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Contact – Dordrechts Philharmonisch
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Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht		
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							(niet altijd iemand aanwezig)
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Lasthebber financiën – contributies en lesgelden
Steven Kransse						contributie@dpho.nl		
Accommodatie – verhuur en horeca
Ron van Dijk						accommodatie@dpho.nl
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Peter Wolf							muziek@dpho.nl		
Jeugd – jeugd en jeugdopleidingen
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Beheer gebouw
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Repetitietijden
Orkest				Dag		

Tijd

Dordrechts Philharmonisch Orkest

donderdag		

20:00-22:15 Jan Gerrit Adema

Phil Young

donderdag		

18:30-19:45

Phil Kidzz

donderdag		

17:45-18:15

Phil Good 			

dinsdag		

19:45-21:45 Jos den Boer

Phil’s Bigband 		

maandag elke twee weken

			

			

Phil Spaß			

maandag 		

				zondag 		

Dirigent		

20:00-22:15 David Romanello
20:00-22:15 Ronald Limpens
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 10 februari 2022.
De volgende Phileriaan komt uit omstreeks 26 februari 2022.
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

D

it is de laatste Phileriaan van 2021. Geen gemakkelijk jaar om te verlaten,
lastig om nu de goede toon te vinden voor een voorzitterscolumn.

We hadden een heftig najaar, in vele opzichten. Ik wil een aantal mijlpalen niet
onbesproken laten.

Phil’s Muziek Festival
Na twee indrukwekkende optredens eind oktober, die van Phil Spaß en van Phil’s
Bigband, deels als try-out van het streamen, stond het muziekfestival in november
als een huis. Gelijktijdig met de persconferentie werd een mooi openingsconcert
door het Dordrechts Philharmonisch Orkest gegeven. Wethouder Van der Linden
opende symbolisch de streamingapparatuur en was onder de indruk van het
mooie optreden in ons muziekcentrum.

Omdat de strengere corona maatregelen pas op 7 november in gingen, kon het
schitterende optreden van Crescendo op 6 november ook gewoon doorgaan.
Op 12 november volgde de regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, met
ontroerende muziek en beelden. Zéér de moeite waard. Hierna volgde Timbres
Divers, met een wereldprimeur, een stuk dat nog nooit gespeeld was. Ook Phil Young
& Leerlingenorkest de Bazuin hadden een wereldprimeur, namelijk een optreden
van de Hotspots. Tot slot (voorlopig) Route Sixteen, een vocalgroup. Zowel Timbres
Divers als Route Sixteen hadden hun laatste optreden in 2019 gegeven. Door
corona is een aantal geplande optredens helaas niet doorgegaan. De afgezegde
groepen hopen we volgend jaar allemaal een podium te geven. Wellicht volgt in de
volgende Phileriaan nog een uitgebreider verslag.
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Op naar de 100 jaar!
In oktober heeft het bestuur een heidag gehad en hebben we gesproken over waar
we op de 100e verjaardag van De Phil in 2025 willen staan als club. Hoe kunnen
we de leden meer betrekken bij het ontwikkelen van een middellange termijn
visie? Want zo zou het moeten zijn, denken we: het bestuur faciliteert wat de leden
belangrijk vinden.
Er is inmiddels contact gezocht met iemand van buiten die ons hierbij zou kunnen
helpen. Een vervolg op deze heidag met een grotere groep leden over de continuïteit
van de vereniging met onderwerpen als naamsbekendheid, gastvrijheid en de
verenigingscultuur staat op de planning.
Daarnaast hebben we als bestuur een jaarplan geschreven, waarin we over de
financiële en bestuurlijke continuïteit plannen hebben gemaakt.

19 december
Tot slot ben ik blij dat Phil Good en Phil Spaß de afgelopen weekenden door hebben
gerepeteerd om op zondag 19 december overdag een optreden te kunnen geven.
Door de coronaregels zullen de meeste leden het thuis moeten meebeleven. Door
de streamingsmogelijkheden kunnen we de patiënten van het Albert Schweitzer
Ziekenhuis en de zorgverleners de mogelijkheid aanbieden om het optreden mee
te beleven.

Tot slot
Ik wens u allen vanaf hier een mooi kerstfeest toe
met diegene die u lief zijn en alvast een goed begin
van het nieuwe jaar.

Sjarlot Kooi, voorzitter
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Achter de Schermen
Do o r :

Peter van Gool, secretaris

M

uziek is veel meer dan een aaneenschakeling van noten. Wat de
componist heeft willen melden met zijn stuk is zonder titel of toelichting
een kwestie van persoonlijke beleving. Daar aan voorafgaand hebben

dirigent en muzikant eerst ook nog een snufje interpretatie toegevoegd. Dat leidt
vaak tot bewondering voor de uitvoering. Wij, luisteraars, ondergaan genot en
allerlei andere emoties en kennen daarmee de muziek een betekenis toe.

Kerstkaart
Dit schoot door mijn hoofd toen ik onlangs een enveloppe opende die ik aantrof in
de brievenbus van het BMC. De postzegel was bezoedeld met een stempel waaruit
bleek dat de kaart in Rotterdam was gepost. De kaart die tevoorschijn kwam,
vertoont aan de voorkant een landschap met bomen. Tussen de bomen skiet een
kerstman van een helling naar je toe. Geen tekst, maar alleen kerstsfeer.

