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Nederlanders scoren in Glasgow
' We moeten uitkijken voor wat er uit
de rest van Europa komt', zei een
Engelse dirigente in Glasgow tegen
Rosalie Davies die onder andere het
Nederlandse kwartet Barcode coacht.
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De waarschuwing kwam niet ten
onrechte want de Zweden deden het
tijdens d e Europese conventie van
begin me i zeer goed en ook de
Nederlanders kwamen niet slecht uit
de bus. Duidelijk is dat de rest van
E uropa zich de laatste jaren heeft
opgewerkt naar het niveau van de
Britten.
Wilale City Sound ui t Zaandam
eindigde al!> Le. de van de elf koren die
in de Europe!.e competitie waren afgevaardigd ( 1503 punten). Ll1ke District
Sound uit Maar),sen Lat daar als achtste
kort achter ( 1380). en Dolplzin Barber
M ares uit Harderwijk sloot de rij als
el fde ( 1246). In totaal deden 3 1 koren
mee aan de BABS-conventie en in dat
overzicht scoorden de Nederlandse
koren beter dan menig Engels koor.

•• I ••

Dirigent Ben Schut van Dolphin
Barber Mates: 'Van de Europese koren
waren de nummers I. 2 en 3 ui tgenodigd en op dit moment hal en wij dat
niveau niet. We hadden dus geen hoge
verwachtingen. Maar dil jaar bestaan
we tw intig jaar en dit was een mooie
gelegenheid om dat te vieren. We geven
bovendien nog een show op zaterdag
3 november.
·voor verschillende van onze zangers
was dit hun eerste conventie. Het is ons
prima bevallen.'
Eenzel fde geluid komt van Riet
Kosterm an. dirigent van Lake District
Sound. ' In de totale competitie zijn we
zeventiende geworden, een prachtig
resultaat. Voor de meesten was het hun

(l'en·olg op pagi11a 4)
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Is ·er nog actie in 2001?
et is half me i en samen met
mijn vrouw rijden we door
het fantastische landschap
van Toscane. Het is hier de mooiste
tijd van het jaar o m van de natuur te
genieten. En passant p ikke n we natuurlijk heel wat fraaie d11omo 's (kerken)
mee, maar intussen heb ik het wel een
beetje gezie n.
Mijn vrouw kleedde zich e lke dag in
een blouse met lange mouwen en een
te royale zomerro k, om het gezeur
van de kerkoppassers te vermijden.
Tn Montepulciano, een klein stadje.
werd zelfs geëist ook nog eens een
hoofddoek te dragen. Dat werd me
teveel. hoofddoeken zie ik genoeg in
ons eigen land. dat heeft iets met
religie te maken. maa r mijn vro uw
heeft nauwelijks belangste lling voor
religie. een hoofddoek is voor haar
dan ook taboe.
De kerken dus passé. We namen dan
ook meer tijd voor de lunches met
heerlijke pasta's same n met de door
mij gewaardeerde Montepulciano
Nobile wijn.
We kletste n samen heel wat af en
natuurlijk kwam dan mijn geliefkoosde
onderwerp aan de orde: barbersho p.
Ik besefte dat er alweer een half j aar
voorbij is en er eigen i ijk niets is

H

door Insider
gebeurt in barbershopland. Behalve
dan de A lgemene Vergadering. Dan
hoor je weer eens hoeveel geld er nodig
is om onze DA BS-to ko aan de gang te
ho uden, zoals de penningmeester uitlegde. Oo k hoorde ik -want als actie f
barhersho pper bezoek ik trouw de
RvA-vergaderingen- dat e r tal van
ople idingen en zelfs het harmony
college n iet doorgaan.
Reden: nauwelijks enthousiasme bij
de koorleden.
Wat wel doorgaat, de Kwarlettendag
in Den Bosch. Als enthousiast kwarletzanger doet me dat goed.
Praktisch alle DABS-kwartetten
w illen eraan meedoen. zij w illen niets
missen. Nou moeten we niet gaan
overdrijven. Den Bosch is een aard ige
stad. waar de Bossche Bo l het goed
schijnt te doen en een groot aantal
kroegen kennelijk borg staan voor
gezelligheid, tenminste dat veitelde de
nieuwe Barhershopper of the Year
(Bossche naar Jan Moors). Toch heeft
hij gelij k . want het barhershop festivaJ

