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BARSERSHOP SINCERS

Riet Kosterman en Peter lseger
eerste Nederlandse judges
Sinds enkele weken kan de Nederlandse barbershopwereld beschikken
over twee officiële j u ryleden. Riet
Kosterman en Peter lseger hebben
hun certificaat behaald na drie jaar
van studie in Engeland. Riet Kosterman: 'We hebben een gedegen opleiding gehad bij de Britse organisaties
BABS en LABBS. Dus als we aan de
gang gaan, kletsen wc niet uit onze
nek.'
De taak van de tweejuryleden is tweeledig. Ze treden op Europees niveau op
bij het beoordelen van wedstrijden. Hun
andere taak is het coachen van koren en
kwartetten. Peter lseger merkt daarbij uitdrukkelijk op dat hij in eerste instantie
lid is van de Britse mannenorganisatie
BABS, Riet Kosterman legt haar voorkeur bij DABSen Holland Harmony.
De twee hadden in januari een uitvoeri ge gedachtewisseling met de
besturen van deze twee organisaties.
Voorzitters Rinia Roethof en Johan
Kruyt spraken daarbij duidelijk uit dat
de twee nieuwe judges uitdrukkelijk
hun ondersteuning krijgen. ·we zijn blij
met jullie afstuderen. en trots dat we nu
Nederlandse juryleden hebben.' zei
Rinia Roethof tijdens de bijeenkomst.
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Riet Kostermali en Perer Iseger
lseger is opgeleid in de categorie
Zingen. Kosterman legt de nadruk op
Presentatie. De derde kandidaat. Pru
van de Bilt. zal mogelijk volgend jam·
zijn certificaat behalen.
Kosterman legde uit dat het cenificaat meer betekent dan alleen jureren.
·Het legt ons ook de verantwoordelijkheid op het barbershop zingen in
ederland naar een hoger peil te
brengen. De omwikkeling van de
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kwaliteit beschouwen wij als een
belangrijke taak. maar ook het enthousiasmeren van barbershopzangers.'
Vraag van de besturen: ' Hoe waterdicht is de garantie d<lt de nieuwbakken juryleden in hun beoordeling
objectief blijven ten opzichte van de

•• I••

koren en kwartellen die ze coachen?·
'Daar zijn we intensief op getraind'.
merkt Riet Kosterman op. ·we kijken
echt niet naar dingen waar wij als coach
juist veel nadruk op hebben gelegd.'
l seger: · Daarom is het ook juist goed
als we verschillende koren en kwartetren
coachen. Bovendien is er altijd de juryvoorzitter die erop moet letten dat de
beoordelingen niet te ver uit elkaar
lopen.'
Kosterman merkt verder op dat de
judges vanaf zes weken voor een
conventie niet meer mogen coachen.
De twee hebben vooralsnog hun handen
vol. Jscger dirigeert de vrouwenkoren
Rhine Sin~ers in De Meern en Midland
So111ul in Ede. Hij doet ook verschillende coachings. Riet Kosterman dirigeert
Lake District Sound in Maarssen, ze
coacht verschillende koren en kwartellen in het hele land. 'Ik heb mijn
handen vol'. stelt ze vast.
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Zangersverbond lonkt naar DABS
Barhershop staat uitdrukkelij k genoemd
in de lijst met mogelij ke deelne mers
aan een festival ter gelegenheid van het
150-jarige bestaan van het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond in 2003.
' Barbershop-ensembles· mogen op dat
festival, tevens wedstrijd. 20ste-eeuws
werk voor mannenkoor van een buitenlandse compo nist zingen. De mededeling vinden we in het Nederlands
Zangersblad.
Het blad krijgen we in een gesprek
met twee bestuursleden van het
Zangersverbond, voorzitter Frits van
Schaik en secretaris Bert Stuit. Die
weten te vertelle n dat in traditione le
koren groepen voorkomen die zich
aan barhershop-zingen wijden. Dat
verrast ons. Het zou ons niet hoeven te
verrassen als we vaker naar andere
koren zouden lu isteren. Maar we
worde n wel nieuwsgierig naar het
repertoire van die g roepen, en ook naar
hun manier van 'brengen'.

n ons barbersho pwereldje hebben
we een eigen terminologie. Een
repetitie heet rehearsal. Een
optreden een gig. Een toon aangeven
noemen we pitchen. Wanneer we vals
zingen, dan heel dal 0111 of lllne. Een
muzikale verfraaiïng in een song heet
embellishment en ga zo maar door.
Zo heb je ontzeilend veel typische,
Engelse barbershopwoorden.
Nou ben ik daar inmiddels wel aan
gewend en ik wil graag professioneel
overkomen in ons wereldje. Dus
vooruit maar met de geit.
Doch wat gebcurclc er kort gelede n.
Mij n vrouw en ik houden soms van
een avondje stappen. En op een van
die avonden ontmoetten wij, in een
wel heel erg bruine kroeg. een tweetal
jonge mensen, begin twintig dacht ik
zo. We raakten met e lkaar in gesprek
over de verschillende biersoorten die
er geschonken werden. Je moet weten,
ik heb nogal verstand van bier, althans
ik lust het graag. Dat komt natuurlijk
ook door het jaren lang zingen in ons
kwartetje.
Het gesprek aan de bar verliep overigens
niet zo soepel als je zou verwachte n.
Het is niet dat ik dover wordt, hoewel
mijn kwartetvrienden mij soms raar

I

De twee van het Zangersverbond zie n
met belangstelling onze nieuwsgierigheid groeien. Samenwerking met DABS
zou een verbreding van het Zangers-

Idee van samenwerken
nieuw voor barbershop
verbond betekenen, leggen zij uit. Het
verbond zou in de verschillende
evenementen graag ruimte bieden aan
barhershop-ko ren en -kwartetten. Het
verbond heeft een schat aan ervaring
met het organiseren van grote evenementen.
·we zouden een federatief model
moeten bedenken'. peinst voorzitte r
Van Schaik hardop, 'zodanig dat DABS
zelfstandig blijft bestaan maar op
sommige momenten meedoet met het
Zangersverbond.'

