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TEN GELEIDE
Zo ~nel na de vorige uitgave
Dabs-Tunes tou je niet echt veel
nieuwlo verwachten. Toch is dat
wel zo. Terwijl koning Winter
hard toeslaat 111 o n~ vlakke
barbershop-landJe. wordt er zo
Iinks en recht~ door commissie!>
en beMuurderen heel wat afgereisd en vergaderd.
Het i~ bekend dat zowel leden
van Besruur- en R\·A in hun vergaderingen o,·er genomen voorstellen nog een~ graag praten.
Deze voorstellen kunnen dan zelfs
teruggelloten of bijgel>teld
worden.
Zo werd het voorstel om de Conventie 1991 in 'Konin2shof te
Veldhoven te houden nog eens
kritisch bekeken.
Enfin. over het lijnc van deze
voor ons allen nogal belangrijke
activiteit lee t u meer in de
column 'From thc Chair' van
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President Theo van Dijk.
Wat het dan allemaal ga(!t worden
zien wc nog wel. maar de voorbereidingen van het reeds samengcstelde Conventie-team gaan gewoon door.
De comm is~ic die het Harn1ony
College organiseert. alweer zo'n
belangrijke activiteit van DABS.
heeft u allen een inschrijfformulier doen bezorgen V'ia U\\ contactman of secretaris in koor
en/of kw·.tnel.
Lee het artikel goed. anders mist
u misschien het Harn10ny College
op 20 en 21 april a.s. en dat zou
om vele redenen zonde zijn.
Vul nu reeds uw inschrijfformulier in!
Vcrheugend is de aanwinst van
een nieuw koor ah lid van
DABS.
In ·s-Hertogenbosch zijn de
'Dukctown Barhershop Singers·
reed. enkele maanden actief.
Onder leiding van Ger van Aart
(ook dirigent van het Eindhoven~c
damcskoor) repeteren zo'n 20
aankomende barhershoppers op
dinsdagavond in het gemeenschapshuis ·oe Slinger'.
'Er moet nog heel wat gebeuren·.
zei dirigent Ger. 'op zowel zangtechnisch al!. organisatorisch gebied, maar we komen eraan!·
Wel jongen hartelijk \velkom in
onze ociety.
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In deze uitgave leest u meer over
twee DABS-kvv-drteuen die op
korte termijn internationaal actie!'
zijn.
Op uitnodiging, zullen op de
BABS-convcntie in Bournemouth
(Engeland) 'Why Four' en op de
SNOBS-conventic in Göteborg

~!AART

- 1991 · ~R 91 · ~

(Zweden) het 'Gents· Quartet'.
optreden.
Hun optreden~ zijn gepland voor
de respectieve zaterdagavond~how:..

Wij wensen beide kwartetten alvast veel succes.
Natuurlijk zijn onze vaMc columnisten. Han Eekels en Chat
Wood~hedder weer aanwelig met
hun zin en onztn O\'er barbcrshop. U ziet dus dat deze DabsTune~ weer gevuld is met belangrijke en natuurlijk minder belangrijke informatie over barbershop.
En dat is nu net de bedoeling van
on~ magazine.

Red. - Ton van

Allrt
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KOPIJSLUITING
DABS-TUNES
Het eerstvolgende nummer van
'Dabs-Tuncs' nummer 91-3. zal in
april 1991 uitkomen.
De kopij-sluit ing voor dit nummer i~ op 31 maart 1991.
Noteer deze datum vast in uw
a"cnda!
Voor degenen die kopij hebben
voor het eerstvolgend nummer.
dienen dat in te leveren bij:
Aal Snellink
Hon~kamperweg 5.
6741 CA Luntcren .
De planning voor 1991 van de
uitgaven van Dabs-Tunes is:
91/3 - kopijsluiting 3113-'9 1
91 /4 - kopijsluiting 19/5-'91
9115 - kopijsluiting 22/9-'91
91 /6 - kopijsluiting 3/11- '9 1

DABS-TUNES
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FFIC>IVI T H E C H A I R
Als er maar
twee gelegenheden per jaar
zijn waar we in
principe elkaar
allemaal kunnen treffen dan
is het logisch
dat de meeste
Theo C. •tm DijA
bestuursactiviteiten zich
rondom deze twee gebeurtenissen
afspelen.
Het Harmony College is de eerste
van die gebeurtenissen. In april
kunnen we dat in Eist weer gaan
meemaken. Ondanks de wereldwijde vliegangst en zelfs boycot
vanuit diverse internationale organisaties om te vliegen, komen
drie leden van de SPEBSQSA wel
degelijk over.
Mei Knight die aanvankelijk werd
genoemd wordt vervangen door
Ev Nau . Ev is een zeer ervaren
barbershopper. Mei is dat uiteraard ook, maar we zijn nu beter
af. Dat klinkt zeer onvriendelijk
maar zo bedoel ik het niet. Mei
Knight heeft een bepaalde manier
van Amerikaans spreken die voor
ons nogal pittig is, moeilijk te
verstaan zo u wil.
Met Ev ligt dat een stuk prettiger.
Sorry Mei.
Onze tweede happening is de
conventie. Logisch ook dat daar
bijna meer over gesproken, dan
dat er in totaal gezongen wordt.
Na aftasting van meerdere mogelijkheden had het Dagelijks
Bestuur voorgesteld of eigenlijk al
min of meer besloten, wederom
naar Veldhoven te gaan in november '91.
Maar we werden teruggefloten
door de RvA.
Goede argumenten pleinen voor
heroverweging van Lelystad met
haar accommodatie. Omdat snel
beslissingen moesten worden genomen, werd ad-hoc een zeer uitgebreide commissie samengesteld
\'all bestuursleden en afgevaardigden en zijn we met een delegatie
van liefst acht man in Lelystad
geweest. Toch zijn we er nog niet
helemaal uit.

Mocht Lelystad doorgaan, dan
wordt de conventie uitgesteld naar
april 1992. Dat zou geweldig
goed uitkomen in verband met de
conventie in Zweden, die ook altijd in april plaatsvindt.
We zouden dat op elkaar kunnen
afstemmen, zodanig dat de aanwezige Amerikaanse jury-leden
beide conventies aandoen. Dit in
het kader van de uniformiteit in
barhershop-land waar binnen de
RvA uitgebreid! is over gesproken.
Op het moment van schrijven van
deze 'Chair' echter zijn we er
nog niet uit.
U hoort zo spoedig mogelijk
meer over deze belangrijke
kwestie.
Waar we ook nog niet uitzijn is
de vorige conventie.
Helaas moest er melding worden
gemaakt in de laatst gehouden
RvA-vergadering van een enorm
financieel tekort.
In de confidentiële mededeling
aan de RvA is hierover gesproken
en werd een commissie samengesteld om exact uit te vinden
hoe dit tekort is ontstaan.
Dat de naam van de conventiemanager als uiteindelijke budgetbeheerder hierbij is genoemd. is
evident.
Nogmaals, er was een commissie
voor nodig om onze penningmeester te assisteren in vele aspecten en daarom moest een en
ander zo duidelijk mogelijk verteld worden, zij het confidentieel,
ik zeg u dat nogmaals.
Waarom dan toch een of meer afgevaardigden van de RvA het nodig vonden dit vertrouwen te beschamen en sta mij toe mijn
ergernis te uiten door de volgende
term te gebruiken: 'als een stel
ouwe wijven'. de vorige conventie-manager verslag uit te brengen, is mij een raadsel.
Zij spraken voor hun beurt en
dus moet ik ook de reactie van de
conventie-manager onder deze
noemer plaatsen.
Daarom voorlopig géén commetaar hierop.
Wordt vervolgd !!