De binnenkant van de kaart en de achterkant zijn blanco. Geen tekst of tekens.
Helemaal leeg. Wat is de boodschap die met dit poststuk aan ons wordt
overgebracht? Is er een symboliek? Welke emotie roept dit op? Welke betekenis
moet ik hechten aan dit gebaar?

Ik zelf interpreteer de kaart als een mededeling aan alle leden van De Phil dat wij
ieder op onze eigen wijze de kerstdagen moeten beleven en invullen en dat wij
de overige feestdagen ook prettig moeten doorkomen. De zender van de kaart
wens ik prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling. Maar: wees voorzichtig met
vuurwerk!
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Van OJC naar Midwinterfest
Achter de schermen is het afgelopen jaar heel veel werk verricht. Terwijl enorm veel
niet door kon gaan door corona, hebben veel van onze leden zich ingespannen om
toch een aantal bijzondere evenementen mogelijk te maken. In het Woord Vooraf
wordt aandacht besteed aan Phil’s Muziek Festival. Helaas kon het OJC uiteindelijk
die naam niet meer kan dragen, omdat de repetitietijd voor enkele orkesten
wegviel. De snelheid waarmee er dan geschakeld wordt om er een Midwinterfest
van te maken, verdient grote complimenten.

Stip aan de horizon
Corona gooit erg veel in de war. Het programma voor 2022 krijgt heel langzaam
enige vorm. Daarvan staat nog niet veel definitief vast. Er is wel een stip aan de
horizon. Als alles weer normaal wordt, zal op 18 december 2022 in Kunstmin weer
als vanouds het Oudejaarsconcert worden gegeven.

Jubilarissen
Wat staat er verder te gebeuren? Bij het schrijven van dit stukje wordt er geworsteld
met de vraag of de nieuwjaarsbijeenkomst veilig kan doorgaan. Die bijeenkomst
werd vorig jaar geschrapt. Er moet nog steeds een mogelijkheid worden gevonden
om de jubilarissen van 2019 te feliciteren en te complimenteren. Ook in 2021 stelden
wij een flinke lijst op van leden die 12 ½ jaar, 25 jaar of 40 jaar lid zijn van onze
vereniging. Wij mogen zelfs aan Marijke van der Klei en Wolter Hummel de gouden
speld uitreiken die hoort bij het 50-jarig lidmaatschap.

Steigers
De voorzitter maakte in het Woord Vooraf al melding van een traject dat werd
ingezet om ons beleid toekomstbestendiger te maken. Er staat nog een activiteit
in de steigers, waarvoor binnenkort aandacht wordt gevraagd. De Gemeente
Dordrecht zal een dag organiseren waarop in juni alle verenigingen in Dordrecht
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zich presenteren. Hoe dat wordt ingevuld staat nog niet helemaal vast. Wel zal
er publiciteit zijn en zullen de verenigingen zich in de eigen omgeving kunnen
presenteren in een soort open dag. Het zou mij verbazen als niet een van onze
orkesten een spetterend concert verzorgt ergens op een mooie locatie in Dordt.

Hou vol en blijf veilig!
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Kinderboekenweekconcert
Door: Raisa

Het kinderboekenweekconcert was mijn eerste optreden met de Phil Kidzz. Ik speel
sinds een half jaar klarinet bij Phil Kidzz. Het concert ging over wat je later wilt
worden.

Ik vond het spannend en leuk om mee te spelen. Ik was bang dat ik het fout deed,
maar door veel te oefenen ging het toch goed. Ik vond het superleuk om te doen en
volgens mij vond het publiek het ook leuk om te zien en te horen!

Benjamin deed het erg leuk. Hij kan goed acteren. Ik probeerde heel hard om niet
in de lach te schieten, want hij was supergrappig.

We speelden twee concerten achter elkaar. De eerste keer ging beter, omdat
mijn familie er toen niet bij zat. Bij het tweede concert waren zij er en toen werd ik
zenuwachtig.

Mijn groepje van Phil Kidzz deed het erg goed, vond ik. En ik ben heel blij dat ik met
hen in een orkest speel.

Groetjes van Raisa
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Worden

wat jewil
Door: Ed

Zaterdag 9 oktober: ’’WORDEN
WAT JE WIL”. Onder dit motto van
de Kinderboekenweek zitten Phil
Kidzz en Phil Young gezamenlijk
in de startblokken om, onder
leiding van Lisette, met ons eerste
van twee concerten te beginnen.
Twee concerten vanwege de
geldende corona regels.
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Hilariteit
Op de muziek van Cry of the Last Unicorn openen wij ons concert, waarbij
conferencier Benjamin Murck nog in zijn bedje ligt te slapen, en nadrukkelijk wakker
gemaakt moet worden. Nadat hij weer onder de mensen, sorry kinderen is, laat
hij op onnavolgbare wijze met behulp van een heuse Beroepenmachine en het
intro van Roller Coaster petten, hoeden, mutsen, helmen en kledingstukken van
bepaalde beroepen tevoorschijn komen. Op speelse wijze laat hij de kinderen
raden welk hoofddeksel of kledingstuk bij een bepaald beroep hoort en vraagt hij
ze wat ze zelf willen worden. Dit zorgt voor de nodige hilariteit.