Terminologie
door Insider
aankijken als ik niet om hun gore
moppen lach.
Maar goed. de communicatie (pralen
over barbershop) met die jongelui
haperde omdat zij een geheel eigen
terminologie hebben. Nou j a, ik
bedoel, ze gebruiken net a ls wij
barhershoppers vreemde woorden.
En dat niet alleen, ook wordt gebruik
gemaakt van een soort turbotaal, net
als bij SMS-berichtjes.
[n combinatie met dreunende
Stonerrock die gedraaid werd met
de volumeknop op I0, zei ik soms ja,
maar aan het gezicht van mij n langharige o ngeschoren buurman te zie n,
moest het eigenlijk nee zijn. Ook
mijn vrouw had het moeilijk mei de
combinatie muziek/turbotaal. Zij
onderhield zich met een kn ap meisje,
gehuld in pikzwarte kleding, ringeljes
in de oren, tong-pearcing e n aan elke
v inger een zilverkleurige ring.
Het stel trekt het niet (heeft geen puf)

Hij ziet ook meer mogelijkheden
voor de - naar verhoud ing kle ineDAB$ mee te delen in de mogelijke
subsidies die het Zangersverbond bij de
overheid kan lospeuteren.
Hoe kijkt een barbershopkoor
tegen andere koren aan? In hoeverre
willen barbershop-zangers hun blik
verbrede n? Wat zou same nwerki ng
voor he t Zangersverbond kun nen
betekenen? Het verbond zou graag
barhershop in zijn evenementen opnemen, meldt voorzitter Van Schaik.
Het idee van samenwerken is nieuw
voor barhe rshoppend Nederland. dat tot
nu toe altijd zijn eigen boontjes heeft
gedopt. Maar het idee kan aantrekkelijk
zijn. O nze vraag aan de lezers: de nk
eens over voor- en nadelen en laat ze
aan ons weten. Wie weet wat eruit
komt.

Jacques de Jong

in ons gepraat over barbershop. Ze
vonden er geen kont aan (niets aan).
Ondertussen moest bet meisje
even gieren (naar het toilet). Zij
houden meer van dra1•en (reizen)
in een draafding (auto). Eigenlijk
vonden zij ons maar vage gasten
(een stel rare snuiters) d ie barhersho p
leuk vinden. Ik vertelde na melijk
nogal enlJlousiast over conventies met
zangwedstrijden in onze opzichtige
showkleding, en dat barhershoppers
ook vaak gekleed gaan in gekleurde
sweaters, behangen met opzichtige
speldjes van over de hele were ld.
Maar hun interesse was nul-kommanul.
Inmiddels kreeg ik hun terminologie
aardig door en wilde eigenlijk liever
afscheid nemen van die vage gasten.
Dus zei ik: •Kauw hier maar op eikel'
(hier moet je het maar mee doen,
je krijgt van mij geen bier meer).
' Bovendien is deze kroeg nix voor een
rix' (niks aan). Wij zijn afgedraafd
(weggegaan). Mijn vrouw zei nog:
'Dat was een strakke actie' (dat heb je
goed gedaan).
Deze turbotaal is a l he lemaal niet te
combineren met barbershoptaal. Ik
krijg er koppijn van, ik trek het niet!!
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Festival Den Bosch op 22 september
Na een succesvol barhershopfestival in
september vorig jaar,
is secretaris Jan
Moors van Duketown
Barhershop Singers
meteen gaan nadenken over een
regelmatig terugkerend festival. Hij s telt
nu voor op zaterdag
22 september 2001 in
's- H e rtoge n bos eh
weer zo' n festiva l te
houden.
Vorig jaar waren er
zeven koren en zeven
kwartette n die z ich
door
de
z ingend
antieke
binnenstad
bewogen.
He t
succes
bij
de
Bosschenare n was groot. De dee lnemende zangers hadden er ook het
grootste plezier. Nu heeft Jan Moors
alle koren van DABS, Ho lla nd
Hannony en Sweet Ade lines uitgenodigd om mee te doen. Er kunnen
maximaal veertie n koren e n twintig
kwartette n deelnemen. Het kome nde
festival krijgt meteen al een internationaal tintje doordat de Nonhernaires uit

Harmeke van Houselt dirigeert her ge:amwlijke zingen in Den Bosch, tijdens hetfeslil'al vorigja01:
Engeland zich al hebben gemeld.
Volgens Moors moet het festiva l zich
gaan kenmerken door muzika le kwaliteit,
sfeer en theater. Tijdens het evenement
is er een streetparade op verschille nde
fraai e plekken in de stad. er is masssinging op de trappen van de
Nederlands hervormde kerk, er is een
aftergle w in de buurt van vele cafés.