Intussen wil ik wel aan de diverse
besturen vragen afgevaardigden te
willen benoemen die hun verantwoordelijkheden begrijpen en bereid zijn constructief mee te werken aan de op- en uitbouw van
onze organisatie.
Ik heb in deze column wel eens
vaker de zucht geslaakt; het moet
wél leuk blijven!
Verderop vindt u een verslag van
de stand van zaken in Barhershop-land Internationaal.
Dat maakt weer veel goed.
Barhershop Internationaal doet
me onmiddellijk aan zingen
denken.
Daar is het toch om begonnen?
Nou dan!!
Als altijd: In Harmony

Theo van Dijk. President
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*BELANGRIJK*
DE WEEK VOOR HET

HARMONY
COLLEGE
Wie wil hulp?
Een avond, twee eventueel?
Tweemaal dezelfde man?
Liever twee maal een ander?
Eventueel de gehele dag?
Of twee middagen?
Of hele dagen?
Roept u maar!!!!!
Tom Gentry, Jim DeBusman en
Ev Nau , beroeps-barbershoppers
van de SPEBSQSA , komen maandag 15 april in Nederland aan en
zijn de hele week inzetbaar voordat op zaterdag 20 april het Harmony College '91 start.
Ze zijn inzetbaar in uw eigen
plaats. in uw eigen repetitielokaal.
Maar haast u wel!
Kwartetten en koren meld u zo
snel mogelijk.
Geef uw voorkeur aan welk onderdeel u extra belicht wil hebben. eventueel ook door wie.
3

D-t!JS-TUNES
Geef on dan de gelegenheid om
een ~chema samen te stellen zodat ieder aan zijn trekken komt.
Wat kost dat?
• iets!!
Alleen moet u de man die u
krijgt tocge,,czen wél vervoeren.
te eten geven en een slaapplaats
bezorgen.
Kortom: gastheer zijn.
In onderling overleg met ons. met
het koor o(kwanetdat ''OOr of na
u komt. bezien wie \\'al doet ten
aanzien van halen en brengen.
Dit is een unieke gclegenh~eid om
een barhershop beroepsman in
huis te halen en wel voor niets.
Dat komt omdat u lid bent ,·an
DABS!
Dat komt natuurlijk ook omdm u
lid bent van de SPEBSQSA.
Verderop vindt u een (Engelse)
Curriculum Vitae van de drie genoemde personen.
We zullen proberen met ieders
voorkeur rekening te houden. Het
is niet zozeer wie het eerst komt
het eerst maalt. maar hoe sneller
we uw wensen en vragen kennen.
hoe sneller w1j Tom. Jim en Ev
kunnen informeren en des te beter kunnen tij zich voorbereiden.
Dat geldt ook voor u. denk aan
videocamera's. zij zijn gewend
hiermee te werken. eem zoveel
mogelijk op en gebruik dat materiaal later.
De Amerikanen willen zelf ook

wel camera's meebrengen doch
hun systeem past niet op het onze. Dus zorg daar zelf voor s.v.p.
Ziet u een kans een recorder volgens het Amerikaanse systeem te
organiseren. dan willen de heren
hun videofilms meebrengen ter
in tructie.
Wat u dan wel moet opgeven is
het onderwerp: Stage-Presence.
Vocal techniques. Kwartetoptredens. Choreografie. een vorige Amerikaanse conventie. ja
zei fs tap-dansen als het moet. u
zegt het maar.
Als we allemaal hiervan gebruik
maken. hoe geweldig zal dan het
Harmony College '91 op zaterdag
en zondag verlopen. Met z'n allen weten we dan veel meer dan
voorheen en samen kunnen we
dan die ervaringen delen.
Schrijf bij voorkeur naar:
Aat Snelhok (secretaris DABS).
omdat hij alles coördineert.
Indelen doen we in overleg. dus
bel niet want Aat kan rechtstreeks
niets toezeggen.
En als u dan toch schrijft. meld u
zich dan gelijktijdig aan voor het
Harn1ony College '91 op zaterdag
en zondag 20/21 april a.s.
Vast veel plezier met onze Amerikaanse ga~ten en tot lien~ in Ebt.

Theo van Dijk. President

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETEBIJ
Voor barbershoppers die van de geneugten van helleven houden.
Breede Haven 13. 5211 TL 's- Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
4
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INSCHRIJVEN
HARMONY COLLEGE
1 9 9 1
Op de RvA-vergadering van 26 januari jl. zijn de inschrijfformulieren voor het Harmony College
1991 uitgereikt aan de aanwezige
afgevaardigden van koren en
kwartetten. Aan degenen die niet
op de vergadering aanwezig konden zijn, zijn inschrijfformulieren
inmiddels toegestuurd.
De bedoeling is dat ieder individueel lid van koor of kwartet een
fo rmulier inlevert bij de contactman van zijn koor of kwartet.
Deze persoon zorgt er dan voor
dat de formulieren bij het secretariaat ''an DABS terecht komen.
Wanneer u im,chrijft voor dit
Harmony College moet u vóór 16
maan a.~. het formulier inle,eren: ooi. het in chrijfgeld betaalt
u na u" contactman.
Inschrijfformulier...
Heeft ~ echter nog geen in chrijfformuher gehad. \<raag het dan
aan de secretaris \'3n U\\ koor of
kwanet. maar ooi. treft u achter
in dit blad enkele sn chrijfformuIieren aan.
Het zou zonde zijn ab u dit Harmony College '91 zou mi en . Bij
voorbaat kan gezegd worden dat
dit college een succes wordt. De
internationale inbreng van docenten is van hoog niveau. U zou er
moeten zijn!
Redactie
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NOODKREET
'F I NAL DECI SI 0 N'
Het kwanet 'Final Deci ion·
zoekt zo spoedig mogelijk een
leadzanger. liefst met barbershopervaring.
Comactadre en:
Han van Vliet
03-l65 - 74323
Ham, Pekelharing 03453 - 2791

,\ let lriendelijkc groet.
Hans van Vliet
Valkenkamp 178.
36fJ7 U Maarssenbroek

DABS-TUNES
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KENNISMAKING

SPEBSQSA
DOCENTEN
HARMONY COLLEGE
APRIL TE ELST

Everett Nau
Music specialist for media and
performance for the international
barbershop harmony society. is
responsible for improving the
quality of entertainment and performance for the organizatien's
choruses and quartets. he ha
been a member of the music
department of the Society for the
Preservation and Encoura~ement
of Barber Shop Quartet Smging
in America (SPEBSQSA) since
1988.
Nau (pronounced 'now') is experienced in writing and producing
barhershop shows and other productions and has coached
choruses and quanets in stage and
show performance throughout
North America. He is a vcteran
performer, having appeard as a
vocalist with top-40 bands.
Nau saog bass with the 'Awesome
Knights of Harmony'. a popular
show quartet from New England:
he currently sings with a Kenosha
quanet called 'G. Whilleken).
WhiJe Nau's hobby has been barbershopping since he joined the
Society in 1976. his professional
career indodes teaching in public
schools. Formerly from Dorches-

ter, Mass, he has been a
sales and marketing specialist and
W'dS president of an office prodocts dealership in the Boston
area.
Nau holcts a bachelor's degree in
education from Northeastern University.
In his position with the barbershoppers he coaches performing
groups. conducts clinics in stage
presence and performance and
assists in production of audiovisual matcrials for education and
entertainment.

