Ben!
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Reacties

starten repetities na corona
Fijn dat het weer mag. Maar is het ook veilig?
- Anoniem

Eindelijk weer met heel Phil
Good met zijn allen tegelijk
muziek maken en wat fijn om
iedereen weer te spreken live.
- Esther Schenk

Ik was zo blij als een koe die
in het voorjaar weer de wei in
mocht.
- Ben van der Klei

Hopen dat mijn trombone het nog doet en mijn embouchure nog niet
dood is, dat was mijn eerste reactie. Tijdens de eerste repetitie was
ik dan ook maar wat blij dat alles nog werkte, daarbij zeg ik niets over
m’n klank en stemming. Als coördinatoren hadden we alles trouwens
best goed voorbereid en besproken voor als we weer mochten repeteren, dus daar maakte ik me een stuk eerder in de tijd druk om dan toen
we echt weer mochten.
- Frederike Roozen - Slieker

Ha gelukkig. Even een onderbreking in het saaie bestaan van elke dag.
- Henny de Ruijter
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Eindelijk weer
een stap naar
het ‘normale’
leven!
- Ingrid Passier

Bij de mededeling: Oh jee, het
wordt echt tijd
om mijn hoorn
uit de kast te
halen en te
kijken of hij het
nog doet. Bij de
repetitie voelde
het meteen
vertrouwd.
- Léon Planken

Fijn om met
elkaar weer aan
de slag te gaan
en gezellig om
iedereen weer
te ontmoeten.
- Luc van Dalen

Ik vond het weer leuk om te gaan spelen en
ik heb het ook wel een beetje gemist.
- Ivo Holster

Na mijn vakantie in juni ging ik dinsdag 29
juni voor het eerst weer naar Phil Good.
Het vreemde is dat ik tijdens de lockdown
weinig echt bewust heb gemist, ook niet
het spelen in Phil Good. Maar toen ik
dinsdag voor het eerst weer met het orkest
speelde werd ik daar echt super blij van.
- Jos Sigmond

Super dat we weer mogen. Wel nog
voorzichtig aan… zoals qua weer best
veel mensen binnen bij elkaar als ook qua
weer opbouwen van muziek maken / toon
bouwen. Maar het voelt snel weer heel
vertrouwd en fijn om weer samen muziek
te maken en te genieten.
- Linda Teunter

JAAAAAAAAA eindelijk!
- Lisette Harms
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In het bestuur waren we al even bezig met de voorbereidingen om
weer te kunnen repeteren, dus toen we eindelijk echt groen licht kregen, was ik heel erg blij. Daarnaast hoop ik vooral heel erg dat we snel
weer concerten kunnen geven, want in de paar repetities die we nu
gehad hebben, merk je dat we al snel weer een prachtige orkestklank
hebben ontwikkeld. Dat moeten meer mensen horen!
- Lisa Korevaar

Ik heb vele uren kunnen
genieten van mijn audio
systeem, maar er gaat niets
boven livemuziek (mits er
geen verkeerde noten worden
gespeeld).
- Marcel van Dijk

Je realiseert je pas ten volle
wat je hebt gemist zodra
je weer kunt doorstarten.
“Wat fijn dat ons orkest weer
bijeen is en we gezamenlijk
naar een doel kunnen werken,
zoveel meer motiverend dan
in je eentje te musiceren.”
- René Lammens

Jippie, we mogen weer en
vooral elkaar weer zien na
zo’n lange tijd. Heerlijk!
- Marijke van der Klei

Eindelijk weer samen muziek
maken, heerlijk dat rumoer
voor de repetitie. Maar ook
de gedachte aan kramp in
mijn bek na twee uur spelen…
Dat viel gelukkig erg mee.
- Peter Paul Berden
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Wat een mooi gebouw. Dat moet worden gebruikt waarvoor het is
bedoeld.
- Huib