Dansje?
Tussen het beroepenfestival door is het de beurt aan Phil Kidzz dat -STAANDEprachtig het A Mozart Festival en Beethoven Forever vertolkt. Per slot van rekening
waren beide heren toch van beroep muzikant… . Verbaasd kijken wij naar Benjamin,
omdat hij een soort balletjurkje aan de man, eh … vrouw tracht te brengen. Het
hek is van de dam als het beroep
van balletdanseres is geraden. Op
de swingende tonen van het ZuidAmerikaanse Mahalageasca worden
de kinderen, mama’s, papa’s, oma’s
en opa’s met bezielende dwang van
Benjamin uitgenodigd een dansje te
wagen en is het feest compleet! Kennelijk
heeft Benjamin nog een verrassing in
petto, want onder luid geschal van de
’Fox Fanfare’ doet hij weer een beroep
(leuke woordspeling) op de inmiddels
haperende Beroepenmachine. Dat kan
natuurlijk gebeuren in deze technotijd.
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Om weer een beetje tot rust te laten komen, spelen we het romantische Perfect.

Virtuoos saxofoonspel
Nadat Benjamin nog een verwoede poging heeft ondernomen ’zijn kindje’ weer
aan de praat te krijgen, vertolken we muziek van Sting in een arrangement van
Roland Smeets: Englishman in New York met als solist onze Jisk. Een virtuoos op
zijn saxofoon! Ditmaal op een sopraansaxofoon. Niet het rechte model zoals een
klarinet, maar een baby saxofoon. Reden voor Benjamin om uitvoerig vragen te
stellen aan Jisk over het instrument. Jisk speelt daar handig op in, in Benjamin-stijl.
Englishman in New York is voor schrijver van dit artikel een hoofdpijnstuk, aangezien
er enig moment tweeëneenhalve balk -zonder rust- in swingstyle gespeeld moet
worden. Daarbij vliegen de toevallige kruizen, mollen en herstellingstekens me om
de oren! Al met al is het redelijk gelukt, aangezien het credo is “als je maar in het
ritme blijft”. Als ik dan naar het filmpje in de WhatsApp-groep kijk en luister, zie ik
dat zelfs Benjamin bij het horen van de eerste tonen van Jisk er stil en verbaasd bij
is gaan zitten! Wat kan Jisk toch geweldig spelen!

Totale chaos!
Terug naar de chaos, want die is er nog steeds. De reden is dat Benjamin nog steeds
niet zijn beroepenmachine aan de praat heeft kunnen krijgen. Vertwijfeld vraagt
hij aan de kinderen, papa’s en opa’s of iemand verstand heeft van elektriciteit
of computers! Er komt zelfs rook uit het apparaat; een totale chaos! Nou ja, het
is niet anders. Dan maar het laatste muziekje: Bella Ciao. Dit is een traditioneel
Italiaans stuk, waarmee we ons nog kunnen uitleven! Al met al een succesvol
Kinderboekenweekconcert.
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Openingsconcert Phil’s Muziekfestival
Door: Cecilia

Het was zover... er mocht na ruim een jaar weer een concert worden gegeven voor
publiek. Door omstandigheden kon ik al een tijd niet meeblazen en volgde ik alle
voorbereidingen op de achtergrond. Er werden grote voorbereidingen verricht om
thuis ook online het concert mee te kunnen beleven. Zo werd een crowdfundingsactie op poten gezet, mensen opgeleid tot cameraman/-vrouw en werd er meer
dan 1 kilometer kabel getrokken in het gebouw.

Heel fijn dat we het concert nu ook thuis konden meevolgen. Dit laatste deed ik
dan ook. Ik was heel benieuwd om ‘mijn clubbie’ weer te horen spelen. Ik nestelde
me heerlijk op de bank met een cappuccino onder handbereik, het concert kon
beginnen!

Na het welkomstwoord van Sjarlot Kooi en een woordje van de wethouder van Cultuur, Rik van der Linden, begon het orkest met de stukken A Little Prayer en El Camino Real. Helaas moesten we het bij deze stukken nog zonder geluid doen. Het was
zo wel weer een andere beleving om muziek te ervaren. Aan de dirigent en musici
was het tempo en de sfeer goed af te lezen.

Gelukkig kregen we al snel de mogelijkheid om de stukken na te luisteren. A little
prayer was een mooi, rustig stuk om het concert mee te openen. El Camino Real
blijft een geweldig stuk, zowel om te spelen als naar te luisteren!

Het stuk Danceries was weer te horen voor de mensen thuis. Ik vond het een bijzonder stuk om naar te luisteren en bij weg te dromen. Afwisselende delen, een rustig/
liefelijk begin, soms even een tegendraads ritme en dissonanten, dan weer een
pittig tempo en mooie solo’s.
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Het stuk Folk Dances van Dmitri Shostakovich kwam hierna op de lessenaar. Een
vrolijke start, lekker pittig gespeeld. Mooi om de melodieën bij alle partijen terug te
horen. Best een technisch stuk.

De Finale uit de ‘9e Symfonie’ van Dvorak was ook al een aangenaam stuk. Scheurende hoorns, heldere trompetten... Wat fijn om naar te luisteren!

De stukken werden enthousiast door Lisa toegelicht. Fijn om extra achtergrond te
horen over de muziek.

Het concert werd afgesloten met een uitgebreid dankwoord van de voorzitster. Het
publiek in de zaal en online, de musici en de dirigent Jan-Gerrit Adema werden
bedankt. Maar daar bleef het niet bij. Ook de sponsoren, mensen die meegedaan
hadden aan de crowdfundingsactie en alle harde werkers die dit concert mogelijk
maakten, werden bedankt. Ook ik gaf natuurlijk een applaus, maar het blijft natuurlijk jammer dat dit niet terug te horen was.