J im DeB u s m an
Music Specialist for the Society
for the Preservalion and Eneauragement of Barber Shop Quartet
Singing in America (SPEBSQSA), works with quartet promotion and development. He teaches
vocal techniques. eoordinates the
Seciety's Coaches GuiJd. helps
chorus directars with their
teaching skilis and assists newly
formed chapters and struggling
choruses in establishing theis music and administrative programs.

sound work. He sang lead in two
district finalist quanets and sang
tenor with the 1983 Evergreen
District champion quartet. 'The
Cascade Connection·.
Jim has competed in two international quanet and chorus
contests.
As Chairman of Choral Activities
at South Eugine High School in
Eugine, Oregon. he taught choral
music and voice for 19 years.
DeBusman directed state. rcgional, and national festival-winning
choirs while there. He was an
instructor in the choral department at University of Oregon for
5 years and at Pacific Luthcran
University for one year. In add ition , DeBusman has dirccted
church choirs, boy choirs, Swect
Adeline/Harmony lnc. choruscs,
and relevision Christmas l>pccials.
DeBusman received a Bachelor of
Art degree in music educmion
from Portland State University
and a master of Music dcgrcc in
conducting and voice from Pacific
Lutheran University.
A certified Sound judgc for thc
barbershop Society. he has been a
member of the international staff
since 1985.
Jim has thrce children - Michclc.
Rob and Deonna. He and his
wife Barbara, live in Kenosha.
Wisconsin.

Tom Ge ntr y
Music Specialist for the barhershop harn1ony society. is responsible for chorus development.
music arranging and publishing.

DeBusman teaches at Harmony
College and district music schools
and serves as dean of chapter officer training schools. He is involved in coordination of the
Society Young Men in Harmony
program and DYNAMO
programs.
A member of the Society since
1969. DeBusman has served as
directer and director of the
Eugine, Oregon Chapter and was
responsible for their voice and
5
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He is a member of the Music
Department at the International
headquaners of the Society for
the Preservalion and Encouragemeot of Barber Shop Quanet Singing in America (SPEBSQSA).
located in Kenosha. Wisconsin.
A memher of the Society since

1969.
Tom has been a participant in
barhershop singing groups across
the country and has a competitor
in numerous quanet and chorus
contests. His quartet. 'Friends of
Old'. reached the international level of competition and he has
been a member of two choruses the Houston, 'Texas Tidelanders'
and the 'Sun Harbor Chorus·
from San Diego, California - that
were fourth place medalists at the
international level.
Tom has directed choruses, as
well. He served as music director
of the AKron, Ohio Derbytown
Chorus and as coach of the Caoton, Ohio Hall of Fame Chorus.
Scsides panicipating as a singer
and director.
Tom is a judge in barhershop
music competitions. he became
certified in the Arrangement
Category in 1979 and has served
on the category Board of Review.
In addition. Tom is an arranger
of barhershop music and several
of his arrangements have been published by the Society.
Tom is a graduate of Kalamazoo
College in Michigan, with a
bachelor's degree in psychology.
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ALLES OVER DE
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STEMRA
Er gaan nogal wat geruchten over
het kopieëren van bladmuziek.
Zoals, dat muziek die men vóór
I januari 1991 in bezit had vrij
gekopieëerd mag worden.
Dit is besHst niet waar!
Ik zal trachten weer te geven wat
er uit gesprekken met de BUMA
en na lezing van de Auteurswet is
komen vast te staan.
Bladmuziek mag niet gekopieëerd
worden zonder toestemming van

6

de componist I telestschrijverI
arrangeur.
Dit auteursrecht vervalt na 50
jaar, te rekenen vanaf I januari
van het jaar volgend op het sterfjaar van de maker(s).
Indien toestemming tot kopieëren
door de maker(s) gegeven is.
móet men een schriftelijk bewijs
hiervan kunnen overleggen.
Er kunnen geen officiële toezeggingen worden gedaan. dat eventueel in het verleden gemaakte
kopieën 'gepardonneerd' worden.
Van sommige songs kan men via
de SPEBSQSA (goedkope) kopieën verkrijgen. Dan staat het onderaan het muziekblad vermeld.
Een song mag na 25 jaar bewerkt
worden zonder toestemming van
de componist. Vóór die tijd is
voor bewerking zijn toestemming
nodig.
Samengevat. Muziek moet gekocht worden.
Kopieëren mag niet, uitgezonderd
als:
- de maker(s) al 50 jaar zijn
overleden;
- de maker(s) toestemming hebben gegeven (schriftelijk
bewijs).
In Engeland hebben sommige
componisten een regeling met
stickers. Deze regeling geldt alleen voor de door hén geschreven
muziek.
Men koopt dan een door hem
voorgeschreven aantal exemplaren
en voor de rest stickers, voor
welk aantal stickers men dan zelf
kopieën mag maken.
Dus men heeft bijv. 30 exemplaren nodig en men moet er 5 kopen , dan koopt men er nog 25
stickers bij tegen een lager
bedrag.
Kopieën zonder sticker zijn dus
illegaal!
.
Tot slot nog waar de muziek is te
bestellen.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
- bij Harmonia in Hilversum
(035-214318);
- bij de SPEBSQSA in Amerika:
- bij Theo van Dijk, president
DABS (maar dan wel eerst informeren wanneer hij naar
Amerika gaat).
Aar Snel/ing. secretaris
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'WHY FOUR'

NAAR ENGELAND
EN
'GENTS' QUARTET'
NAAR ZWEDEN
Chronologisch geen juiste kop
van dit artikel. Maar ere wie ere
toekomt. 'Why Four' is DABSkampioen en gaat dus voor.
De data voor deze conventies
zijn: SNOBS-conventie van 19
t/m 21 april in Göteborg en de
BABS-conventie van 3 tlm 6 mei
in Bournemouth.
'Why Four' zal de Nederlandse
bijdrage verzorgen namens DABS.
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een DABSkampioenskwartet optreedt op
buitenlandse ·conventie-grond'.
"Why Four" was dan ook zeer
verguld met deze uitnodiging,
zeker gelet op het feit dat eerdere
uitnodigingen voor Amerika om
uiteenlopende redenen. geen
doorgang konden vinden.
Het optreden van 'de vier jongens
uit Nieuwegein' zal zich vooralsnog beperken tot een vocale bijdrage aan twee shows, deelname
aan de kwartet-competitie zit er
voor een buitenlands kwartet niet
in bij de BABS.
Het eerste optreden vindt plaats
op zaterdagavond 4 mei in de
'Saturday Spectacular' Show.
'Why four' bevindt zich dan in
het uitstekende gezelschap van:
'Great Western Chorus', 'White
Rosettes', 'Curtain Call', 'Gas
H!ouse Gang' en last but oot least
het kamyioenskwartet van de
SPEBSQSA: 'Acoustix'.
De volgende dag, op de matineeshow 'Voices in Harmony' (ook
toegangkeiijk voor niet-barbershoppers) is 'Why Four' weer van
de partij.
Natuurlijk treden dan de nieuwe
BABS-kampioenen ook op.
In het programmablad wordt
naast een kon Curriculum Vitae
van 'Why Four' ook nog het een
ander verteld over onze DABS en
de spectaculaire groei van het
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.1:1ntal kwartetten in onze. nog zo
nge organisalie.
Dan Zweden. Zoals de kop van
dit aniket al aangeeft maakt ook
dtt jaar het 'Gents' Quartet' uit
·s:Hertogenbosch weer een reis
naar het buitenland. Was vorig
jaar het doel Amerika met deelname aan het Harmony College
in St. Jo~eph (Mi) en een succesvolle rondreis door Kansas en
Ohio. nu kozen de reislustige
Gents' Zweden als doel voor een
''OCaal uitstapje.
De Scandinavi che gastheren belonen de Bos~che globetroners
met een optreden in hun zaterdagavondshow. Nog niet eerder was
een Nederlands barbershopk.."vanet in Zweden actief. De
Gents' bijten dus nu voor de
tweede keer de spits af. want ook
zij brachten als eerste DABSkwartet een bezoek aan de States.
De redactie wenst 'Why Four' en
het 'Gent!.' Quartet' veel succes
en een plezierig verblijf.
Barhershop heeft toch wel iets. je
komt nog eens ergens!
Jan de Graaf/ Henk van Buuren
Redactie
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DABS-TUNES :
OUT OF TU N E ?
Wat gebeurt er toch met DabsTunes beste lezer?
Vcrgeef me mijn verontwaardiging
maar wat ik de laatste maanden
in Dabs-Thncs las deed me
schrikken. Allereerst het stuk van
ene Heer Woodshedder die in zijn
column vlak na de conventie nogal uithaah naar judges en als we
goed lezen ook naar enkele deelnemers. Om dit blad niet al te
veel te vervuilen met de termen
die in me opkwamen bij het lezen
van dit stuk, wil ik slechts zeggen
dat ik het een tikkeltje 'onder de
maat vond'.
Jammer ook dat ik niet weet wie
Woodshedder is. Ik had mezelf
graag persoonlijk aan hem voorgesteld. Met zijn echte naam. om
vervolgen ieder strijdig punt in
het gewraakte stuk onderuit te halen, \Vllnt gelooft u mij beste lezer, maar dat zal u zelf ook wel
begrepen hebben , Chat, of chatting betekend niet meer dan een