Tenslo!le is de bedoeling dat a lle deelnemers samen of in aparte groepjes
gaan eten (op eigen kosten).
De deelname is gratis. ook het
programmaboekje voor het publiek is
gratis. Moors hoopt subsidie dan wel
sponsoring te krijgen van overheden.
bedrij ven, fondsen en banken.

Nederland laat zich zien in Glasgow
Drie Nederlandse koren en drie
kwartetten zijn druk in de weer met
voorbereidingen voor de Europese
conventie van 4 tot en met 7 mei in
Glasgow, Schotla nd. I n totaal gaan
rond tweehonde rd Nederlanders
vliegend en varend naar de overkant.
van de Noordzee.
Van de koren nemen Wha/e City Sound.
Dolphin Barher Mares en Lake Districl
Sound deel Van de kwartetten Radio
Times, Barcode en Voca/ Chords. Ze
staan ook allemaal in een avondshow.
In totaal treden 25 kwartetten en 3 1
koren op in de Europese competitie. Bij
de kwartetten bijt Vocal Chords het
spits af, Barcode volgt als vijfde, Radio
Times staat als twintigste op het
programma. Bij de koren treedt Lake
District Sound a ls zesde op, Dolphin
Barber Mates als eenentwintigste, en
Whale City Sound als zesentwintigste.
Uiteraard ;?:ellen de Britse deelne mers
de toon. Maar daarnaast zijn er

Zweden. Duitsers en Nederlanders. De
!.e ren ontbreken op deze Europese
gebeurtenis.
Lake District Sound ui t Maarssen
gaat met een groep van 48 personen,
van wie 31 zangers. De club vaart
donderdagavond af. Het koor treedt op
onder leiding van dirigent R iet Kosterm an. Ze hebben vier songs die ze in de
competitie kunnen late n horen. ' We
zijn er helemaal klaar voor', meldt
secretaris Theo Hijman. De kwartetten
Radio Times en Vocal Chords reizen
met de groep mee.
Luc Schoute van het kampioenskwarte t R adio Times meldt dat het kwartet
twee extra nummers heeft ingestudeerd.
'Niet dal we denken in de finale te kunnen geraken. Maar ja, we dachten ook
niet dat we kampioen van DABS zouden worden. Op vrijdag staan we niet
alleen in de competitie, maa r ook in de
internationale show. Daar willen we
on s Nederlandstal ige reperto ire laten

horen. He t boemeltie van Purmerend
trekt het spoor door naa r Glasgow.'
Dolphin Barher Mates is van plan
met 54 deelnemers, van wie 28 zangers,
er een feestreis van te maken. De c lub
bestaat twintig jaar. vandaa r. Op de
maandag na de conventie maken ze nog
een tripje door Schotland.
De kore n en de kwartetten treffen o p
de boot van IJmuiden naar Newcaslle
ook de co llega's uit Zaandam. Whale
City Sound steekt met een dikke tachtig
re izigers over. Er doen rond veerlig
zangers mee in de competitie. Van DFDS
Seaways he bben Whale City Sound e n
Lake District So und een bus ter
beschikking gekregen, ook voor het
vervoer in Schotland. Daarmee make n
ze op de terugweg nog een kle ine tour.
Do lphin Barber Mates doet dat ook:
·or we als de besten uit de bus zullen
ko men weten we niet en dat houdt ons
ook niet zo bezig. maar in ieder geval
gaan we ellthousiast de bus in.'
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wat hoe en waarom van de klinker

Vrienden in Nederland, ik ga ervan
uit dat we allemaal beter willen zingen
met minder inspanning. We weten allemaal dat technische discipline de basis
is waarop we een superieur artistiek
optreden kunnen bouwen. Een van de
belangrijkste onde rdelen van een goede
technische basis is het aanleren van een
systee m waarmee je klinkers makkelijk
kunt afstemmen e n ontwikkelen om de
sound te vergrote n.
Dus: wat is de klank van een klinker?
Het geluid dat je voortbrengt is óf een
medeklinker (ss, u , pp, rr, dd et cetera)
óf een klinker (aa, ee, ie, oo, oe). Als je
deze geluiden hardop maakt, is het
moeilijk om medeklinkers aan te
houden; die zijn 'van het moment',
terwijl je klinkers net zo lang kunt
aanhouden als je adem hebt. Zelfs
langer als je weet hoe!
Mijn oude zangleraar zei altijd dat het
geluid is gebaseerd op klinkers. maar
dat de woorden. de betekenis en de
emotie voortkomen uit de medeklinkers . De meesten van o ns zijn
aardig goed in s issende en ploffende
geluiden, dd, pp e n ss. Maar de grootste
afwisseling ontstaat waar we het geluid
van klinkers bij elkaar proberen te
brengen. Zonder hier al te technisch te