“Van te voren vroeg ik me af hoe het zou zijn om online
een concert mee te maken. De sfeer en het geluid van
‘live’ aanwezig zijn, zou natuurlijk wel heel anders zijn.
Ik moet zeggen dat ik de beeldkwaliteit erg goed vond. Je
kunt thuis meer zien dan wanneer je in de zaal zit. Ook
het geluid vond ik best goed.”
Als toegift kwamen we in Spaanse sferen met het stuk Spain.

Een extra applausje (nu op papier) voor orkest en dirigent en iedereen die eraan
heeft meegewerkt om dit concert te laten plaatsvinden. Het was een ‘avondje uit
in eigen huis’!
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Phil Young ontmoet De Bazuin
Door: Benthe

Op 26 november ontmoetten onze orkesten elkaar, na eindelijk weer even een
heerlijke periode van voorbereiding. Want hoe heerlijk is het om met elkaar wekelijks te repeteren en in een concert de verbinding te zoeken met andere muzikale
jongeren? Spannend bleef het tot op het laatste moment: zou corona of de naderende aanscherping van regels nog roet in het eten gooien? Spannend ook hoe
het met recent aangeschafte livestreamapparatuur zou gaan. Zo goed en fijn in
deze tijd de muziek ook te kunnen brengen in de huiskamers, bij mensen die even
niét aanwezig kunnen zijn. Ook deze verbinding kunnen wij maken.

De zaal was omgetoverd tot een sfeervol muziekplein. Geen stoelen op een rij,
maar zitjes, om ook zo onderlinge afstand te kunnen waarborgen. De avond was
gevuld met sfeer, mooie muziekstukken en enthousiasme. Als verrassingselement
de Rollercoaster, waarbij de hevigheid van een duizelingwekkende achtbaan
werkelijkheid werd in de muziek en bewegingen. De camera’s draaiden, Leonie
praatte de avond aan elkaar en als klap op de vuurpijl sloot blaaskapel De Hotspots af, met hun feestelijk debuut.
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Het plezier in muziek is zichtbaar en voelbaar. Leuk detail om te vermelden is dat
mijn opa en oma, met kwetsbare gezondheid, op hun trouwdag (dit was op 2611-1974) mee konden genieten vanuit huis, met een door onszelf gemaakt verrassingspakket. Iets lekkers bij de koffie en genieten van muziek, van onder andere
hun kleindochter. Met elkaar verbonden, in muziek, in plezier, in de zaal, tot zelfs in
de huiskamer.
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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
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Bier, Wurst & Musik 2.0
Door: Kees

Wat lijkt het alweer lang geleden, maar wat waren we blij dat we weer mochten,
sinds de laatste versie in 2019. Nu hoor ik u al denken, “waar heeft hij het toch over”
in deze nog steeds voortdurende coronamalaise? Wel: zaterdag 23 oktober was
het jaarlijkse Oktoberfest van Phil Spaß!

3 voor 1
Deze keer kreeg je als gast zelfs drie orkesten voor de prijs van één. Want naast
Phil Spaß!, speelden ook onze vrienden en vriendinnen van “Die Alpenjäger” en,
alsof dit nog niet genoeg was, werd ook Phil’s Streamingdienst voor de allereerste
maal in een try-out uitgerold.
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Kuchen
Ons BeneVia Muziekcentrum was weer omgedoopt tot een heuse Beierse muziektempel, inclusief alpenhut, lange tafels, pullen bier en voor de hongerige onder
ons uiteraard Wurst!

Onze gasten, die soms van buiten een straal van 30 kilometer afkomstig waren,
hadden de smaak en sfeer al vroeg op de avond te pakken. De muziek ging erin
als… tja als Kuchen en bij vele nummers werd er geklapt en gezongen. We kunnen
hier gerust spreken van een typische “deutsche Stimmung”.

Phil Spaß
We weten nu dus zeker dat onze mix van Duitse-, Oostenrijkse- en Tsjechische
muziek de juiste keuze is geweest. Overigens afgewisseld met wat lossere nummers hoor. We hebben Wolter in deze 1,5 meter tijd zelfs vast moeten binden op
de stoel, want we speelden ook repertoire van Helene Fischer. En normaal speelt
Wolter dit alleen maar staand OP de tafel. Wolter was deze avond overigens weer
eens goed bij stem, en zong de leadpartij van het prachtige Bohmische Liebe. En
ja, Wolter, du weißt: wir lieben dich! Ook werden wij tijdens de Löffel Polka zomaar
blij verrast door onze ad interim kok Alex. Hij toverde zomaar een super strakke
begeleidingspartij uit zijn twee soeplepels. Kortom: dit smaakte duidelijk naar
meer.

Die Alpenjäger
Na een changement, was het de beurt aan Die Alpenjäger. Deze 18-koppige kapel
speelde volksmuziek uit Bohemen (Tsjechië) in de stijl zoals die ooit door Ernst
Mosch werd ontwikkeld. Oftewel Egerländermuziek, genoemd naar de streek in
Bohemen waar deze muziek voornamelijk zijn oorsprong heeft. Zij brachten een
1,5 uur durend muzikaal spektakel. Deze mannen en vrouwen hadden een invaller op drums meegenomen die zijn vak goed verstond. De mimiek op zijn gezicht
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omlijstte zijn strakke beat en was een act op zich.