praatje maken. Woodshedden
komt voornamelijk neer op vals
zingen dus zie hier, 'De heer
Yalsprater'.
De verbazing is groot als er uiteindelijk toch iemand reageert in
de daaropvolgende Dabs-Tunes.
De reactie van de voorzitter op
het stuk van Andries van der
Meer is verbazingwekkend. Hoe
waar ook of niet, Theo van Dijk
vond het blijkbaar ~iet nodig om
de lezer van de vonge DabsTune te wdarschuwen tegen de
niet malse maar vooral ondeskundige kritiek van meneer 'Yalsprater'. Ik ben erg benieuwd of ook
mijn naam, nota bene medeoprichter van deze organisatie.
van een bestraftend vingertje
wordt voorzien . Wat ik met dit
stuk in feite wil beogen is dat de
controversie waarover zo veel geschreven is de laatste tijd niet
door middel van aantijgende artikelen en columns in ons lijfblad.
wat volgens de redactie over de
gehele wereld gelezen wordt. uitgevochten wordt.
Barbershoppers zijn het aan hun
overtuiging verplicht om dergelijke hete hangijzers op een open

Steelcase Strafor

Dwarsweg 11
Zaltbommel

5301 KB

Tel. 04180 - 13927

Richt kantoorgebouwen compleet in,
ondermeer met het 'EIIipse' programma.
Ellipse IS ontstaan uit een nauwe
samenwerking tussen de afdeling produktontwikkeling van Steelcase Strafor en de
ontwerper Henner Wenner van Delta Design.
Zu1vere lijnen, perfektie Harmonie, moderne
materialen en subttele kleurstellingen, het tS de
absolute eenvoud in al haar sterkte.
Ellipse ka'l elke arbeidsplaats een
persoonlijk karakter geven en beantwoordt aan
de e1sen van groetende ondernemingen.
BelangriJkste kenmerk: een volmaakte
flextbilite•t op diverse niveaus.
Deze flexibiliteit biedt de mogelijkheld elke
arbeidsplaats in cellenkantoren of open
ruimtes in te richten.
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manier te bepraten. dat zal onze
organisatie doen groeien in alle
opzichten. Achterklap. of je gal
spuwen via een kwasie relativerende column doet onte organisatie en een blad wat tot doel heeft
de communicatie russen barhershoppers onderling te verstevigen
geen goed. integendeel. het doet
er alleen maar atbreuk aan.
Het is onze taak als barhershoppers om de achterliggende bedoelingen van friendship and harmony uit te dragen via onze muziek.
Waar blijven we dan met Chat
Woodshedde r?

Jan Francais
lid van Cuascline Chorus en
Tunacics
Opm. Redactie
De persoon achter Chat Woodshedder is natuurlijk bij de redactie bekend.
Chac rrachr op een soms scekelige
wijze de gebeurtenissen binnen
DABS en rondom barbershop aan
te stippen. De feiten zijn echt.
daar staat de redactie voor in.
Niet hoe hij ze soms benaderd.
maar dat heet journalistieke
vrijheid.
Er zullen zeker barbershoppers
zijn die het niet altijd eens zijn
met onze columnist, zich misschien wel eens ·ergeren· aan
sommige opmerkingen van Chat.
Maar vergis u niet. deze
·remarks' zijn puur plagerig en
nooit bedoeld om tweedracht te
zaaien in ons kleine wereldje.
Mocht u zich toch aangesproken
of beledigd voelen. richt u zich
dan zonder schromen tot de
redactie.
Is dat een open dicussie. zoals
Jan dat bedoeld of niet?
Dabs-nmes leest toch immers
iedere barbershopper!
Het verdere commentaar op bovenstaand artikel laat ik gaarne
aan Chat zelf over.

8
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OPSTARTEN
C 0 N V E NT I E '9 1

kwartet-belangstelling voor onze
CQnVentie.
We zullen zien wat het allemaal
wordt. Gommen regelt het wel.
j ury...

De eerste verkennende gesprekken binnen het Dagelijks Bestuur
zijn alweer achter de rug. Het
bestuur heeft Gommen Burger. u
weet wel de eerste conventiemanager DABS. wederom benoemd tot manager '91.
Deze zware taak heeft Gommert
graag aangenomen om van de
derde DABS-Conventie een succes te maken.
De ervaringen opgedaan in de
eerste twee conventies zullen naar
verwachting nu hun vruchten
moeten afwerpen.

Het Dagelijks Bestuur en RvA
wuden graag een dubbele jury
hebben op de conventie. Ook hier
wordt aan gewerkt.

team...
De eerste taak van Gommen was
het formeren van een ConventieTeam en als het even kan met ervaring.
We kunnen nu al vast zeggen dat
het hem uitstekend is gelukt ervaren mensen te 'strikken' voor
diverse taken in het team.
In het Conventie-Team '91 treft u
daarom een aantal dezelfde mensen aan als in de voorgaande
teams: Rinia de Boer. Helga
Deen. Manha Feitsma, Gerrie
Hoekstra. Nettie Jonkers, Benha
Paauwe, Jeanne Passieux. Gerrit
van Riet, Jetze Rozenboom.
Monique de Ridder, Aat Snellink
en Tico van de Vaart.
'Het team is praktisch compleet',
zei Gommert, hier en daar zoekt
hij nog enige versterking.
Wij wensen deze actievelingen
vast succes met hun job.

• • • • • • • • • •

gasten ...
Reeds nu al worden er contacten
gelegd in het buitenland. Voornamelijk om tijdens de eénventie
buitenlandse koren en kwartenen
in huis te hebben, uiteraard van
een goed niveau.
Er is reeds belangstelling van een
van de top-S koren uit Engeland
om onze conventie te bezoeken.
Ook hoorde ik in de wandelgangen zelfs de naam 'Classic
Collection' vallen. Dit befaamde
Amerikaanse kwartet maakt een
rondreis in Europa. Wie weet!
Vanuit Zweden is ook nu weer

datum ...
Zoals u ziet gebeurt er nogal wat
achter de schermen. Ook wat betreft de definitieve datum van de
conventie. die is nog niet helemaal zeker. In de column 'From
the Chair leest u er al vast wat
over.
Wij houden u op de hoogte.
Redactie