van vorig j aa r was een geweldig
succes. Mooi weer, veel pu bl iek. de
sireetparade van de koren en kwartetten.
de afterglow (met veel bier) op straat.
Ik weet het nog goed, vanw ege de
koppij n die ik later kreeg.
En nu wordt er op 22 septe mber
wéér zo' n barbershop festi val gehouden.
Nóg groter, nóg gezelliger!
En dan de Kwartettendag. DA BS
mag blij zij n dat in ieder geval deze
zangers wél lol hebbe n in coaching.
Maar hoe zit dat dan bij de koorleden?
Nu hoorde ik dat wanneer d irigenten
goed zijn opgeleid. de koorleden niet
meer naar zo' n harn1ony college hoeven.
Ze hebben hun eigen repetitie-avonden.
Dat scheelt nogal wat. geen vrij e
dagen meer opofferen. geld op zak
houden o m bijvoorbeeld met moeders
naar Den Bosch te gaan voor een
bakske koffie met een Bossche Bo l en
wat later een gezellige kroeg.
Is het clan dé oplossing o m alleen
dirigenten en kwartetten te coachen?
Dan blijft er zeker DABS-geld over
voor goede coaches/judges ui t
Engeland én de twee nieuwe.
gecertificeerde judges Riet Koste rman
en Peter lseger.
Ge lukkig is er in de tweede helft van
200 I nog actie!

Harmony college afgelast
Het harmony college van juni hebben
we helaas moeten afgelasten. Er was
een ambitieus programma opgezet
met coaches uit binnen- en buitenland, maar om welke reden dan ook
kwamen we niet aan het aantal
minimaal benodigde inschrijvingen.
Om quitte te spelen moesten er 150
aanme ldingen zijn . De Commissie
O ple idingen had gegokt op 200, maar
he t aantal aanmeldi ngen bleef op 31
maan steken op 80. Ve rvolgens werd de
deadline voor inschrijving twee weken
verlengd tot 15 april. Het lOtaal kwam
toen op 84, nog te weinig.
Bij velen rees de v raag: hoe kan dat
no u? U it de evaluati e van het vorige
harmony college konden we de
conc lus ie trekken dat me n voor de
volgende keer ruim g ing inschrijve n.
Koren zouden in zijn geheel inschrijven
en het lag in de verwachting dat meer
dee lnemers zouden komen dan in 1998.

Toen was het vol met meer dan
125 deel nemers. Meer konden er
ook niet in. Vandaar dat we het
harmo ny college 200 J groter
hadden o pgezet. Helaas moest het
daa ro m ook wat duurde r z ijn,
maar het beloofde dan ook een
klasseprogramma te wo rden.
Jamme r dus. Het lag niet aan
jullie. Waaraan he t wel heeft
gelegen g aan we nog onderzoeken.
We hebben ' met bloedend hart'
besloten om het harn1ony college
200 I af te blazen. Het financië le
gat was te groot. De docenten en
confe rent iecentrum De Reehorst David Wright tussen twee leden wm kwartet FRED
zij n afgezegd.
rorig jaar in Bremen
Het gestorte geld heeft de
naar Nederland. Hij ko mt een dagje
DA BS-pe nningmeester teruggestort op
coachen bij Voca/ Cha/lenge in
de rekening van de inschrijve rs.
Amersfoort en bij een non-barhershop
O ndanks het afge laste n van het
obet in Ve nray. Daarna ga at hij door
harmo ny college, ko mt arrangeur
naar Duitsland.
David Wright (op e igen kosten) toch

---------------------------------------------------------------------------------- Dabs-Tunes 01/ 2

Half barbarshoppend Nederland
komt naar festival Deri Bosch
De helft van barhershop-zingend
ederland heeft zich ingeschreven
voor het festival van 22 eptember in
·s-Hertogenbosch. meldt organisator
Jan Moors met duidelijk enthousiasme.
Om precies te zijn 759 barhershopzangers komen die dag bij elkaar in
de Bossche binnenstad voor het tweejaarlijkse festival.
·zoveel barbershop-zingers bij
elkaar, dat is nog nooit eerder vertoond
in Nederland' , schrijft Moors aan de
deelnemers. Voor wat festivals betreft,
kan hij wel eens gelijk hebben.
Den Bosch heeft tijdens het festival
14 kwartetten en 24 koren binnen de
muren. Daaronder vinden we onder
meer het kampiocnsvrouwcnkoor The
Rhine Singers dat zich op de valreep
aanmeldde. 'Dat kan je toch niet
weigeren!·. aldu. Moor!>.