worden: er zijn grote voordelente behalen
door het geluid van klinke rs bij e lkaar
te brengen, en de synergie van overeenstemmende stemmen is j uist een van
de unieke kwaliteiten van barhershop
harmony.
Als je wat beter kijkt naa r je zingende
vrienden (vriendinnen) in je kwartet of
koor, dan zie je dat iedereen net iets
anders zingt, de monden z ijn verschillend, met verschillende grootte, andere
tanden, andere vormen van tong en
wangen, en let er eens op hoe verschillend de lippen kunnen zijn. Sommige
zangers kunnen hun kaken beter bewegen,
anderen zijn daarin beperkt. Dan besef
je hoeveel er, ook voor slechts een
handvol zangers, nodig is om de mondstanden geljjk te krijgen.
Waarom willen we dat? Elke klinker
heeft een karakteristieke serie van
harmonische klanken (daardoor herkennen we een bepaald woord). Een lichte
afwijking veroorzaakt al dissonantie en
d at belemmert weer de vorming van
boventonen (ringing chords). Wie daar
meer van wil weten, kan mee-mailen op
Windmillharmony@ libertysurf.co.uk.
Er is veel discussie over de vraag
hoeveel klinkers we in barhershop
harmony gebruiken, twaalf, zestien, of
zelfs achttien. Het doet er niet toe als
iedereen op hetzelfde moment maar de
j uiste klinker zingt.
Als je gewoon spreekt, loopt het brein
van de luisteraar iets vooruit op je

woorden, bjj werkt o ngeveer uit wat je
gaat zeggen en vindt dan de overeenstemming in jouw woorden. Dit
betekent dat een ander jouw woorden
begrijpt dankzij de context. Als je zingt,
hebben we meer precisie nodig omdat
het brein van de luisteraar al de tonen
produceert die jij nog moet zingen. En
de meeste breinen kunnen geen verschillende dingen tegelijk.
Dus wat hebben we nodig voor goede
klinkers? Goed kijken naar je medezangers helpt al. Ook het bestuderen
van je mondstand voor de spiegel o f
samen met een vertrouwde vriend kan
helpen.
De meesten van ons denken dat we
het wel goed doen, maar als de spiegel
erbij komt. blijkt vaak het tegendeel. Er
is een grote discipline voor nodig om de
aandacht te blijven houden bij een
goede mondstand als middel o m een
betere zanger te worden.
Mijn s impele advies is om al je
klinkers te bouwen rond een vierkante
mondstand, zoals bijvoorbeeld bij het
woord URGE. Van daar af kun je alle
andere k linkers vormen met zo min
mogelijk beweging van tong, lippen,
kaken en tanden.
Dit eenvoudige advies is het resultaat
van een levenslange studie. Je wordt
een betere zanger als je hie rmee oefent.

Graham Sulton
Singing judge en coach Stemvorming

Wensen van dirigenten basis voor cursus
Holland Ha rmo ny en DABS zijn
van plan in juni een s peciale,
intensieve works hop voor dirigenten
te beginnen. He t programma voor
d eze workshop is bij de SP EBSQSA
in Amerika ontwikkeld. BABS in

Engeland boekt er al goede resultaten mee. Het kenme rk van de
works hop is dat dirigente n zelf
datgene aandragen waaraan ze
willen we rke n. Het is nie t d e
b edoelingd at ze passief kennis komen
halen. Integendeel, de workshop is
gebaseerd op d e eigen praktijk van
de dirigenten. Het is een training die
uitgaat van hun eigen wensen en
mogelijkheden.
Holland Harmony en DABS hebben
er o nlangs een gespre k over gehad

met Rhiannon Hall van BABS.
Zij legde uit dat het programma
Chorus Directors Workshop Intensive
(CDWI) in Engeland werd toegepast
vanwege de verschuivingen in de
barbershopwere ld, zoals bij de jurering.
In 1995 werd duidelijk dat er iet moest
gebeuren om dirigenten te he lpen de
omslag te maken, eerst door middel
van harmony colleges, later via het
intensieve programma. Het is bedoeld
als aanvulling op de bestaande
opleidingen. Het heeft inmiddels in
Engeland een aantal keren succesvol
gedraaid. Rhia nnon Hall zei van
mening te zijn dat het in Nederland ook
z'n vruchten af kan werpen.
Volgens haar moet de workshop twee
weekeinden omvatren waarin tra iners

een aantal kandidaten begeleiden. Het
eerste weekend wordt het tota le
programm a doorgenomen, in het tweede weekend wordt de workshop toegespitst op 'klant-dirigenten' voor een
koor. Daarna vindt een evaluatie plaats
die mogelijke Nederlandse trainers op
zou moeten leveren.
Vanwege het zeer inte nsieve karakter
van zowel de opleiding a ls het
programma zelf, moeten ka ndidaat
CDWI trainers aan zware eisen voldoen. Zo moeten ze onder andere over
ste rke communicatieve vaardigheden
beschikken, met respect en waardering
voor de ' klanten' ongeacht het niveau.
Rhiannon Hall heeft toegezegd in
juni te wi llen meewerken aan de
workshop.
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Kwartettendag belooft feest te worden
Op zaterdag 24 november te
's-Hertogenbosch lijkt het een g root
feest te gaan worden. Voor de
kwartettendag met overdag coaching
en 's avonds een s how, hebben bijna
a lle DABS-kwartetten zich opgegeven.
Dat de formule, bedacht door Arno
Viguurs, Erik Bosman, Han Klein
Haneveld en Ton van Aart van lilierstate
Conneetion zo'n groot succes zou
worden. hadden zij niet gedacht. Ook
het DABS-bestuur en de commissie
Opleidingen waren aangenaam verrast
bij zoveel animo. Dat is zeker ook te
danken aan de succesvolle conventie te
Zaandam, waar allekwartetten aan de
contest meededen.
Jawel. negentien kwartetten hebben
zich opgegeven om door gekwalificeerde
coaches het beste uit het kwartet te laten

halen. En daarna. nog niet moe van zo'n
hele dag muzikaal kneden, hebben
talrijke kwarterten nog zin om in de
grote show, het Quartet's A Capella
Festival, op te treden om hun eigen
showtje te geven.
Voor het dagprogramma, de coachingsessies, hebben de kwartetzangers van
lo terstate Conneetion als medeorganisators gekozen voor de formule:
voor elke sessie één kwartet per coach.
Da t bleek een goede keuze te zijn, maar
dat vraagt tegelijk ook om financiële
creativiteit van het DABS-bestuur.
Want wanneer inderdaad negentien
kwartetten zich definitief aanmelden,
zullen er toch negentien coaches nodig
zijn. Dat is veel, maar er wordt aan
gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.
(DABS heeft intussen een bijdrage van