BARSERSHOP
OP BBC IN
CHOIR OF THE YEAR
Op de diverse maandagen in
januari en februari waren op de
BBC-TV de kwart-finales van het
·choir of the Year' festival te
zien. Dit festival. dat in zangminnend Engeland hoog staat aangeschreven. is voor vele koren een
uitdaging om hun kunnen te laten
horen en zien. Zowel jeugdkoren
als dames- en herenkoren, kamerkoren. gospel- en kerkkoren en
natuurlijk ... barbershopkoren,
schrijven in en strijden om de
hoogste eer.
Vorig jaar zat John Grant met
zijn 'Hallmark of Harmony' in de
finale. Dit jaar haalde John de
halve finale. Een goede promotie
voor barhershop in En~eland.
Brian McKay, voormalig bas van
de 'King's Singes'. verdedigde in
de jury-bespreking barhershop op
enthousiaste wijze.
Deze keer haalde het barbershopherenkoor 'Southern Union' net
niet de halve finale. Het dames
barhershop-koor 'Thc Whitc Rosettes· kwamen wel in de halve
finale.
Wat opvalt tijdens het kijken naar
de uitzendingen is de uitstraling
van vrolijkheid die op de gezichten van de deelnemers is af te
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lezen. Of ze nu 'moeilijke'
muziek zingen of het lichtere genre beoefenen, steeds die vrolijkheid. Hier wordt dus kennelijk
'eel gedaan aan body-language.
Als kijker is het bijzonder boeiend te kijken en te luisteren naar
al die verschillende soorten
muziek. Maar onwillekeurig ga je
toch even rechtop zinen als je de
bekende akkoorden hoort. Na afloop hoorde je o.a het 'Let's Get
Tagether Again' wat zo te zien
verrassend overkwam bij de andere deelnemende koren.
Interessant is te horen hoe de
jury-leden tot hun beslissing komen wie verder mag.
De goede zang van een kamerkoor met minder SP of de goede
zang met veel SP van een barbershopkoor.
Maar wist u dat er jaarlijks in
;..iederland ook een dergelijk festival wordt gehouden?
Wanneer u dit leest is het waarschijnlijk net voorbij (zaterdag
2 maart), maar voor het volgend
jaar. als u tenminste interesse
hebt. bent u beslist op tijd.
Ieder jaar begin maart wordt het
'Nederlands Festival voor Vocale
Ensembles' gehouden in kasteel
Heeswijk te Heeswijk-Ointher
(NB).
Zoals de naam al zegt, mag men
inschrijven met zanggroepen van
4 t/m 16 leden. Onder auspiciën
\'an de grootste korenorganisatie
in Nederland, het 'Koninklijk
Nederlands Zangers Verbond'
(KNZV) ontmoeten kwartetten,
dubbelkwartenen en ensembles
elkaar in de historische omgeving
van het kasteel Heeswijk.
Oe formule is praktisch dezelfde
als in Engeland .
Jury-leden van het KNZV beoordelen de prestaties van de deelnemers, doch wijzen géén winnaar
aan. Wel krijgt ieder achteraf rapporten toegestuurd met kritische
kanttekeningen. een soort verlate
clinics dus.
Bij dit festival wordt elk jaar buiten de gebruikelijke serieuze en
minder serieuze koormuziek. ook
close-harmony gezongen. dus ook
barbershop.
Op uitnodiging van het organiserende ensemble en de KNZV
was het 'Gents' Quartet' uit

's-Hertogenbosch vorig jaar deelnemer. Hun optreden leidde ook
dit jaar weer tot een uitnodiging.
zodat voor de tweede keer barhershop harmony is te horen tussen allerlei andere zangstijlen.
Het is belangrijk voor barhershop
dat het als muziekstijl langzaam
maar zeker bekender wordt.
Dit festival is daar zeker een goede gelegenheid voor. Juist omdat
hier de betere ensembles georganiseerd in het KNZV aan bod
komen.
Vorig jaar waren de jury-leden
van het KNZV zeer positief over
het hele festival en in het bijzonder over de inbreng van barbershop.
'Het zou een aanwinst zijn binnen
het KNZV als jullie koren en
kwartetten lid worden van onze
korenorganisatie', zo zei een van
de jury-leden.
'Waarom wordt de gehele DABS
geen lid van het KNZV?'
Een moeilijke kwestie die al eens
is behandeld in de RvA.
Het Bestuur van DABS heeft
hierover al eens voorstellen gedaan, maar vermoedelijk is onze
organisatie daar nog niet aan toe.
Terug naar het 'Nederl.ands Festival voor Vocale Ensembles' dat
steeds in maart wordt gehouden;
voor diegenen die meer willen
weten over het 'Nederlands Festival voor Vocale Ensembles', bel
met (J73 - 421191.
Red.- Ton van Aart

WANTEDI

-

MEN WHO UKHO SING

"'~!! "''~"'~ · F UN. FHLOWSHLP

é}.iïl ~~~ ' ANO HARMONY

• • • • • • • • • •

HELLO
HARMONIZERS
Uptempo's in (Dabs)-Thnes:
Did you read your 'Chat' today?
Here we go again , ofwel daar
gaat ie dan weer.
Mijn bijdrage voor het tweede
'91-nummer.
Oe tijd vliegt, want als je schrijft
voor dit open life blad van en
voor barhershoppers in Nederland , dan geeft mij dat het gevoel
van 'wat gaat het allemaal snel'
en voor je het weel beginnen de
temperaturen om je heen weer
wat behaaglijker te worden.
Oe inkt van je pen is nog niet
droog of de dop wordt er weer
afgetrokken voor een nieuwe
column.
Er is nauwelijks tijd voor de lezer
om te reageren. laat staan dat dan
ook nog te beantwoorden, want
dit blad loopt nu eenmaal vooruit
op de dingen des barbershoplevens, in plaats van stil te kunnen staan en af en toe eens om te
kijken.
Maar doe ik dat dan, dan blijken
er toch reacties in sneeuwbalvorm
naac je toe gegooid te worden.
Dus móet je wel eens. om er
voor te zo~en dat er niet een
kwajongen IS, die geen sneeuwmaar een ijsbal in je nek gooit,
van-daar!
Zinvolle, kritische reacties zijn
best leuk en laat die graag aan de
redactie over om te bepalen daar
al of niet op in te gaan, en dan
door mannen die met het fenomeen barhershop opstaan en
ermee naar bed gaan; 'Lady Harmonize' zal ik maar zeggen.
Nt:e shuppt:rs, ik bepaal mij liever tot het 'deskundig' roeren in
de barberpot, vol restanten van
onuitgesproken gevoelens en ongelegde eieren van velen, en ik
vermaal dat tot 'gefundencs Frcssen·. waar ieder naar eigen smaak
de voorkeur aan geeft om ervan
te proeven. Zo lees ik elders in
dit nummer een ingezonden brief
van "pal' Jan Francois lid van
'Coastline Chorus· en 'Thnatics',
~oonachtig te Middelburg, hierna
te noemen Jan F. te M.
9
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Deze brief houdt een commentaar
in. dat slaat op een van mijn
'werken·, geproduceerd direct na
de conventie. waarvoor ik de gelegenheid nam deze opmerkelijke
happening van enkele penoereacties te voorzien.
Ik vind zijn commentaar op z'n
minst interessant als het gaat om
de interpretatie daarvan.
Interpretatie ..... waar heb ik dat
woord meer gehoord?
Wat heeft dat woord een ware
heisa opgeleverd shoppers. Weet
u nog wel , in het gebruik ervan.
zowel door officiële lieden als
door commentatoren in woord en
geschrift.
Wat is dat woord eigenlijk een
struikelblok geworden bij goed
Nederlands gebruik ervan. laat
staan wanneer het door buitenlandse lieden wordt gehanteerd...
toch interessant!
Want. beste shoppers. \vat schrijft
de heer Jan F. te M. (in dit geval
zijnde van Coastline Chorus en
Tunatics)?
Leest u zelf. Hij vraagt om een
reactie en daarvoor is hij aan het
goede adres, want Chat voelt zich
best wel vereerd aangesproken en
licht dit gaarne toe met respons
in de vorm van een warme
sneeuwbal terug.
Over 'Chat' zijn we het eens,
maar 'Woodshedder'... !