Ook de kampioen van Sweet
Adelines. The Flying High Singer.1.
staat Lussen de deelnemer!>. Opvallend
afwezig in het illustere gezeh>chap
van mannen- en vrouwenkoren en
-kwartelten is DABS-karnpioen Wlwle
City Sound uit Zaandam. Ook de
tweede en derde geplaatste koren van
de conventie, Vocal Conneerion en
Heart of Holland Chorus zijn
afwezig. Lake District Sound, nummer
4, is er vermoedelijk met hetzelfde
enthousias me dat het koor op de
conventie in Glasgow tentoonspreidde.
Oveiigens komen mannen- en vrouwenkoren uit alle windstreken naar Den
Bosch.
Bij de kwartetten vinden wc onder
meer CRASH (tweede op de conventie).
Vocal Chords en Barcode.
Het programma van 22 september

begint om 12 uur met een omvangst in
het Theater aan de Parade. Even na
13 uur volgt een mass singing met
polecat-songs ·ais ode aan het bosch
van de hertog·.
Dan volgt een uitvoerige srree1parade
waarbij koren en kwartetten zich laten
horen in de historische binnenstad.
Onder leiding van een gids volgen ze
een route door karakteristieke straatjes
en langs Bossche monumenten.
Deelnemers kunnen een boottocht
maken over de Binnendieze, die zich
deels onder de bebouwin g van de
Bossche binnenstad uitstrekt.
Om J 7 uur begint de afterglow, waarbij elke groep een straat en een café
krijgt toegewezen. Barhershop met een
brandewijntje. Om 19 uur gaan alle
barhershoppers gezamenlijk uit eten in
verschillende restaurants.

Martijn Hoeksema, jongste barbarshop-dirigent
Het koor in Heerlmgm,•twrd. Sir Hugo's
Worthy Singers. heeft eennietlire tlirigent.
de 21-jarige Marrijn Hoeksema. Hij is
opvolger l'llll Roy \loogd. Hoeksema ~ingt
al enkele jaren tenor bij het Zaanse koor
Wilale City Sound, in lllii'Ofging wm ~ijn
1'1/der Dick (tenor) en ~ij11 oom Heraid
(bariton). Hij heeft de mu~ikale achiergrond

nier alleen rmt de~e rwee. 1/lllllr ook l'tm
thuis meegekreJiell. Marrijn Hoeksema
speelt piano en 1rerkt ook met een band.
Het Heerlwgmwmrlse koor is ra~entl
emltmtsiast over de jOliJle diriJielll. de
jongste in barbersltoppend Nederland.

Rhine Singers eerste bij Holland Harmony
De conventic van Ho lland Harmony.
23-25 maart in Noordwijkerhout,
heeft in elk geval bij de koren een
verras~ende uitslag o pgeleverd. De
eerste plek veroverde het koor The
Rhine Singe rs uit De Meern. dat
onder leiding van Peter lseger al

enkele jaren in opmars was. Verrassend
tweede werd het koor Sound Waves
uit Rockanje, met als dirigent Wil
Saenen. De twee bleven /.Jsse!stein
Sholl' Chorus voor, welk koor onder
leiding van Floor van Erp voor het
eerst bij Holland Hannony meedeed.