2000 gulden toegezegd-red.)
De locatie, het Koning Willem
College, is geen probleem, lokalen en
ruimte genoeg. Ook aan gekwalificeerde coaches zal het niet mankeren, hoewel natuurl ijk ook naar het budget zal
worden gekeken.
Zowel het Koning Willem I-college
als het Koningstheater zijn gelegen aan
de rand van ·s-Hertogenbosch. Hier
geen parkeerproblemen, ruimte in
overvloed en allemaal gratis. Degenen
die 's avonds het Quartet's A Capella
Festival willen meemaken, zullen straks
via de normale DABS-kanalen worden
geïnformeerd over het bestellen van de
toegangskaa11en.
E-mail: ton. vanaart@wxs.nl.

Ton vanAart

Het kwartet Unlimited shmrt rol trots de beker die

:e

hebben gen'0/1/Ie/1 op de com•emie als kwartet dat het
meest vooruit is gegaa11. Het heeft e\'e/1 geduurd. meldden
ze op hun website. I'Oilwege een vergissing

\'OI!

de jlll)'

die eerst Special Foru· had beloo11d. Maar Special Four
had bij de 1•orige com·emie alleen als mikenwmer
meegedaa11, 11iet i11 de ll'edstrijd. '\Ve're all l'ery happy
tlwt1re could jinally get our hands 011 it... and of course
proud of ll'ÎIIning it in the jirst p/ace!' aldus Unlimited op
de website.

Veel nadruk op opleiding en coaching
De muzikaJe coördinatoren Herman
Feitsma en Leo Seel hebben een la nge
lijst van opleidingen opgesteld voor
dit j aar. Verschillende cursussen zijn
opgezet in samenwe rking met
Holla nd Harmony. Ze zijn bed oeld
voor beginnende barbe rs hoppers
die inzic ht wille n krijgen in de
genoemde categorieën Presentatie en
Muziek.
Jammer genoeg bestaat voor de eerste
cursus Presentatie, die op 4 april van
start zou gaan, te weinig belangstelling.
De cursus zou gegeven worden door
Riet Kosterman e n de Britse Lynda
Wood. Maar Kosterman denkt er nu
over om degenen die zich wel hebben
opgegeven, een soort privé cursus te
geven.
In het najaar staat op het programma
de cursus Go with the Flow, over de

categorie Muziek. Daaraan werken
mee de Nederlandse componist Lex
Hakker en de Engelse coach Neil
Watkins. Het vrouwenkwartet Just
Buzzz (kampioen) krijgt op de laatste
dag een coaching van dirigent Rob van
der Meule.
Op 22 september wordt er een
specia le workshop gegeven voor
dirigenten en aankomende dirigenten.
Kosten 50 gulden. Op een nog nader te
bepalen datum is er een intensieve
workshop voor dirigenten. waarover
meer e lders in dit nummer.
Belangrijk voor elke barhershopper is
het harmony college in De Reehorst in
Ede op 9 e n I0 j uni. Inschrijvingsformulieren daarvoor z ijn verspreid
met de vorige DABS-tunes. Tien
gespecialiseerde docenten storten hun
kennis uit over barhershoppers van

elke categorie. van beginners tot
kampioenen. De kosten daarvan variëren
van 80 tot 250 gulden. afhankelijk van
het arrangement.
Een groots evenement belooft ook de
Kwartettendag van 24 november te
worden. Kwarletten krijgen daar een
vakkundige coaching. ·s Avonds wordt
een show gegeven.
Naast de workshops 'buitenshuis'
biedt DABS ook mogelijkheden voor
het coachen van koren in de eigen
repetitieruimte. DABS biedt de helpende
hand bij het vaststellen van een
coachingsdoel. en het uitnodigen van
een coach. Er zijn er verschillende
beschikbaar. die hun opleiding in
Engeland. Ierland e n Amerika hebben
gekregen. Ook de nieuwe judges
Riet Kosterman en Peter lseger zijn
beschikbmu als coach.
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Presentation noodzaak voor
een 'total performance'
Op het onderdeel Presentatie laten
koren en kwartetten nog te veel
punten liggen. Dat vindt Riet
Kosterman, deze maand in Engeland
a fgestudeerd a ls judge in de
categorie Presentatie. Zij betoogt dat
Presentatie al meteen bij het
instuderen aangepakt moet worden.
Hoezo entertainmem 1 Hoezo tout!
peJfonnance? Hoezo presenration?
Presentation is toch c horeografie? Deze
misvatting wordt nog vaak gehanteerd.
Kijk naar de conventie-resultaten, kijk
naar de (te) grote verschillen in de
scores tussen de drie categorieën tijdens
een competitie. Hoog tijd om meer
werk te maken van Presentation.
Choreografie is slechts een onderdeel
van het aspect visttal expression in
Presentation. Zo heel veel meer is
bepalend voor Presentation. Erg
belangrijk is het begrijpen van de song.
weten waar de song over gaat. voelen
wat de stemming is. weten welke
emoties de leidraad zijn. weten en
voelen wat de achterliggende boodschap is.