Mijn vader. de oude Shedder zogezegd, kon zich daar nogal over
opwinden in vele. weliswaar zuivere toonaarden.
Tk niet. ik wind mij niet op over
mensen met een onvoldoende
voor interpretatie. ee. ik scheur
mij bedroefd de kleren van het
lijf als ik dit lees. Een prachtige
uiting van droefenis, heerlijk zo
van boven naar onder: rrratsss !
Jan zegt: 'Woodshedden komt
voornamelijk neer op vals zingen'
en legt dat tot groot zelfgenoegen
uit als 'De heer.. .', neen Jan. als
'Valsprater'.
Maar Jan F. teM. dan toch!
Lees ik in de woordverklaring
voor barhershop-termen van
Dabs-Tunes 89/3 niet het
volgende:
Woodshedden:
Het zingen van een song in
Barbershop-stijl op (muzikaal) gevoel. De lead zingt de melodie en
de drie andere partijen maken al
improviserend her accoord compleet. Moeilijk. maar als het lukt.
een zeer enerverende ervaring. In
de Jazz zou men dit een Jamsession noemen.
Louis Armstrong en Diuy Gillespie, om maar eens een paar
'woodshedders' te noemen, mogen zich de uitspraak van Jan F.
te M. dan ook wel aantrekken.
Jóuw interpretatie Johnny Boy!

Over interpretatie gesproken, verbaal gaat dat al niet best om met
dat woord jui~l om te gaan. laat
staan er dan in vocale zin over te
oordelen. Dat slaat dan meer op
het Engelse jurylid. die overigens
toen al loyaal erkende. dat er nu
eenmaal fouten kunnen worden
gemaakt.
Loyaliteit bij Jan F. te M. voor
mijn Nederlandse barhershopinterpretatie en mijn 'literaire· bijdrage, die pleitte voor een Amerikaanse interpretatie is. als je dit
dan leest. voor mij reden te meer
om mij nog steeds de kleren
maar dan luid klagend van het lijf
te rukken van spijtgevoelens voor
de briefschrijver uit M.
How sad, how sad!
Beste shoppers, mijn eigenlijke
verhaal is er dit keer bij ingeschoten. want ik vond dat mijn
'pal' Jan Francais op zijn wenken
bediend moest worden . Voelt u
zich daardoor tekort gedaan, wel
rubrieken genoeg om Jan daarover vragen te stellen. Wordt het
toch nog gezellig... reeds!
lk sluit af in de hoop dat Jan er
zonder 'kleerscheuren' vanaf komt
met de volgende wedervraag:
'Waar zullen we zijn, zonder het
'Woodshedder:brein.·
Zingen we tot slot gezang I uit
de bundel van Cat:
'Keep The Whole World
Singtng... !'

Chat Woodshedder

MOBOUWB.V.
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TER OVERNAME

AANGEBODEN
LEVERANCIER V,4N DROGE AFBOUWSYSTEMEN

Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel
Telefoon (04180) 16350- Telefax (04180) 14322

LO

30 stuks koorkleding te koop.
Bestaande uit:
- Broeken (kleur écru);
- Smokinghemden (kleur zwart);
- Vlinderstrikjes (kleur wit);
- Bretels (kleur rood).
De prijs nader overeen te komen.
Voor informatie kunt u terecht
bij:
Jack de Vries
BHC 'Dolphin Barber Mates'
Harderwijk, Tel. 03410 - 12335.
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WELKOM 'DUKETOWN BARSERSHOP SINGERS'

In Dabs-Tunes 90/2 las u over het

voornemen van Ger van Aart een
beren barhershop-koor in 's-Hertogenbosch op te richten.
Dat is nu een feit geworden.
~1et ingang van I februari 1991
zijn zij lid van DABS.
De oorspronkelijke naam 'DukeIDwn Chorus' is uiteindelijk
'Duketown Barhershop Singers'
geworden.
Èr zijn allerlei soorten van koren
in Den Bosch, dus is de toevoeging 'barbershop' in de naam
logisch en geeft vooral duidelijk
de identiteit van het koor aan.
Op de eerste bijeenkomst, vorig
jaar apriJ, om tot oprichting te
komen, gaven zich 11 personen
op als lid. Na de vakantie-periode
waren dat er nog maar 9. Nu, begin '91 staan ze met zo'n 20 man
te repeteren.
Het 'Gents' Quartet', eveneens uit
Den Bosch, laat zich nogal eens
zien op de repetities en heeft kenoelijk een gunstige invloed op die
nieuwbakken barbershoppers. Het
rrekt zelfs nieuwsgierigen aan die
dan in enkele gevalJen besluiten
lid te worden van de 'Dukes'.
De dirigent Ger van Aan en zijn
leden zijn optimistisch over de
toekomst. De 'Duketown Barherhop Singers' zijn het 13de koor
dat lid wordt van DABS. Een
goed teken? Ach , zij zijn niet bijgelovig!

Op het Harmony College '91 in
april a.s. te Eist zult u zeker een
aantal Bossche zangers ontmoeten. Heet u ze ook van harte welkom in onze barbershopclub?
dank jullie wel...
Het bestuur van de 'Duketown
Barhershop Singers' wil haar
dank alsnog uitspreken aan de
steun die ze ondervonden hebben
van de Eindhovense 'Southern
Comfort Barher Mates' en 'Gals',
de 'Gents' uit Den Bosch alsmede
de hartelijke belangstelling uit
Harderwijk en de financiële bijdrage van het bestuur van DABS,
waardoor dit allemaal mogelijk is
geworden.

Redactie
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BARSERSHOP
WERELDWIJD
Eind januari kreeg het bestuur
van DABS, vanuit Amerika, een
overzicht toegestuurd van de actuele situatie bij de diverse geaffilieerde organisaties.
Voorafgaande daaraan was een
brief rondgestuurd met een overzicht wereldwijd, zoals het
bestuur van de SPEBSQSA dat
noemt, waarvan u hier een vrije
vertaling aantreft.

'Het jaar 1990 is een buieengewoon goed jaar geweest mee veel

activiteiten voor wereldwijde barbershop. Van Zuid-Afrika coc aan
de Sovjet-Unie. van Zweden coc
aan Singapore. Onze zangstijl
vindt overal zijn weg.
Alom activiteiten. Ook zijn er
overzichten zoals ze door de verschillende organisaties zijn opgegeven. U krijgt hierdoor een goede indruk van ~vaar ieder momenteel scaac cn welke richting men
uit wil.
Onze jongst aangcsloten organisatie. 'Southcrn Part of Africa Tonsarial Songsters· (SPATS) zullen
in mei worden bezocht door Joe
Lilcs. dc Execucive Dircctor.
Meerder groepen (miMtens drie
koren en The Ritz') zullen van
de zomer 'Down Under' gaan om
de Australiërs en de Nieuw Zeelanders (the Aussies ;md Kiwis)
ce bezoeken.
Harmony Hall zal vertegenwoordigd worden bij hcc Nederlandse
Harmony College en zoals gewoonlijk. eveneens in Engeland.
vele andere bezoeken in vele richtingen. zullen ~vorden afgelegd.
Wac korte noties: In Japan zijn
twee kwartetten geïnteresseerd in
Barbershop. mogelijk een derde ...
Nu het 'Quiet Don Quartet' teruggekeerd is naar Rusland. hebben daar vijf klvartetten en een
koor eveneens interesse... er ~var
den activiteiten vanuit Spanje ge·
meld... vanuit Saudi Arabië hetzelfde... en we horen van groepen
in Israël, Spanje, Frankrijk. Oostenrijk en Noorwegen , en niet te
vergeten een reeks van activiteiten
in Duitsland.
Wel, dat was het zo ·n beetje. Laten we proberen onze huidige Ie·
den te ondersteunen waar we kunnen en laten we attent zijn op de
toekomst.
'Yours for a song·
Tom Gentry
Tom Gentry is speciaal belast met
het onderhouden van contacten
met alle aan~esloten landen en
met de ontwikkeling van activiteiten in nieuwe gebieden. Het mag
bekend zijn dat Tom een van de
drie afgevaardigden van SPEBSQSA is die in april ons Harmony
College inhoud zullen geven.
In deze Dabs-Tunes vindt u meer
11
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informatie over zijn persoon samen met de twee andere Amerikaanse docenten van deze delegatie.
In het overzicht wat door de diverse landen werd ingestuurd zal
terwille van de leesbaarheid
steeds dezelfde volgorde worden
aangehouden.