Het koor is uit Sweet Adel ines gestapt.
Het kwartet Jus1 Bu::.::.r., waarvan de
leden ook bij IJsselstein zingen, slaagde
er wel in eerste te worden. Tweede
werd Comtecrion. derde No Kiddin'.
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vervolg van pagina 1
eerste optreden in een internationale
show en een competitie voor drieduizend bezoekers. Voor o ns was deze
conventie de bevestiging dat we goed
op weg zijn.
'Daarbij hebben wij de toon gezet op
de meeste afterglows. De voorzitter van
BABS noemde ons de kampioenen van
de afterglow, dat is toch hartstikke
leuk.'
Ook voorzitter Leo Ro ubroeks van
Whale City Sound toonde zich
tevrede n. Voor dit koo r was het de derde
conventie in tien maanden: eerst Kansas
City in mei, vervolgens de DABSconvenrie in november en tenslotte
G lasgow. Ro ubroek$: "Als j e kijkt
naar de gevestigde reputatie van de
andere koren. dan he bben wij o ns
goed geweerd. De punten zijn in overeenstemming met onze prestatie op
onze eigen conventie. waar we eerste
werden."
Het voorbeeld voor Roubroeks ligt
meer bij de Zweden dan bij de Engelsen
of het topkoor van de Amerikanen. de
Vocal Majority. Dit koor liet zich ook in
Glasgow zien met een indrukwekkende,
perfecte show. Roubroeks: "Ik vond de
Vocal Majority nogal mechanisch. Het
leek wel of het koor geen contact had
met het publiek. Liever zie ik dan bijvoorbeeld de Zweedse Stockholm
Chord Masters die zowel een spontaan
spel spelen met het publiek als een
grote discipl ine vertonen.'
' Voor ons koor is het nu zaak toe te
passen wat we dit weekend a llemaal.
hebben gezien en geleerd. We moeten
ons toe leggen op vloeiender zingen,
minder choppen. Andere slordigheden
moeten we ook uitbannen. Het vraagt
van de koorzangers veel moti vatie en
concentratie, en de wil om het samen
aan te pakken.'
Coach Rosalie D av ies ste lt ie ts

Een xroepi e Nederlanders :ingtmet Engelsen tijdens de massed singing in Glasgm,.
dergelijks vast 'De Zweden lieten zien
hoe je barhershop in een modern jasje
kunt steken. Ze doen niet oubollig, het
is echt entertainment wat ze bieden."
Het was dirigent Mebius Langhout
(The Fris iw1 Harmoni:ers) opgevallen
dat vooral de kwartetten tijdens de
competi tie in een keurslijf worden
gegoten waardoor ze allemaal op elkaar
gaan lijken. Het meest had hij genoten
tijdens de shows. De kwartetten die een
goede act brengen. maken de meeste
indruk, vindt hij. ·In de competitie
richten ze zich allemaal op het brengen
van zo veel mogelijk expanded sound,
einde loze ringing chords. Dat zit waarschijnlijk in de regeltjes d ie de
competitie nu eenmaal ste lt. Maar daardoor krijg je een eenheidsworst. De
Duitse kwartetten toonden bijvoorbeeld
een eigen stijl, maar die kwamen er in
de uitslag bekaaid af.'
De Nederlandse kwartetten eindigden
in de E uropese competitie als laatsten:
Radio Times haalde de final e en
boek te als nummer 9 in totaa.l 166 1
punten. Vocal Chords volgde als tiende

met 1494 p~•nten en Barcode sloot de rij
met J320 punten. Dit laatste kwartet
kwam voor het eerst met zijn nieuwe
lead voor de dag: Martie n van der
Ve lde.
Guikers: ·Tevreden. in aanmerking
genomen dat we nog maar zo kon
samen zingen. We weten waar we aan
moeten gaan werken. Ve rder was
Glasgow voor Barcode één groot feest
van teambuilding en zingen.'
Uitslag
De eerste drie koren op de Europese
conventie:
l. Cambridge Chorcl Company
2. Grand Central Chorus
3. Stockholm Chord Masters (Zweden)

De eerste drie kwartetten:
I. Jambalaya (Zweden)
2 . M atrix
3. The Light lndustrial Choral Society
Ee rste in de BABS kore ncompetire
werd Grand Central Chom s. eerste bij
de kwartetten werd MCllrix .

Opvallend shirt in
Glasgow
Ruim tll'eelwndenl Nederlanders liepen tijdens de Europese
co!ll'entie in Çlasgoll' (4 tm 7 mei) rond in speciale l' oloshirts,
deels betaald uit een anonieme donatie. Het grijs·ll'itgestreepre
shirt had het Glasgmr logo achterop. gecombineerd met het
logo ran DABS. Op de voorkant11·as het logo Pan de deelnemende
koren gedrukt. Het shirt ~ag er :o goed uit dat a/Ier/ei buitenlandse deelnemers aan de dragers lewamen l'l·agen lrlwr :e
:o 'n shirt konden kopen.
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Robert Boshoven, twaalfjarige lead
'Mijn vrie ndjes vonden het wel een
beetje raar. omdat ik zo j ong ben. Wat
doe je tussen d ie oude mannen, vroegen
ze. Maar ik vind het gewoon leuk. Ik
probeer nu ook drie andere j ongens
erbij te krij gen, zodat we een kwartetje
kunnen maken.'
Vrijmoedig zit Robert Boshoven uit
Wageningen aan de tele foon te verte llen
over zijn ervaring als j o ngste mannelij ke
barhershopper in Nederland. Hij is
twaalf. zit in groep 7 van een basisschool in Wageningen en zingt sinds
december vorig j aar bij de Midland
HarmoHi<.ers.
'M ijn moeder zit bij het vrouwenkoor, vandaar', zo v,erklaart hij zijn