Natuurlijke presentatie
komt bijna vanzelf
Als dit alles door een koor of kwartet
wordt geanalyseerd en verwerkt. komen
ze bijna vanzelf tot een natuurlijke
pre enratie. Je ziet dan. dankzij het
daadwerkelijk inleven in de song, een
lichaamstaal en gezichtsuitdrukking
ontstaan. een ex pre sie die 'echt'.
geloofwaardig overkomt.
Van de drie categorieën Singing.
Music en Presentation. waarop barhershop wordt beoordeeld. zijn Music
en Presentation innig met elkaar verbonden.
Hoe wordt er meestal gewerkt? Vaak
wordt eerst het arrangement gelezen en
muzikaal geïnterpreteerd. Dan gaat men
aan de slag. noten en teksten leren en
als de song 'zit'. komt als een soort
sluitstuk het element Presentation in de
vorm van choreografi e aan de beurt.

door Riet Kosterman
judge Presentation

Jammer, te laat in feite. Vanaf het
begin, zodra de muzikale analyse van
de song gemaakt is, moet e igenlijk een
analyse vanuit Presentation volgen.
Daarbij is van belang zes soorte n songs
te onderscheiden. Het hoofde lement
i.n een song moet de leidraad zijn voor
de Presentation van de song. Dit
betekent dat je moet vaststellen welk
element in een song het sterkst is.
De zes typen in de barbershopstijl
zijn:
I. lyrica( song: hoofde lement tekst
(lyrics).
2. melodie song: hoofdelement melodie
3. rhyrhmic song: hoofdelement ritme
hetgeen consequem gehanteerd diem te
worden. ook in de vertraging dan wel de
versnelling die soms worden gebruikt.
4. harmonie song:
hoofdelement
harmonie (slechts heel weinig songs
hebben dit, een voorbeeld is Sweet
Roses of Morn')
5. comic song: hoofdelement komedie:
alle vier kenmerken , hierboven
genoemd moeten aandacht krijgen.
Belangrijk om te zien in een komedie
is, is dit grappig? Hoe g rappig?

De kwaliteit van visue le en vocale
expressie bepaalt de kwaliteit in de
performance van een komedie.
6. medley: een medley bevat alles hierboven genoemd: gedeelten van twee of
meer songs, waarvan elk gedeelte wordt
gepresenteerd als was het een op zichzelf staande song. Een gemeenschappelijk thema is meestal de verbindende
factor in een medley - dat thema moet
er duidelijk uit komen.
De werkwijze vanaf het begin van
instuderen is dus: bepalen welk type
song het is, dan vanuit music de
muzikale elementen vaststellen, en
vanuit presen/ation het verhaal en de
emoties, alsmede de boodschap en
vooral de overall mood, de sfeer/
stemming vaststelle n.
Visuele en vocale expressie moeten
meteen vanaf het begin van de song
ingebracht worden. anders blijkt later
dat er veel werk voor niets is gedaan.

'Durf jezelf
los te laten'
Presentation is vooral jezelf durven
loslaten, erop vertrouwen dat het
niet gek is wat je doet, dat je een
meer levensechte, waarheidsgetrouwe
pelformanee neerzet als je aan bovenstaande aandachtspunten voldoet.
Durven ·voelen' in het verhaal, in de
emoties. Laat je controle of je beheersing los. durf je gevoel open te zetten.
De beoordeüng op Presentation gebeurt
op vijf hoofdaspecten:
!.geloofwaardigheid, 2.vocale expressie.
3. visuele expressie. 4.eenheid en
5. beheersing van de song. Vocale en
visuele expressie zijn vooral bepalend
voor de d rie andere aspecten.
Hoe deze aspecten te hanteren. bijvoorbeeld door meer aandacht te geven
aan vocale expressie, wordt uitgebre id
belic ht in de curs us Let's Face
Presentation die in april weer van start
gaat in een aangepaste versie.
Informatie daarover wordt spoedig naar
alle koren en kwartetten verzonden.
lust do it. let 's entertain
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Europese conventie
Het DABS-bestuur heeft kortgeleden
besloten te prober en de volgende
Europese conventie naar Nederland
te ha len, na serieus onderzoek van de
mogelijkheden.
Leo Roubroeks (voorzitter van
Whale City Sound) en ik hebben in het
kader van dit onderLOek op I0 februari
overleg gehad in Engeland. We hebben
ruim vier uur gesproken met John
Wiggins (director special events) en
Brian Sperry (conventie manager
Glasgow). Een blik achter de schermen
van deze manne nconve ntie met als
hoofdgast de Amerikaanse kampioen
Vocal Mqjority ( 140 zangers en 164
meere izende fans).
In Europa zijn zo' n 6500 barhershoppers actief. verdeeld over zeven
zelfstand ige organisaties en drie Sweet
Adelines regions. Europees bezien
neemt Nederland een opvallende plaats
in. Niet alleen bezoeken de Nederlanders barhershoppers elkaars conventies en zijn ze veelvuldig op buitenlandse conventies te z ien, ook bestuurlijk
vallen we op. Nergens namelijk is de
samenwerking tussen onafhankelijke
organisaties zo intensief als in Nederland. Met name Holland Harmony en
DABS zijn baanbrekend bezig met
het One4al/-programma (cursussen,
dirigentendagen e n straks misschien
ook de intensieve dirirgentencursus).

i~

Nederland?