- Peter Broeders

Bij de mededeling was ik niet direct enthousiast. Ik dacht “Tsja, het is
bijna zomer, laten we gewoon na de zomervakantie starten.” Ik zit midden in een verbouwing/ verhuizing, dus mijn hoofd stond er niet echt
naar. Een collega haalde me over om toch te gaan repeteren: ontspanning in alle drukte. Het was 33ºC op mijn eerste repetitieavond en het
Nederlands elftal speelde, maar toch heb ik mezelf een schop onder
mijn kont gegeven en ben ik gegaan. Ik was gewoon zenuwachtig:
“kon ik het nog wel na al die tijd?” Wat een heerlijke repetitie was
dat, zeg. Er staan gave stukken op de lessenaar, het is echt genieten
geblazen. Ondanks een zere mond na afloop (oké… na 10 minuten
eigenlijk al) moest ik mijn collega gelijk geven: muziek maken bracht
de ontspanning die ik zo hard nodig had!
- Marjon Lutz

Phileriaan juli 2021 37

Primeur: Phil’s Online Playground
Door L I S E T T E H A R M S E N R E D A C T I E

Op donderdag 22 april hebben we een ware primeur. De allereerste Phil’s Online
Playground gaat ‘live”! Jan Gerrit en Lisette zitten achter de jurytafel in ons BMC
en zijn er klaar voor. Zij kondigen niet alleen als ware spreekstalmeesters alle 7
deelnemers aan die naar keuze uitkomen in de categorie Muzikaal of Fun, maar ook
geven Jan Gerrit en Lisette hun professionele oordeel. En niet te vergeten geven
zij aan het einde van de avond antwoord op de vraag: wie is de winnaar in elke
categorie?

Avondvullend programma
Eigenlijk zijn alle muzikanten van de 7 optredens winnaars. Gewoon omdat ze de
moed hebben gehad om zich in te schrijven en hun muzikale kunnen te laten horen.
Je moet het maar durven! Alle deelnemers hebben een opname gemaakt van hun
stuk(ken). Als lezer zou u kunnen denken dat de inzender bij deze digitale versie van
de Playground dan net zo lang opnames kan inspelen totdat de muzikant tevreden
is met het resultaat. Echter: de opnames die we vanavond zullen horen, zijn nooit
meer dan twee keer overgedaan. Er zijn ook opnames bij die na het inspelen van
meerdere muzikanten bij elkaar zijn gemixt. Wat dat voor enorme klus is, heeft u
kunnen lezen in de vorige Phileriaan. Het belooft in elk geval een mooi avondvullend
programma te worden. De muzikanten hebben de spanning voor het spelen/ het
opnemen al gehad en de luisteraars in Zoom hebben er zin in.

Evi
Evi Broere bijt het spits af. Ze speelt klarinet en is de jongste deelneemster van
vanavond. Evy komt uit in de categorie muzikaal en maakte haar ingezonden opname
van het werk Cliché van Alain Crepin. Dit muziekstuk staat in het repertoireboek
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HaFaBra A. Evi heeft haar theorie-examen A al mooi gehaald. Gefeliciteerd, Evi! Het
praktijkexamen is uitgesteld door corona, en Phil’s Online Playground is weer een
mooi oefenmoment. Op de achtergrond horen we de vogels in de tuin mooi fluiten,
maar op de voorgrond horen we Evy alles uit de kast halen om Cliché mooi te spelen
met haar relatief nog korte muzikale carrière. Wat een mooi resultaat.

Just Friends
De categorie fun wordt geopend door een trio: Joly Willaert op fluit, Peter Paul
Berden op saxofoon en Jan Smaal maakt het trio op klarinet compleet. Ze treden
op onder de naam Just Friends en dat is ook de naam van hun muziekstuk. Dit
optreden is mede tot stand gekomen door Toine, de man van Joly. Joly, Peter Paul
en Jan hebben namelijk elk een aparte filmopname van hun partij gemaakt en Toine
heeft dat onder elkaar gezet. Samen spelen op afstand, helemaal van deze tijd!

Carola en Jochem
In de categorie fun treedt daarna een duo op: Carola van Iersel op fluit samen met
Jochem van der Waals op piano. Tijdens corona plaatsen ze op hun YouTube-kanaal
“Muziek op Zondag” geregeld mooie klassieke muziekstukken die ze samen ten
gehore brengen. Zoals de naam doet vermoeden plaatsen ze die op zondag. Echt
super leuk en heerlijk om muzikaal zo bezig te blijven in huize Van Iersel – Van der
Waals. Vandaag horen we muziek uit een ander genre: ze spelen Don’t stop me now
van Queen. Zelf aan het handengeklap is gedacht, dat doet Carola met de hakken
van haar schoenen op de grond. Origineel en zeker muzikaal nog niet zo eenvoudig.
Fun en muzikaal!