enthousiasme voor het zingen. 'Ze doet
dat a l acht j aar en ik vond het a l mooi
toen ik het voor het eerst hoorde. De
klank vond ik mooi, en de pasjes en zo,
e n de kleding ook. De re isjes die erbij
horen, vind ik ook leuk.'
In septe mber gaat hij mee naa r
Engeland (Nottingham), op uitnodiging
van het dameskoor Gem Connee/ion en
het mannenkoor Grand Cenlral Chorus.
Voor het eerst naar het buite nland. ' We
kunnen daar bij gezinne n blijven slapen.
Dat vind ik hrutstikke leuk, tussen die
mensen. Ik ga samen met een ander
koorlid, Jan Voskes, samen bij een
gastgezin logeren omdat ik goed met
hem kan opschie te n.'
Zij n eerste kennismaking met barhershop mocht dan bij de vrouwen zijn

Roberf russen de mam1en vw1 Ede
geweest, toen hij de mannen hoorde
zingen, vond Robert dat toch mooier.
'Dat wilde ik eerst niet tegen mij n moeder
zeggen. om haar niet te kwetsen. Maar
uiteindelijk heb ik het toch gezegd, en
mijn moeder zei dat wel te kunnen
begrijpen.'
' lk ben toen een keer bij het man.nenkoor wezen kijken en heb toen ook
meteen een Liedje meegezongen, de
bass-partij. Toen ben ik lid geworden
e n eerst zong ik tenor. D at heb ik
een tijdje geprobeerd. maar toen heeft
d irigent Jos van Ekeris nog eens een

stemtest bij me gedaan en h ij vond het
beter dat ik lead ging zingen. Dat doe
ik nu.'
'l k voel me wel goed tussen dat koor.
Die mannen vinden dat zelf oo k leuk. Ik
krijg ook veel hulp van ze. om mijn
stem te verbeteren bij voorbeeld. Het is
wel makkelijk dat ik noten kan lezen. Lk
zit al tweeënhalf jaar bij de llarmonie in
Wageningen en heel vroeger ben ik a l
gitaar gaan spelen. Ja, ik wil er nog wel
een tij dje blijven.'
Dan vertrekt hij - het is donderdagspoorslags naar de repeti tie.

Tjakko Hoekstra benoemd tot erelid
Dirigent Tjakko Hoekstra van The Gaggling Ganders Gang
in Goes. is benoemd tot erelid van DABS. Dat gebeurde
op de j aarvergaderi ng e ind maart. Hij kreeg de
onderscheid ing wegens zijn veelo mvatte nde verdiensten
voor het barbershopzingen in Nederland . Hij is barhershopper vanaf het eerste uur. Hij dirigeert nie t alleen het
Goese manne nkoor, maar ook in de vrouwenorganisatie
Ho lland Harmony is hij j arenlang actief geweest als lid
van de Artistieke Com m issie. Hij is daar onlangs mee
opgehouden.
Voor DABS verzet hij onschatbaar werk als beheerder
van de Mediatheek . Bij he m kunne n de leden van
DA BS bladmuziek. learning tapes, videobanden en cd's
beste llen of huren. Onder zij n beheer is de Mediatheek
uitgegroeid tot een indrukwekkende verzame ling van
midde len waarmee het barhershop zingen in Nederland
wordt verspreid. De waardering betreft niet a lleen het
werk dat hij al die jaren heeft gedaan. maar ook het
entho usiasme en de opgewekte manier waarp hij zich a ltijd
heeft ingezet.