In Europees verband ontmoeten
vertegenwoord igers van de organisaties
elkaar jaarlijks tijdens de BABS-(mannen)conventie in Engeland. We wisselen
informatie uit e n proberen Europees
te denken in termen van barhershop
harmony. Zo hebben we ook de wens
uitgesproken om eens in de vier jaar,
ergens in Europa een Europese
Conventie te organiseren. Zo hadden
we de Open Kampioenschappen in
Stockholm (1997) en straks in mei de
Europese Mannen Barhershop Conventie
in Glasgow (200 I). En waar over 4
jaar? ln Nederland (2005)? Vandaar ons
kijkje achter de schermen vorige
maand. Wat zijn belangrijke beslispunten, hoe anders is de organisatie van een
Europese conventie, wat komt er bij
kijken en wat zijn de valkuilen?

Na de beslissing een Europese
competitie tussen mannenkoren en
kwartenen te combineren met de eigen
BABS conventie, en dan ook nog in
Schotland. volgde een periode van 3'h
jaar voorbereiding. In het eerste weekend van mei wordt het tolaalbeeld van
deze gigantische logistieke puzzel
zichtbaar. Dan zal blijken of het 34 man
tellende conventieteam het goed gedaan
heeft. Het accent ligt niet op de
competities of de shows of op de afterglows. maar op het alles omvattende
' wij-gevoel'. ledereen moet het evenement ervaren als een groot, driedaags
feest. Daarom ook zingen alle dee lnemers nie t alleen in de competities
' tegen' e lkaar, maar ook 'met' elkaar
verdeeld over drie topshows.
Krijgen wij in Nederland een
Europese Conventie? Alles draait om de
vraag wat we kunnen. én om samen of
alleen en wanneer? We gaan duidelijk
niet over één nacbt ijs, maar als we uitgaan van de voorbereidingstijd van de
Engelsen. dan moeten we komend
najaar een serieuze start maken. Redden
we dat? We zijn een eigenzinnig stelletje met e lkaar - dus wie weet. Wil je een
bijdrage leveren aan de discussie. dan
nodigen we je uit te reageren via de
DABS-website. www.dabs.nl/.

Johan Kruyt

DABS en het BUMA-tarief
Sommige koren en kwartetten hebben onlangs een brief ontvangen met
een vragenlijst van BUMA. Het doel
van de vr agenlijs t is om het zogenaamde tarief 2001 te kunnen vaststellen. DABS heeft echter sinds jaar
en dag een g roe pscontract met
BUMA. Kore n en kwa rtetten betalen
de rechten zodoende niet r echtstreeks aan BUMA, maar via hun
contributie aan DABS. Het groepstarief is aanzienlijk lager da n het tarief
voor individuele koren of kwartetten.
BUMA int twee soorten rechten.
Allereerst de rechten voor het mogen
gebruiken van bladmuziek (noten en
tekst) die door BUMA wordt beheerd.
De bedragen betaalt BUM A door aan
de componist, de arrangeur en de tekstschrijver. Breng je die muziek vervolgens

·ten gehore' dan ben je verplicht ook daar
voor te betalen. Jaarlijks stelt BUMA
hiervoor een tarief vast en int die tarieven
(via DABS). BUMA heeft dit allemaal
niet zelf bedacht, maar geeft daarmee
uitvoering·aan de Auteurswet van 1912.
Het tarief wordt bepaald door drie
factoren: het soort amateurvereniging,
de leeftijd van de zangers en het aantal
concerten dat een koor of kwartet zelf
organiseert. Met het zingen van 'illegale'
bladmuziek riskeer je een boete van
maximaal 40 duizend gulden.
De tariefsverhoging voor 2001 en de
wijze waarop die moet worden bepaald,
heeft in de amateurwereld nogal wat
opschudding veroorzaakt. De hamvraag voor DABS is in hoeverre
barbershoparrangementen te beschouwen z ijn als 'reperto ire dat door

BUMA wordt beheerd'. Dat is namelijk
de voorwaarde die de wet stelt en op
grond waarvan BUMA de regelingen
kan uitvoeren. Deze vraag hebben we
eind vorig jaar schriftelijk aan BUMA
voorgelegd, maar (eind februari) nog
niet beantwoord gekregen. Pas als
die vraag naar ons idee overtuigend
beantwoord is. kunnen we in overleg
een tarief afspreken.
Het voert te ver om deze lastige
materie hier diepergaand uit te leggen.
Ik raad jullie aan om BUMA's vragenlijst gewoon in te vullen. vooral ook te
kopiëren en terug te sturen. Graag
ontvangt he t secretariaat van DABS een
kopie van de ingevulde vragenlijst. Dat
kan handig zijn bij toekomstige onderhandelingen.