Maar zoals altijd komt ook aan dit feest een eind en zo gingen om 24:00 uur de
zaaldeuren dicht en het licht uit.

2022
Noteert u in ieder geval vast zaterdag 22 oktober 2022 in uw agenda, want we
kunnen gemakkelijk 100 gasten meer hebben in onze Beierse Muziektempel. Het
bier is immers goed gekoeld en lest de dorst.

Bis bald, Aufwiedersehen
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Muziek troost en verbindt: Phil Young
bij Phil’s Muziekfestival
Door: Martin (vader van Bente)

Sinds september 2019 is onze dochter Bente hoboïste bij Phil Young. In ons gezin
zijn we allemaal in onze vrije tijd enthousiast met muziek bezig. We hebben naast
een hobo ook een cello, een dwarsfluit, een piano en een paar enthousiaste
zangers (alt en bariton) in huis. En we hebben een aankomend docent muziek in
ons midden die zo af en toe nog wat andere instrumenten bij ons binnenbrengt
en die ons tussen de bedrijven door voorziet van wat gratis lesjes. Een leuke
bijkomstigheid.

Van symfonie naar harmonie
Voordat Bente bij Phil Young kwam, speelde ze bij een jeugdsymfonieorkest.
De nadruk ligt bij zo’n orkest op de strijkers: de violen (door ons altijd ‘de bijtjes’
genoemd), de altviolen, de celli en de contrabassen. Als blazer had ze soms het
gevoel niet helemaal serieus genomen te worden. Ik heb haar daarom half 2019
zelf op het spoor gezet van de Dordtse Phil en daar heb ik nooit spijt van gehad.
Wij hebben haar als ouders niet eerder zo enthousiast zien repeteren en met
anderen muziek zien maken. Op vrijdag 26 november konden we nog ‘live’ bij
Phil’s Muziekfestival zijn. En als ik daar de bijdrage van Phil Young en De Bazuin zie,
dan begrijp ik heel goed waar het enthousiasme vandaan komt.

Contrast
In het nieuws hoor ik over rellen in Rotterdam en andere hoeken van het land. Ik
zie jongeren, soms nog maar van een jaar of vijftien, openbare voorzieningen en
spullen van anderen vernielen, en de politie en andere hulpverleners belagen met
straatmeubilair en vuurwerk. Wàt een enorm contrast is dat met onze kinderen
die ik in het BeneVia Muziekcentrum op het podium met elkaar plezier zag maken
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met hun muziekinstrumenten. Als ik op zo’n moment de fraaie harmonieën uit
het orkest hoor loskomen, dan kan me dat echt ontroeren. Het werkt in deze
tijd ook troostend; de wereld is blijkbaar niet alleen maar een broedplaats van
ongenoegen en gedoe. Muziek verrijkt het leven, ontspant en brengt mensen van
alle leeftijden tot elkaar.
“Muziek

verrijkt het leven, ontspant en brengt mensen

van alle leeftijden tot elkaar. “
Programma
De sfeervolle opening met Perfect van Ed Sheeran zette de toon voor een
mooie bijdrage van Phil Young. De schreeuw van de laatste eenhoorn, met
een hoofdrol voor de dwarsfluiten, bracht dynamiek. Jisk mocht na het
kinderboekenweekconcert nóg een keertje uitpakken als solist in Englishman in
New York en hij toverde daarmee opnieuw een brede glimlach op onze gezichten.
Ivo bracht de rust terug op zijn klarinet met A little lovesong. Die rust was van
korte duur, zo bleek toen de voorste blazers met de voeten bungelend over de
rand van het podium de aanzet gaven voor een ritje in de achtbaan. De lastige
combinatie van blazen, bewegen en schreeuwen was verrassend. En de afsluiting
met het inmiddels bekende Bella Ciao was vertrouwd. Aan het einde vraag ik
me altijd stiekem af of het niet toch nog een beetje sneller zou kunnen. Van de
bijdragen van het leerlingenorkest De Bazuin heb ik ook genoten. En ach, een
net niet goed gestemde sopraansax, onverhoopt verslappende lipspanning,
een klapperend riet of haperende ademsteun horen erbij. Ik kan jullie uit eigen
ervaring melden dat het publiek vergevingsgezinder is dan jullie denken.

Petje af
Wij zijn nog niet heel goed ingevoerd in de wereld van de Dordtse Phil. Als je
via je kind nieuw bij een bestaande vereniging betrokken raakt, is het best
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ingewikkeld om te aarden en contact te leggen. De coronacrisis is daar ook niet
echt behulpzaam bij geweest. We hebben alles zegge en schrijve zes maanden
mee kunnen beleven, voordat de boel in ons land op slot ging. Maar ik zie en voel
een hechte vereniging met een fijne sfeer en dat wordt ook op zo’n avond als
26 november bevestigd. Jammer dat dat voorlopig ook weer de laatste avond
was, maar dankzij de livestream kunnen we nog regelmatig de stukken opnieuw
kijken en luisteren. Dat is wat mij betreft toch één van de meer positieve gevolgen
van de pandemie. Petje af voor alle vrijwilligers en financiers die dat mogelijk
hebben gemaakt. Maar het is en blijft leuker om met veel mensen in één ruimte
te genieten van de muziek en het samenspel op het podium. Ik hoop dat dat heel
snel weer kan.
“Petje

af voor alle vrijwilligers en financiers die dat

mogelijk hebben gemaakt. Maar het is en blijft leuker om
met veel mensen in één ruimte te genieten van de muziek
en het samenspel op het podium.”
Twee enthousiaste supporters extra
Ik vind het belangrijk dat het enthousiasme bij de jeugd wordt aangevuurd en
het is fijn om te weten dat er mensen zijn die daar talent voor hebben. Dat soort
mensen moet je koesteren. Ik gun onze dochter deze omgeving en hoop dat ze
nog jaren plezierig met de andere leden van Phil Young en de opvolgers daarvan
kan en mag optrekken. En jullie hebben er gratis twee enthousiaste supporters bij.
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Voor alle rust in een hectische periode