Op de .foro bekijkt Tjakko Hoekstra met DABS-president Johan Kmvt de
oorkonde die hem werd ltitgereikt.
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Repertoirekeuze: gids voor de leek
k vermoed dat we diep in ons
hart allemaal zoeken naar die ene
song die ons onderscheidt van
alle andere zanggroepen. Iemand
zong ooit White Chr istmas voor de

I

rest van je leven en je kunt he t
repertoire nog altijd makkelijk en pijnloos veranderen.
Ik denk dat je wel een paar ballads
hebt (meestal droevig) en misschien een

allereerste keer en waar zouden we

paar uptempo's en een handvol easy-

zijn zonder al die verschillende
karaoke-versies van My Way. De
barbershopwereld zoekt evengoed
naar songs die we 'van onszelf'
kunnen noemen. Niet soms?

beats. Dus wat moet een goed repertoire
o mvatten? Dat hangt tot op zekere
hoogte af van j e persoonlijkheid als
individu en misschien ook van het soort
optredens dat je bij voorkeur geeft.
Ik zou je aanbevelen om eens een
optreden te regele n met bekend
materiaal. En bouw dat optreden op

Waaruit bestaat nu een goed repertoire,
hoe kies je en waarom kies je bepaalde
songs? Hoe kunnen we de hand leggen
op bepaalde liedjes, en als nog niemand
die I iedjes heeft gearrangeerd, waar
kunnen we dan de arrangementen
krijgen. Wie weet o f er iets in de
barbershopstijl is gearrangeerd? Nou,
dat zijn een paar vragen.
Als je mij mocht tegenkomen op een
conventie, dan neem ik je niet kwalijk
als je denkt dat wij tot een grote drankorganisatie behoren en nog een beetje
zingen ook. Maar in werke lijkheid
komen we natuurlijk bij elkaar om een
lied ·te vieren·. of moet ik liever
spreken van een verhaal dat op muziek
is gezet.
Nee, het verhaal hoeft geen moraal te
hebben, maar dat kan soms wel het
geval zijn. Nee. het hoeft geen zwaar en
betekenisvol verhaal te zijn. sommige

We komen natuurlijk
bij elkaar om een lied
'te vieren'
songs zijn alleen maar voor de grap
geschreven.
Dus begin met alle songs op te
schrijven van je repertoire, inclusief de
Kerst- en de komische songs, en vooral
ook de songs waaraan je steeds maar
werkt en die nooit tot uitvoering
komen. Misschien ziuen er ook songs
bij die je wel uitvoert, hoewel je dat
echt niet zou moeten doen.
Of je nu in een koor of in een kwartet
zit, je moet minstens beschikken over
tien. misschien wel twintig songs.
Songs vallen in het algemeen in drie
basiscategoricën: bal/ad, uptempo of
easybeat. Deze termen moet j e kennen.
Dus als we ons hele repertoire op een
rij hebben gezet, weten we hoeveel en
vooral wat j e allemaa l he bt. Geen
paniek, vandaag is de eerste dag van de

naar een crescendo en een finale waar je
alles uit haalt wat erin zit.
Het zou mooi zijn te openen met een
song die het publiek herkent en waar
het zich mee kan identiticeren. Zet daar
bovenop een uptempo numme r waarmee je het publiek he lemaal voor je
wint, dan laat je het weer even achterover leunen met een easybeat of een
feature, een speciaal nummer waarin
een van de zangers zich kan laten
zien. Dat laatste kan ook een komisch
nummer zij n, desnoods kun j e de
baritone trompet laten blazen als hij dat
graag wiJ.
Na deze feature kun je nog een
easybeat laten volgen, dan breng je
die zwa armoedige ballade tot je
publiek e n je maakt je op voor de
climax. Datis de sterkste song die je in
huis heb~ liefst een bekend nummer
met veelrazzamatazz. Geef je publiek
ervan langs, doe er wat aankondigingen
bij, een paar grappe n als je dat nodig
vindt.
Bovenstaand is een pakket van 20 à
25 minuten. lk beloof j e dat de meeste
mensen je zullen waarderen. Je kunt
altijd nog een ander package brengen,

maar laat je publiek altijd zó achter dat
het méér wil.
Houd een korte herhaling, of een
niemandalletje van een paginalengte

Laat je publiek altijd
zó achter dat het
méér wil.
achter de hand voor een encore, als het
publiek daarom vraagt. Maar ga er

nooit vanuit dat je de encore brengt,
omdat je he m nu eenmaal hebt
gerepeteerd.
Lk garandeer je dat bovenstaand plan
je een redelijke mate van zekerheid
biedt. Als je al doende toch iets anders
wilt. repeteer dan voldoende.
Tenslotte moet je nog een aantal
extra's achter de hand hebben o m e lke
gelegenheid het hoofd te bieden. Leer
bijvoorbeeld The Lord's Prayer (het
Onze Vader) of een andere simpele,
religieuze song met een boodschap. Je
weet nooit wanneer je zo'n lied nodig
hebt. maar heb het achter de hand en
repeteer het elke maand. Voor het geval
dat.
Leer ook Happy Birthday. Daar kun
je altij d mee uit de voeten en ik beloof
je dat je vele vrienden maakt als je het
kunt zingen e n niet hoeft te zeggen dat
je het niet kunt.