Johan Kruyt
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Kopij DABS-tu nes
Oe volgende DABS-tunes verschijnt
eind juni. Kopij graag vóór 1 juni bij
de redactie. Aanleveren bij voorkeur
op noppy of per e-mail. De verschijningsdata voor 2001 zijn verder eind
september en eind december.
Redactie-adres: Koningin Julianaweg 16, 3628 BN Kockengen. E-mail:
jacquesdejong@ hetnelnl

Agenda
In deze rubriek staan voora l evenementen die barhershop-organisaties
zélf organiseren. Soms nemen we
ook cvenementen op waarvan de
redactie denkt d at ze voor barhershoppers interessant zijn. Organisaties
gelieven hun programma's op te
sturen aan de redactie van DABStuncs, zie hierboven.
4 1111 7 mei 2001
Europese conventic
in het nieuwe tentQonstelling- en
conferentiecentrum The Armadillo in
Glasgow, Schotland.
Competitie voor Europese mannenkoren e n -kwartetten. De Europese
conventie valt samen met de BABSconventie. De grote trekker is het
Amerikaanse kampioenskoor The Vocal
Majority. Zie ook pagina's 3 en 7.

10 tm 13 mei 2001

Conventie Swcct Adelincs
Southport, Engeland

8 eu 9ju11i
BALK A CapcUa & Pop Fiesta
Fulco Theater, IJsselstein met onder
meer de Be lgische groep Voice Male,
en de Nederlandse mannengroep Touch
Down en het vrouwenkwanet Juzz
Buzz. Info en kaarten bij 0341 -56 1440.

9 eu 10 jtmi 2001

DABS Harmony College
De Reehorst, Ede.

28 j1111i /111 J juli
Internationaal Koorfestival Arnhem

Z september 15 uur
S how Frisian Harmonizers
als onderdeel van een trainingsweekend.
Plaats: het kerkje in het dorp
Sandfirden.

22 september
Barbershopfestival
Binnenstad 's-Hertogenbosch. Z ie ook
pagina 3.
29 september

Dirigentendag
Drumptse Hof. Tiel
29 september

Go witb the Flow
Drumptse Hof, Tiel.

5 tm 7 oktober 2001

lABS conventie
Dublin, Ierland
Optredens van Plati11um, kampioenskwartet in 2000, Showtime. kampioenskwartel van Sweet Actelines in 1994.
Contact: Chick Curry, e-maiJ
curryc@clubi.ie

6 oktober
Go with the Flow
Drumptse Hof, Tiel.

20oktober
Jubileumshow Heart of Holland

28
I0
29
12

mei
september
september
november

Bestuur
Bestuur
RvA
Bestuur

Het e-mail adres van de Southern
Comfort Barher Mates uit Eindhoven is
gewijzigd in:
ljeukens@planet.nl
Het kwartet Snapshot is ermee opgehouden. De leden, Herman Feitsma,
Richard van den Brink, Piet van den
Hoorn en Willem Mulder blijven a lle
vier barhershop zingen in het koor
Vocal Challenge.

Het kwartet Brothers-4-Time heeft
zich afgemeld als DABS-Iid. Het
kwartet zegt ' nooit een echt barbershop-kwartet' te zijn geweest,
meer close harmony. De kwartetleden zeggen ook van mening te
zijn dat het DABS-bestuur te weinig
voor vernieuwing openstaat, zodat
DABS op termijn een vereniging
wordt van ' oude, vastgeroeste diehards', aldus Peter Klut van
Brothers-4-1\me.

C h orus
27 oktober
Go witb the Flow
Drumptse Hof, T iel.

Seabottom Singers
heffen zich op

JO november
Go with thc Flow

Het Barbershopkoor The Seabotrom
Singers uit Le lystad heeft zichzelf

Drumptse Hof, Tiel.

opgeheven. De tendens die al een tijd
geleden was ingezet, kon niet meer
worden gekeerd. Twaalf leden bleven
over waardoor stempartijen onderbezet
raakten. Voor een aantal leden werd
niet alleen de grootte maar ook de kwaliteit onacceptabe l. Ook al is vaak
geprobeerd om het ledental te laten
groeien, he laas is dat nie t gelukt.
Misschien een tendens van deze tijd,
misschien is dit soort verenigingsleven
in een nieuwe stad als Lelystad wat
minder in trek. We weten het niet. maar
de conclus ie van stoppen moest getrokken worden.
Consequentie is ook dat we veel en
mooie kleding in de kast hebben
hangen. Misschien voor een ander koor
een geluk bij een ongeluk. Mocht u
interesse hebben. neem dan even
contact op met ondergetekende te
Lelystad, te lefoonnummer 0320 264743.

24 IIOI'ember
Kwarteltendag
Koning Willem I -College,
's-Henogenbosch
met aansluitend 's avonds

Quartet's A Capella Festival
in het Koningstheater,
's-Hertogenbosch
informatie e-mail: ton.vanaan@wxs.nl

Drie dagen lang laten 43 koren uit de
hele wereld zich z ie n op de podia in
Arnhem, maar ook op straat. Het
thema is ' Koor in beweging'. omdat
steeds meer koren zoeken naar nieuwe
vormen van presentatie door middel
van beweging.

Niftarlake College. Pauwenkamp 151,
Maarssenbroek
Informatie, Kees Spaans. 0346-573788
of kijk op www.lakedistrictsound.org

ltm 8juli
SPEBSQSA conventie

30 juni tm 7 juli 2002
SPEBSQSA conventie

Nashville, Tennessee, USA

Vergaderdata

24 IIOI'ember
Najaarsshow Lake District Sound,
The Power of Lifc

Portland, Oregon. USA
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Jaap Roos