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42
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Tussen Dordrecht en de Dordogne
Door: Malou

Donker
Het is een winterse maandagvond. Met lichte tegenzin stap ik de donkere nacht in
vanuit ons met haardvuur verwarmde huis. Op de tast zoek ik de autodeur. Deze
voor mij voorheen ongekende duisternis is na zeven jaar heel gewoon geworden.
Geleid door het maan-, sterren- en autolicht rijd ik over bochtige wegen. Oppassen, niet te snel rijden, er steekt nog weleens een familie zwijntjes over.

Gourdon
Ik kom aan in het ronde middeleeuwse dorpje Gourdon en beklim de heuvel
richting de stadskern waar op de top een imposante kerk staat. De contouren van
de kerk zijn tientallen kilometers verderop nog goed zichtbaar. Hier moet ik zijn,
want hier is vlakbij de muziekschool. Met de saxofoon op mijn rug bewandel ik de
smalle straatjes. De eeuwenoude grote stenen huizen stralen geel licht uit, alles
ziet eruit als een groot kasteel. Het voelt goed en gemoedelijk in dit stadje, mijn
tegenzin maakt plaats voor zin naar warmte, licht, muziek en het weerzien van de
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mensen die ik afgelopen jaren mocht leren kennen.

Chef JP
Het gevoel van gemoedelijkheid blijft nu ik eenmaal hier ben; bij het UMG dat
staat voor «Union Musical Gourdonnaise». Een kleine muziekvereniging, met één
orkest en één dirigent, «chef» Jean-Pierre Vermeeren waarvan de achternaam
doet vermoeden dat ik mijn moedertaal kan blijven spreken. Toch is chef JP,
oud-militair en saxofonist, Franser dan Frans.

Geheimtaal
Tussen de Jean-Pierres, Jean-Maries en Jean-Michels bevindt zich één Nederlander, een Fries, Ekke genaamd, mijn uitvalbasis om gewoon voor even tussen al dat
Frans weer Nederlands te zijn en een geheimtaal te spreken waar wij altijd veel
bekijks bij hebben. Een Amerikaanse is er ook, Ann uit Pennsylvania. Haar wereldse accent maakt mij soms aan het lachen, gezien de pittoreske omgeving waarin
we ons begeven.

Apéro
Al met al zijn we een klein gemêleerd gezelschap dat veel, teveel, praat en soms
ook muziek maakt. Het hele jaar door wordt gewerkt naar het traditionele nieuwjaarsconcert in Le Vigan, een dorpje op mijn weg naar Gourdon, met een verrassend grote concertzaal. De concerten zijn altijd goed bezocht met een oergezellige «apéro» (borrel) na afloop en lange tafels vol lekkernijen die aangeduid
worden met «salé» (zout) en «sucré» (zoet). Overigens gaat dit feest sinds corona
ook niet altijd meer door.

Orkest van oorsprong
Wanneer ik tijdens de repetities de twee klarinettisten, het kleine groepje fluitisten
en de eenzame trombonist zie, dan denk ik vaak terug aan mijn orkest van oor-
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sprong. Daar waar het muziekmaken op mijn tiende begon, zo’n 25 jaar geleden:
het Dordrechts Philharmonisch Orkest. Een geoliede machine, vergeleken met het
UMG. Met weemoed denk ik dan terug aan de repetities, de concerten en nu ik het
aan het begin van dit stuk toch over kastelen had: De Phil repeteert in een kasteel
vergeleken met het zaaltje van de muziekschool van Gourdon!
Maar Frankrijk zit mij als een warme, goed zittende jas. Dus zolang ik hier blijf, blijft
Dordrecht met De Phil te ver weg om nog als actieve muzikant mee te doen. Maar
mijn lidmaatschap opzeggen is onmogelijk en ik heb het geluk om af en toe nog
iets te kunnen doen, zoals het ontwerpen van deze Phileriaan, concertposters en
een nieuwe huisstijl voor de hele vereniging!

Veel meer dan een woord
Het leek daarom een paar weken geleden haast een droom. Twee of drie keer per
jaar ben ik terug in Dordrecht. De stilte, de natuur en de duistere nachten achter
mij latende voor het drukke beweeglijke, maar vertrouwde Zuid-Holland, waar ik
toch óók zo van houd. Wanneer ik met de auto de grens passeer en voor de eerste keer «Dordrecht» zie staan op een verkeersbord, dan zie ik veel meer dan een
woord en een combinatie van letters. Misschien vind ik het wel het mooiste woord
dat bestaat. Hoe langer ik weg ben uit deze stad en dit land, des te meer ik ervan
ga houden, dat is zeker.