Graham Sutton, judge
Wie Graham Sunon wil consulteren,
kan hem bellen (0044 11 8 983 2270/
o f 2263) of e-mai len
chordgasmic@libertyslllf.co.uk"
of voicemagic@libertysurf.co.uk"
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Nederlands initiatief goed ontvangen
De volgende Europese conventie zal
in Nederland worden gebouden in
2005.
Het nieuws kwam in mei vetgedrukt
terecht in de conventiekrant in
Glasgow. Die ochtend had DABS·
voorzitter Johan Kruyt het besluit
aankondigd in de World Harmony
Council (Wereldraad voor barhershop harmony). Het werd ook omgeroepen tijdens de korencompetitie,
onder applaus van d e bezoekers.
Eerder dit jaar h ad Kruyt zich
samen met Leo Roubroeks van
Whale City Sound in Engeland
georiënteerd op de organisatorische
kant van zo' n conventie. Hij schat
3,5 jaar nodig te hebben om de zaak
helemaal rond te krijgen. Daar zijn
uiteraard tal van medewerkers voor
nodig. Er is nog geen locatie vastgesteld.
Binnenkort gaat een groepje brainstormen over bet evenement. DABSleden kunnen hierin meepraten,
maar ze kunnen ook ideeën spuien op
de website www.dabs.nV.
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Barbarshop op Korenfestival in Arnhem
De SNK houdt van 28 j uni tlm 3 juli
een internationaal korenfestival in
Arnhem. Het thema is 'koor in
beweging'. Koren vanuit de he le wereld
doen aan dit festival mee. Het programma loopt van 11 .45 tot 17.00 uur.
Het bestuur van Holland Harmony
heeft een buitenpodium geadopteerd
met de bedoeling barbershop harmony

op een adequate wijze te promoten.
Gezien het thema kan en mag barhershop daar niet ontbreken. Het podium is
overdekt, zodat koren en kwartetten
goed tot hun recht komen.
Aan dit fest ival doen de volgende
barbershopgroepen mee. Vrouwenkoren: The Happy Singers, New
Aclwrd, Dwc/1 Pride, The Sweet Lake

Hamumy Singers, Sound Wa ves, vrouwenkwartetten: Twinkle en Connection.
Mannenkoor: Lake District Sound.
Babershoppers uit het hele land
worden uitgenodigd deze happening bij
te wonen. Het kost je alleen een ritje
naar Arnhem. Daar heb je een leuke dag
voor.

Twee concerten in Oisterwijk
Het barbershopfestiva l van september
in den Bosch is niet het e nige initiatief
op dit gebied in het Brabantse land.
Leadzangeres Anneke van Dam van de
Singing Pear/s uit Oisterwijk heeft het
voortouw genomen voor twee barbershop concerte n in haar woonplaats. Dat
gebeurt in het kader van de organisatie
Groeten uit Oisterwijk, die ook folk-.
kleinkunst- en klass icke concerten
organiseert.
Zo komt er op zate rdag 27 oktober
een avond met vrouwenkoor The Rhine
Sillf/ei'S, kampioen van 200 I, met
medewerking van het vrouwenkwartet

Remuske uit Oisterwijk en het mannenkwartet S.O.A.P. uit Maarssen.
Op zaterdag 11 mei 2002 is het
/Jsselstein Show Chorus uitgenodigd.
Als kwartetten komen daar het vrouwenkwartet lust Bu:;::.z en het mannenkwartet Barcode.
Anneke van Dam tekent aan dat de
twee avonden niet overladen vol zijn.
·omdat ik graag veel tijd overhoud om
te afterglowen -dat vind ik heel belangrijk: same nzang en ook informeel naar
elkaar luisteren.'
De evenementen vinden plaats in de
aula van S<:holengemeenschap Durendael.