A brief descriptioa of group's

current status

BABS
BABS has established firm foundations for progressing into the
1990s by restructuring its national
organisation and determining financial planning and control policies.

organisatie

koren kwartetten

aantal
leden

................................................................. .............. .............. ..............
British Association of Barhershop Singers
BABS - Phil Jones - Chairman

52

50

1820

Dutch Association of Barhershop Singers
DABS - Theo van Dijk - President

13

20

354

Society of Nordie Barhershop Singers
SNOBS - Hans Olausson - President

7

20

300

New Zealand Association of Barhershop Singers 7
NZABS - Ken Redwood - Past Secrecary

7

235

lrish Association of Barhershop Singers
l ABS - Barrie Brown - Chairman

2

8

60

Southern Part of Africa Tonsorial Singers
SPA'IS - Frank Bentley -President

6

3

42

................................................................................................................

DABS
It's our goal to work on quality
first. Quantity wiJl automatically
follow we presume.
SNOBS
We have been about the same
number of memhers for five years
now. But expand in southern
Sweden and hopefully in Denmark. The standard of our chapters are getting closer.
NZABS
We are a national association currently affiliated to SPEBSQSA.
Our association is progrcssing
well and growing vigorrously.
The choruses and quartets are improving their sound and appearance all teh times.
l ABS
By the way, and I don't want to
upset anybody, but we, at this
stage of development. have female
memhers who have formed 3
quanets during the last 6 months.
SPA'IS
Formed in 1988 with two groups.
We are currently 1rying to interes1
<>ther regions. At the present we
have 2 groups in Transvaal, 2
quanets in Natal and 2 groups in
Cape.

CULLMANN MAGIC STATIEF-SYSTEEM
Hel

\\HnJcr l ij~c

CULLMANI'\ Magi,· 'lltlicf.

""' allijc.l hij U

IC hct>hcn.
Vt'klr h.,;t cl!r't j, .:r ccn l'llaticf d:lt

teer com ·
pal'l Î!<o 04 1h l'lll in upgt:\uuwcn 'wnd). nngc ·
Joollijk !<ltahid en 1111.!'1 .:en g.cv. k•ht van ,Jcdu:-.
IONO ~ra m .

Hel Magie 2 slaticf
is Ie gebruiken
als:

driebeenstatief
tweebeenstatief
eenbeenstatief
rn~ff~~rn~ foto-importen ~ 111
Loodsweg 2· 8
8243 PH Lolyst>d
Telefoon OJ2()().QOQ2
Telex ?6396 AXITE

Telefax 03200-48895

12

\:J\\'1\

DABS-TUNES
M'hal are the strenghls ?

BABS
\\ell organized at national level.
Good base of musical expertise.

DABS
Enthusiasm locally
S~OBS

The enthusiasm among our young
ingers are our contacts with
good American quartcts.
~ZABS

Enthusiasm for something different to traditional choral singing,
our adaption and high profil. We
learn fast.

DABS

mony) sent to us for distribution.

Strong organisation.

SNOBS
To be ten chapters in a few years.
That 'Helsingsborg's Barber Boys·
will do a good job in Louisville
and make good PR.
(noot: In Louisvil/e wordt zomer
dit jaar de Amerikaanse conventie
gehouden, waar de nationale
kampioenen mogen optreden. Helaas heeft 'Why Four' zich hiervoor moeten afmelden).

NZABS

SPATS
Having recently been affiliated to
SPEBSQSA wc await magazines.
brochures. which will make us
feel part of the family.
If any tutor/leader/instructor etc.
comes to South Africa we would
appreciate prior notice to that we
can piek his brains - musically of
course! If any other country north
of us writes to you, please let us
know.
PS. Just received Vol. I No. I of
The Globe - very interest and informative.

Coming along slowly.

Setting up choruses and quanets
troughout NZ. Encouraging
YMIH (Your Man in Harmony).
Winning the international chorus
and quanet competation (your not
determined yet!).

SPATS

lABS

Commitment and dedication
des pi te di stances.

To keep in on the rails, and hopefully have more of our members
travel to U. K. etc. to see what the
standards are like and aim a little
higher.

DABS

SPATS

SNOBS

lABS

The Weaknesses ?

BABS
Not enough time to complete all
tasks-national and club officers all
voluntary.

DABS
Barhershop not yet spread all
over the country.

SNOBS

That we haven't grown enough to
have thrilliog conventions and our
own judging programs.
~ZABS

Lack of barhershop tradition and
limited expertise.

lABS

Too scattered around the country,
so not getting together enough.

SPATS
Distance with prevents exchange
of discussion and singing.
Your goals?

BABS
To iocrcase the rate of recruitment.
To increase the rate of retention.
To preserve the barbershopstyle.

To fill in the 'distance' gaps and
to stimulate interest in our black
population.
Your aeeds, especially as re/ales to the Society ?

When and where wil/ your
next convention be held ?

BABS
3 - 6 mai 1991. Bournemouth.

England.
I - 3 november 1991 in Veldhoven (nog niet helemaal zeker).
19 - 21 april 1991. Göteborg.
Sweden.

NZABS
26 - 28 october 1991. in

Auckland.

BABS

lABS

General support in achieving our
goals; specific support in musical
education and C.O.T.S. (opleiding
voor bestuursleden).

4 - 6 october 1991, in Limerick.

DABS
Help concerning: style, vocal
techniques en whatever.

SNOBS

Three judges, every year.

NZABS
We would like music education
from the Society to come to NZ
and stay for a while with induvidual choruses for insemive training to setup for directors, choreographers etc.

lABS
Any musie/tapes/teach tapes that
are available and keen prices (we
do not seem to generale much

SPATS
Convention Mai 1991 in the area
of Cape Town.
No contest as we have persuaded
the organizers of the Roodepoort
Eistedfodd to include a category
for barhershop and we shall participate. You will have received a
brochure from them and any
quartet or small group from the
USA will be most welcome.
Wben do you sel ect your new
president/ehairman ?

BABS
22 september 1991

DABS
Year ago for another period of a
few years.
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Brian Daly (Secretary) ph .
678-344, 11 benge Crescent Naenae Lower Hun, NZ.

SNOBS
End of january 1991.
NZABS
After the convention .

lABS
1'11 hang around in here until next
october 1991 and maybe there
will bechanges. My fax no.
021-841178, my phone no.
021-841178 SPATS.

lABS
At the convention weekend.
SPATS
At convention anually.
lf your successor has a/ready

been determined, p/ease git·e
his name, address and phone
(home, business, fa.~ and indicate when he wil/ assume
ol1iche)
BABS
Bob Walker, St. Catherine·s Highfield Road East Grinstead Sussex
RHI9 2DX. phone home/offiche
+44 342 323193 no fax assume
oftïche 22 september 1991.
DABS
Same guy.
NZABS
Don Rogers (President) ph.
662-596, 44 Dowse Drive Lowcr
Hun. Z.