Roseline
Dan pakt Roseline Richard haar saxofoon om in de categorie fun een gooi te doen
naar de eerste plaats. Rosaline speelt het jazzy You don’t know what love is en voert
ons meteen mee op haar muzikale klanken.
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Ivo
Ivo Holster heeft zich ingeschreven voor de categorie muzikaal en laat ons luisteren
naar maar liefst twee muziekstukken. Dat zijn Somewhere out there (from An
American tail) en Chop Suey. Het eerste kent u misschien nog wel van de ontroerende
tekenfilm uit 1986. Dat is toch iets vóór Ivo’s tijd, maar dat weerhoudt hem niet om
deze aandoenlijke muziek met heel veel gevoel te spelen.

Joly
Dan waagt Joly zich alleen op het digitale podium in de categorie muzikaal met
het muziekstuk At last. Best spannend, want Joly heeft sinds september 2020 een
nieuwe docent. Die brengt haar de beginselen van het improviseren bij. Zo leert Joly
haar instrument ook op een andere manier kennen. Joly heeft de jury gevraagd om
kritische feedback over het improviseren, zodat ze daar weer extra van kan leren.

Phil’s Bigband
De avond wordt met de categorie fun afgesloten met een spektakelstuk van Phil’s
Bigband. We kijken en luisteren naar I‘m beginning to see the light, een vertolking van
Duke Ellington. Sander Stolk heeft alle muziekfragmenten samengevoegd en Wolter
Hummel heeft de beelden samengevoegd. De titel is sprekend voor de tijd waar we
nu (april 2021, red.) in zitten en een mooie optimistische afsluiter van deze Online
Playground.

Winnaars
Leuk dat improvisatie in meerdere optredens terugkomt, zeker omdat eind februari
en begin maart David Romanello twee workshops over improvisatie verzorgde (zie
vorige Phileriaan).
Dan gaat de jury in beraad om twee winnaars aan te wijzen. Eén in de categorie
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“muzikaal” en één in de categorie “fun”. Wie zal het worden? Jan Gerrit maakt
bekend (tromgeroffel) dat Ivo zich de winnaar mag noemen van deze Playground in
de categorie muzikaal. Gefeliciteerd, Ivo!
En wie straks de bokaal op de schoorsteenmantel zetten voor het winnen in de
categorie fun? Dit jaar zijn dat Carola en Jochem. Gefeliciteerd met de goed
geslaagde interpretatie en uitvoering!

Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding verdient Evy. Zij heeft volgens de jury de meest originele
locatie gevonden om haar stuk te spelen. Dat was namelijk in de boom! Evi was
helaas vergeten om op de avond van de Online Playground online te zijn, maar je
optreden met meest originele locatie werd goed ontvangen!

Winnaar Ivo met de trofee
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Carola en Jochem met de trofee

Mutaties
Door P E T E R PA U L B E R D E N

Nieuwe leden		
Niels de Waard, ORK, drums per 1-3-2021
Renske Kalkman, PYG, trompet per 9-6-2021
Vertrekkende leden
Jisk van der Veen, ORK, alt saxofoon, per 30-6-2021
Yume de Vries, PKZ, klarinet, per 31-7-2021
Danita Magermans, PYG, fluit, per 31-7-2021
Verschuivingen
Jan Willem ’t Hart, PGD, trombone, Rustend lid per 1-7-2021
Vertrekkende vrienden
dhr. R. Smit, per 31-12-2021
dhr. K. de Haas, per 31-12-2021

Ledental per 30/6: 180 (1/1/20: 185)
Vriendental per 30/6: 132 (1/1/20: 137)
Rustende leden per 1/7: 27 (1/1/20: 28)

42 Phileriaan juli 2021

Ten Holter Noordam advocaten is een multiservicekantoor in
Rotterdam. Samen werken wij aan één doel: ondernemingen,
overheidsinstellingen en non-profitorganisaties snel en efficiënt
helpen met praktische oplossingen bij juridische problemen en een
duidelijk advies over het voorkomen daarvan.