Vertrouwde donderdagavond
En zo ook de muziekverenging, waarvan de leden voelen als familie. Het was
donderdagavond en ik besloot te kijken of het zou lukken om er een vertrouwde
donderdagavond van te laten maken. Dus stapte ik weer in de auto, in een felverlichte straat en reed naar het BMC. Het lukte! Iedereen was er weer, ik mocht weer
meespelen, ik pakte mijn saxofoon uit en nam plaats op de stoel naast Marijke.
Alsof het nooit anders was en Frankrijk en Gourdon en het UMG nooit hadden
bestaan.
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Herinnering koesteren
Eén ding was wel anders: het niveau. Oefenen, dat zou het enige zijn om mij te
helpen weer te kunnen musiceren zoals de anderen. Ik zou oefenen, oefenen en
nog eens oefenen als dat weer kon. Maar het kon niet. Te snel was mijn droom
voorbij, pakte ik mijn saxofoon in, stapte ik mijn auto in en wist ik dat dit niet meer
is. Misschien pijnlijk, maar het werd een herinnering die ik koester, dierbaar is en
dankbaar heb meegenomen naar huis: thuis in Frankrijk.

Malou Moor Design Studio
Websites & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com
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Kerstsfeer

in ons BMC
Door: Liesbeth
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Ondanks corona hebben wij het BeneVia Muziekcentrum tóch weer in kerstsfeer
gebracht. En “wij” zijn Liesbeth, Kitty, Els en de klusjesmannen van de maandagochtendploeg. Elk jaar voorzien wij de foyer en de grote zaal van kerstdecoratie
om de kerstsfeer binnen te brengen. Dit jaar hielpen ook Jos en Marja mee. Dat
was fijn, want extra handen kunnen wij natuurlijk altijd heel goed gebruiken.
Traditioneel doen we dit elk jaar op de maandag na pakjesavond, natuurlijk in het
BeneVia Muziekcentrum. Het is altijd heel gezellig: we drinken ook met zijn allen
even koffie en de overgebleven kruidnoten en speculaas en andere Sintlekkernijen smikkelen we onder het versieren op. En we hebben eer van ons werk!

Achter de grote zaal in de berging staat een stellingkast vol met decoratie die elk
jaar leeg getrokken wordt en werkelijk bijna alles krijgt een plekje. Nu vragen jullie
je misschien af hoe komen jullie aan al die spullen? Hans Verbeek had via een
tuincentrum heel veel bomen en decoratiemateriaal gekregen voor een kerstgala. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. Voorlopig hebben we daardoor dan
ook genoeg materialen.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om alleen kerstbomen op het podium te
plaatsen en die te versieren. Zaterdagmiddag 11 december was er een kerstconcert van Musical Souvenir uit Capelle aan de IJssel en zondag 19 december gaven
Phil Good en Phil Spaß hun concert in winterse kerstsfeer. De bomen hebben
geschitterd op de livestreaming tijdens de concerten.

Kriebelen jouw handen al om volgend jaar mee te helpen? Dat is helemaal niet
erg. Geef je op bij Liesbeth, Kitty of Els (fluit).
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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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Pils & Glorix
Pils
En weer zitten we in beperkingen vanwege Corona. Dit heeft ook grote gevolgen
voor de evenementen. We waren allemaal zo goed bezig, voor het einde van
het jaar, oftewel het laatste kwartaal. Samen met Marijke en Myrthe zijn de
lijsten ingevuld en bijna alle evenementen waren geregeld. Helaas ging 15 en 16
september niet door, een streep er door heen. Op 2 oktober het concert van Phil
Good gelukkig wel door op vertoon van de QR-code. Daar hadden we gelukkig
José en Anja voor die bij de ingang stonden. Ook het kinderboekenweekconcert
ging gelukkig door, omdat het in de middag was. De plannen van het Dordtse
festival viel in duigen. Ieder die zich had opgegeven kon ik gaan afzeggen. Echt
jammer, zeker ook voor de organisatoren van dit geheel. Want ja, niet alleen
de bardienst kan geannuleerd worden, maar er zijn ook kaarten verkocht,
verenigingen die zich hadden opgegeven moesten allemaal afgezegd worden. Er
valt zoveel aan voorbereidingen in het water.
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Bij deze wil ik ieder bedanken voor de medewerking in het geheel, en laten we
er volgend jaar weer met goede moed, in gezondheid, en met veel energie weer
volop in gaan. Wat mij betreft geven jullie je weer spontaan op om met elkaar
een gezellige en leuke bardienst te draaien. Standaard voor het barteam is drie
keer een evenement in het hele jaar. Let op: een repetitie is geen evenement. Dat
wordt nog wel eens vergeten. Het is vier keer schoonmaken of drie keer bardienst
bij evenementen.

Dan wil ik iedereen een heerlijke kerst toewensen, een goed uiteinde en gezond
2022. Ik neem nog een Leffe, PROOST!

Groetjes, Elly

Glorix
Oh oh oh. Het was wat de afgelopen weken. Het samenstellen van de 15
maandenplanning, met de supersnelle reactie van iedereen. Sommige data
waren 2 avonden later al vol. Echt waar. Maar daarmee zijn we er nog niet, want
het gebouw moet beschikbaar zijn en we moeten ons houden aan de actuele
coronaregels.