Van Ke rnenadelaan 5, Oisterwijk.
Informatie: Anneke van Dam, Meindert
Hebbemastraat
14,
5062
LN
Oisterwijk, 01 3-5210 175, e-mail
jos.creusen@planet.nV.
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Barbarshopper O'f the _Year 2000
Jan Moors, secretaris l'an Duketo1m Barhershop Singers
in 's-Hertogenbosch. heeft in de jam1'ergadering ran
maart de onderscheiding Barhershopper of the Year
2000 gekregen.
DABS-president Johan Kruyt die de oorkonde uitreikte,
memoreerde dat Moors I'Orig jaar is begonnen met het
Bossche barbershopfestil'al, een initiatiefdat bol'e/1 het
plaatselijke uitstijgt. Het is de bedoeling dar dit festival
voortaan om de twee jaar wordt gehouden, Fanaf dit
jaC/I: Voor het komende festival heeft Moors weer een
prima programma in elkaar gestoken. Zie ook pagina 3.
Op de foto Jan Moors op de DABS-vergadering waar
hij zijn programma toelichl.
8 septembe1: 20 uur
Feestavond Ring River Singers

26 1111 28 oktober
LABBS conventie

De volgende DABS tunes verschijnt
eind september. Kopij graag vóór
l september bij de redactie.
Aanleveren bij voorkeur op floppy
of per e-mail. Eind december verschijnt de laatste DA BS-tuines van
2001.
Redactie-adres: Koningin
Julianaweg 16, 3628 BN Kockengeo.
E-mail: jacquesdejon g@hetnet.nl

Café-restaurant De Rustende Jager.
Nieuw Vennep.
Show ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van het koor. Optredens van
onder andere Whale City Sound en
vrouwenkoor Dutch Pride. na afloop
dansen. lnfo en kaanen bij Frank van
Laar. 0252-625340.

Bournemouth, Engeland

Agenda

Binnenstad ·s-Hertogenbosch

24 11m·ember
Kwarteltendag

Jn deze rubriek staan vooral
cvenementen die barhershoporganisaties zelf organiseren.
Soms ook evenementen waarvan de
redactie denkt dat ze voor barhershoppers interessant zijn.
Organisaties gelieven hun programma's op te st.uren aan de redactie,
zie hierboven.

29 september
Dirigentendag

Koning Willem I College
's-Henogenbosch met aansluitend
's avonds

Drumptse Hof, Tiel

Quartet A Capella Festival

29 september
Go with the flow, cursus Muziek

in het Koningstheater,
's-Hertogenbosch.
Informatie Ton van Aart.
E-mail: ton.vanaart @wxs.nl

Kopij DABS tunes

28 juni tm 3 juli
Internationaal Koorfestival Arnhem
Drie dagen lang laten 43 koren uit de
hele wereld zich tien op de podia in
Arnhem. maar ook op :.traat. Het
thema i!. 'Koor in beweging·. omdat
steeds meer koren zoeken naar nieuwe
vormen van presentatie door middel
van beweging. Zie ook elders in dit blad.

27 oktober
Go with the Flow, cursus Muziek
Drumptse Hof. Tiel

10 110rember
Go with the Flow, cursus Muziek
Drumptse Hof. Tiel

22 september
Barbershopfestival

Drumptse Hof, Tiel

5 lm 7 oktober
lABS conventie
Dublin, Ierland
Optredens van Platinum. Amerikaans
kampioenskwanet in 2000.
en Showtime. kampioenskwanet van
Sweet Adelines in 199-l.
Contact: Chick Curry.
E-mail: curryc@club.ie

6 oktober
Go with the flow, cursus Muziek

2./ IIOI'I!mber
Najaarsshow Lake District Sound
The Power of Life
iftarlakeCollege, Pauwenkamp 151.
Maarssenbroek
Informatie Kees Spaans. 0346-573788
of kijk op www.lakedistrictsound.org

2-ltm 26 mei 2002
BABS conventie
Bournemouth. Engeland
speciale gast het Amerikaanse topkoor
Great American Chorus onder leiding
van Greg Lyne.

ltm 8juli
SPEBSQSA conventic

Drumprse Hof. T iel

Nashville. Tennessee. USA

20 oktober
Jubileumshow Heart of Holland
Chorus

30 juui tm 7 juli 2002

Theater De Kom, Nieuwegein

Portland. Oregon. USA

2 .veptember 15 /1111'
Show F'risian Harmonizcrs
Onderdeel van een trainingsweekend.
Plaats: de kerk in het dorp Sandfirden.
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SPEBSQSA conventie