Tel: +31 (0)88 234 45 00
info@thna.nl

WWW.THNA.NL
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Phil’s Muziekfestival zit
(bijna) vol!
Door N I C O D E K I E V I T

I

n november 2021 bruist het BeneVia Muziekcentrum eindelijk weer van de
activiteiten. De Phil organiseert dan een heus Muziekfestival. Elk weekend

vindt er op vrijdag, zaterdag én zondag een concert plaats in ons gebouw. Om het
helemaal coronaproof te laten verlopen, verzorgen de deelnemers telkens twee keer
een kort concert van een uur. Telkens is één van de concerten zelfs via een heuse 4K
livestream te volgen (zoals bij de concerten van ‘De Streamers’), en die livestreams
zijn via YouTube terug te kijken.

Technische snufjes
Om de livestreams mogelijk te maken, wordt een aantal aanpassingen in het gebouw
gedaan. Zo worden er extra (witte) lampen boven het podium opgehangen. Verder
komt er een aantal vaste en mobiele videocamera’s die de beelden in 4K (UltraHD) kwaliteit kunnen opnemen en uitzenden. Verder installeren we een 32-kanaals
audiomengpaneel met bijbehorend aantallen microfoons om het geluid goed te
kunnen weergeven. De kaartverkoop zal compleet contactloos geregeld worden via
de website.

Knaken
Natuurlijk kost dit allemaal veel geld. We zijn dan ook blij dat we subsidie krijgen
van onder meer de gemeente Dordrecht, de Rabobank, het VSB Fonds en het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Verder willen we via een crowdfunding campagne extra
geld binnenhalen en zullen we sponsors nodig hebben.
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Goede ontvangst
Ons idee voor een echt Dordts Muziekfestival, waarbij we aan koren en orkesten uit
Dordrecht en omliggende gemeenten de kans geven om weer muziek te maken, is
door veel verenigingen erg enthousiast ontvangen. Ook nu nog krijgen we aanvragen
voor deelname vanuit de regio. Of die verenigingen ook kunnen deelnemen is nog
de vraag. Omdat we aan zoveel mogelijk muziekverenigingen de mogelijkheid willen
geven om na de lockdown weer muziek te kunnen maken, worden telkens alle opties
onderzocht.

Programma
Overigens zal naast de Dordtse verenigingen ook de Regimentsfanfare Garde
Grenadiers & Jagers (‘de nieuwe club van Jos’) een concert komen geven. Het
belooft een ongelofelijke muzikale maand te worden met een gevarieerd aanbod
aan verenigingen, dus kom vooral luisteren!
De agenda voor het festival ziet er als volgt uit:
05-11

Dordrechts Philharmonisch Orkest

06-11

Crescendo Sliedrecht

07-11

Drechtstad Muziek Vereniging

12-11

Regimentsfanfare Garde Grenadiers & Jagers

13-11

Orchest Vereeniging Dordrecht

14-11

De Donuts

19-11

Concertband Prins Willem van Oranje

20-11

Groot Film & Musical Orkest “Timbres Divers”

26-11

Phil Young & LLO De Bazuin Oud-Beijerland

27-11

Vocal Group Route 16

28-11

Phil Good

03-11

Orpheus Ensemble Dordrecht
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Agenda
05-09

15:00

Phil & Philippe

Phil’s Zomerorkest

Kaarten a EUR 8,- te koop via www.dordtsefeesten.nl*		

Wantijpark Dordrecht

02-10

20:00

12,5 jaar Phil Good

PG

BMC

09-10

14:00

Kinderboekenweek Concert

PY

BMC

23-10

20:00

Oktoberfest ism Die Alpenjaeger Klaaswaal PS

BMC

31-10

15:00

Phil’s Bigband

BB

BMC

05-11

19:30

Opening Festival

GO

BMC

28-11

19:30

Afsluiting Festival

PG

BMC

19-12

14:00

Oudejaarsconcert

??

BMC

Een fysiek evenement/ concert kan pas doorgang vinden als de (corona)
omstandigheden en de landelijke of regionale maatregelen dit toelaten. De fysieke
evenementen en concerten die in de agenda staan benoemd, zijn dus onder
voorbehoud.
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VAN REES
al meer dan 95 JAAR

DE VERFSPECIALIST
Beverwijcksplein 30-36 DORDRECHT
Tel: 078 6134500
Fax: 078 6149252
Email: info@vanreesverf.nl

www.vanreesverf.nl
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