De vrijdagavondschoonmaak van december viel buiten de door de overheid
toegestane tijd. Ons gebouw heeft in november en deels in december naast
de repetities vaak podium geboden aan vele orkesten en koren in het kader
van Phil’s Muziek Festival en voor andere streamingoptredens. Dat was één
van de redenen waarom de schoonmaak van vrijdagavond verzet is naar
zaterdagochtend. Maar ja, inmiddels wordt ook gerepeteerd op zaterdagochtend
en was er verhuur aan Musical Souvenir. Met fijne samenwerking en afstemming
verliep het eigenlijk heel goed. QR-codes scannen, huurders de weg wijzen,
zorgen dat er niet over de net gedweilde vloer werd gelopen, de ramen werden

36 De Phileriaan | december 2021

gelapt, de toiletgroep grondig werd onder handen genomen, de bar was weer
om door een ringetje te halen, alle kamers boven weer gesopt en gestofzuigd.
Allemaal top werk, gedaan door de leden van ons schoonmaakteam. Dat gaan
we wat mij betreft weer elke maand doen.

Deze keer heb ik twee punten van aandacht die ik graag met jullie wil delen:

1.

We kwamen heel veel kauwgom tegen onder de tafels in de foyer. Wat een
heksenwerk om dat eraf te krijgen. We kunnen dit voorkomen door er géén
kauwgom op te (laten) plakken. Laten we ons hier sterk voor maken. Ook met
andere huurders wordt dit aandachtspunt gedeeld.

2.

We missen veel theedoeken. Mochten er op één of andere wijze theedoeken
van de Phil bij jou thuis liggen: op onze club missen we ze. Neem ze svp zo
snel mogelijk weer mee en leg ze in de juiste lade in de keuken. Onze dank is
groot!

Aan alle vrijwilligers van het

bar- en schoonmaakteam
Heel hartelijk bedankt voor jullie flexibiliteit en tomeloze inzet dit jaar.
Samen maken we ons sterk voor onze vereniging, voor ons gebouw, of
het nu ‘Pils’ of ‘Glorix’ betreft. We kunnen niet zonder jullie en zijn heel blij
met jullie. We wensen iedereen naast mooie muziek veel liefde, licht en
gezondheid. Laten we er samen een prachtig (muzikaal) jaar van maken.

Elly, Rob en Marieke
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Kerstsfeer

Kerstsfeer in Dordrecht
Omdat wel een online verenigingsmagazine hebben en kleurenfoto’s beter
overkomen, geven we deze keer een klein inkijkje in kerstsfeer in Dordrecht (en
omstreken). Wat en hoe hebben leden van de Phil thuis versiering aangebracht in
deze donkere dagen?
Kerstversiering in
de tuin van Irene

Omdat wel een online verenigingsmagazine hebben
en kleurenfoto’s beter overkomen, geven we deze
keer een klein inkijkje in kerstsfeer in Dordrecht
(en omstreken). Wat en hoe hebben leden van de
Phil thuis versiering aangebracht in deze donkere
dagen?

Krans voor de

deur van Marieke

Kerstboom van Willemijn
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Kerststal van Marcel

Kerstboom voor op reis
van Linda

Kerstdorp van Elly

Luc in Rome

Boom van Inge

"Dit jaar wat kleiner"

Kersttrui en kerstjurk van Willemijn
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Ledenmutaties
Nieuwe leden
Lucas Leertouwer, PKZ, klarinet, per 12-10-2021
Michaël Maas, PKZ, slagwerk, per 1-10-2021

Vertrekkende leden
Ivo Holster, ORK, klarinet, per 8-12-2021
William Holster, ORK, trombone, per 8-12-2021
Rob Holster, ORK, euphonium, per 7-12-2021
Marc Lebens, ORK, klarinet, per 28-02-2022
Els van Steenoven, ORK, hobo, per 28-02-2022
Sylvia Nooteboom, ORK, saxofoon, per 28-02-2022
Benthe ten Berge, PYG, klarinet, per 28-02-2022
Michaël Maas, PKZ, slagwerk, per 28-02-2022

Ledental per 17/12: 177
(1/1/20: 185)
Vriendental per 17/12: 133
(1/1/20: 137)
Rustende leden per 17/12: 25

Verschuivingen

(1/1/20: 28)

Guus Mayer, PGD, trompet, per 1-12-2021

Nieuwe vrienden
Mevr. S. Holster-van der Laan, per 1-10-2021

Vertrekkende vrienden
Mevr. S. Holster-van der Laan, per 31-12-2021
Hr. C. Holster, per 31-12-2021
Mevr. M. van der Kolk, per 31-12-2021
Mevr. H. Busink, per 31-12-2021
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Agenda
19 dec 2021 - 14.00u

Midwinterfest. Orkest: Phil Good en Phil Spaß. Locatie: Alleen gestreamd
19 feb 2022 - 10.00u & 13:00u

Concert voor Ukkepuk. Locatie: BMC
2 april 2022 - 20.00u

Voorjaarsconcert. Orkest: Dordrechts Philharmonisch Orkest. Locatie: BMC
9 april 2022 - 19.30u

Paasbingo. Voor wie: ALLEN. Locatie: BMC
23 april 2021

Uitwisselingsconcert in Oostzaan. Orkest: Phil Good. Locatie: Oostzaan

Een fysiek evenement/ concert kan pas doorgaan 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. Kijkt u op
onze website voor de actuele informatie.

Bij het uitkomen van deze Phileriaan geldt dat voor het aanwezig zijn bij een concert de
QR-check wordt uitgevoerd. Deze check geldt niet alleen voor onze gasten, maar ook
voor de muzikanten, voor de dirigent, voor het streamteam en voor het barteam.
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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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