Nawoord ...
Tot zover deze jaarlijkse stand
van zaken. terwille van de originaliteit is een en ander onvertaald
gebleven. Met af en toe een
woord opzoeken komt u er wel
uit.
U zult gelezen hebben dat de
meeste opmerkingen en problemen zo'n beetje op hetzeitoe niveau liggen. Als Nederlanders
scoren we. zeker gezien de relatief korte tijd dat we bestaan. niet
slecht.
Duidelijk is ook dat we mét de
anderen in een groeiproces 7itten.
Misschien als u de volgende keer
weer eens wordt gevraagd deel te
nemen aan een ~nquete, dat u dan
wat MEER COOPERATIEF kunt
zijn! Nu waren er, na twee keer
350 kopieën te hebben gemaakt
én uitgereikt. \\clgeteld

32 exemplaren ingevuld.
Een afgang... !
Was dat nu écht zo moeilijk?
Het eerste formulier: OK, dat
was in het Engels; resultaat 12
stuks. Dan maar vertalen. Nu 20
stuks.
Ja maar. zei iemand mij: "Ze hebben er toch geen moer mee te
maken wat ik verdien?'
Hierop drie antwoorden mijnerzijds.
I. De vra~en waren anoniem. dus
wat gat dat om het in te
vullen.
2. De vragen waren anoniem. dus
had dat dan open gelaten.
3. Slap.
Laat mijn commentaar u echter
niet van het trotse gevoel afhouden dat u deel uitmaakt van een
internationale organisatie. een organisatie die zich inzet om de kameraadschap onder mannen van
allerlei achtergronden en nationaliteiten middels het zingen van de
barhershop-stijl te bewerkstelaigen.
It's good to be a barbcrshopper!

Theo

l1m

Dijk. President

VK-Travel Consult
adviesburo voor reizen en evenementen
Postbus 1071, 2400 BB Alphen a/d Rijn
Telefoon 01720 • 34848 - Telefax 01720 · 41248

-

Incentive reizen voor bedrijven en instellingen
Vervoer per vliegtuig, boot en luxe touringcar
Dagtochten en meerdaagse reizen voor gezelschappen
Organisatie van evenementen
Verzekeringen

Zaken doen met VK-Travel Consult betekent een ontspannen 'Pre-glow' en een per1ecte 'AIIerglow'

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND OFFERTE OF INFORMATIE
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BARI-TONIGHT
De klant is koning!
Tijdens onze laatste conventie zat
ik in de zaal naast een dame op
leeftijd (van mijn leeftijd dus zo'n
beetje). Het was een echte dame,
waarbij de felgekleurde sjaal met
bunons om haar hals wel vloekte
bij haar kleurige, lichtblauwe
mantelpakje, maar daarbij geen
enkele afbreuk deed aan haar
natuurlijke charme. Onder haar
ene arm hield ze stijf haar handtasje geklemd. terwijl in haar andere hand het programma van de
kwartet-competitie langzaam
omkrulde als gevolg van het
klamme zweet in haar handen.
Ze was duidelijk nerveus. 'Mijn
zoon moet zo optreden', fluisterde
ze mij toe. Ik knikte beleefd en
trachtte haar een beetje te
kalmeren.
·wees blij dat het een zoon is',
zei ik, 'want uw dochter mag hier
niet eens optreden·.
Ze keek mij nietszeggend aan en
ik begreep dat mijn als opbeurende opmerking bedoelde grapje.
niet aansloeg.
'Wat zingt hij?', vroeg ik vriendelijk. 'bariton' zei ze en ik begreep
onmiddellijk haar nervositeit.
Mijn berustende-en-alles-verklarende-blik bracht enige paniek bij
haar teweeg en het fraaie programmablad werd onbewust tot
een zielig propje papier omgevormd.
Het applaus van het vorige kwartet ebde weg, zodat zij nu wat
luider tegen mij kon spreken.
'Mijn man en ik hebben als
Brugman tegen hem aangepraat,
maar hij wilde niet luisteren'.
Ik knikte begrijpend en dacht aan
mijn eigen nachtelijke discussies
met mijn ouders. Flarden zinnen
als 'zwarte schaap van de familie'.
'wat moeten de buren wel niet
denken' en 'heb je dan geen enkele verantwoordelijkheid jegens
je jongere broertjes flitsten door
mij heen. Goed. ik ben dus op
mijn l5e het huis uitgegaan, de
HBS niet afgemaakt, aan de
drank en tijdelijk in de goot
terecht gekomen. maar nu ging

het toch al weer een beetje?
De tranen sprongen in mijn ogen
en ik pakte snel een zakdoekje.
'Begrijpt u dat nou?', vervolgde
ze heftig. 'Onze laatste cent hebben we uitgegeven aan zijn blokfluitlessen. Klassieke muziek is
hem met de paplepel ingegoten.
Zelfs de schoolarts heeft nog met
hem gepraat, maar niks hielp'.
Ze snikte even en ik bood haar
mijn natte zakdoekje aan; ze had
nu in beide handen een natte
prop, maar het viel haar niet op.
'In het begin hebben we gedreigd
met inhouding van zijn zakgeld,
zijn krantenwijk verboden, na zes
uur niet meer op straat en zo'.
Ze was nu niet meer te stuiten.
Het hele familiedrama werd mij
in geuren en kleuren toevertrouwd. 'Later probeerden we
hem te lijmen. Als je Bass wordt
krijg je een brommer, als je
Tenor wordt een race-fiets zonder
stang en kies je voor Lead. dan
betalen wij de ski-lift voor je.

Maar nee hoor, meneer moest zo
nodig Bariton worden'.
Ze schokte met haar schouders en
liet haar tranen nu de vrije loop.
Ik voelde mij in het geheel niet
op mijn gemak en ik probeerde
enkele nieuwsgierig omkijkende
toehoorders te sussen met wat gemompel als 'emoties', 'overtonen,
weet u wel' en 'haar zoon is bariton, begrijpt u?' Gelukkig waren
de nieuwsgierige blikken van
nieuwsgierige barhershoppers en
vooral mijn laatste mededeling
deed hen begipvol terugdraaien in
hun stoelen.
Ondertussen vroeg ik mij af. of
ik mijn zang-identiteit aan de dame naast mij moest mededelen.
maar ik kreeg geen kans.
'Hij vindt het nog leuk ook', vervolgde zij snikkend en ze keek
alsof ze een rot ei rook. 'En hij

kon zo goed zingen', fluisterde ze
door haar zakdoekje heen.
'Begrijpt u dat nou?'
Ik begreep het, maar durfde het
niet meteen te beamen. Een
troostend woord was echter wel
op zijn plaats. 'Wist u mevrouw',
zei ik. 'dat de Bariton de spil
vormt van elk kwartet? Let maar
eens op hoe vaak de andere drie
leden van het kwartet straks in de
richting van uw zoon kijken!' Ze
droogde haar tranen en haalde
onverschillig haar schouders op.
De speaker betrad het podium en
kondigde het volgende kwdrtet
aan. Tijdens het donderend applaus stootte ze tegen mijn arm
en ik zag haar zeggen: 'Nu komt
hij'. Ik stak mijn duim op en probeerde de volgende zes minuten
alleen naar de Bariton-partij te
luisteren. Dat bleek niet zo moeilijk te zijn. Waarschijnlijk had dit
kwartet de opnamen van mijn
eigen kwartet in "de Conventie van
1989 als oefenbandje gebruikt,
want de Bariton zong duidelijk
boven de rest uit. Het kwartet
werd geen eerste, maar ook geen
laatste.
"Ik heb hem gehoord', zei ik na
atloop vriendelijk tegen mijn
buurvrouw. 'Ik niet'. zei ze verwijtend. 'Ik hoorde alleen maar
de lead zin~en; wat een prachtige
stem had dte jongen zeg. geweldig. Wel jammer, dat ze de
melodie-lijn van die nummers
hebben aangepast; de oorspronkelijke versie vind ik toch mooier'.
Ik moest even slikken. 'Dat was
niet de lead, mevrouw, dat was
uw zoon als Bariton'.
Het werd even stil naast mij.
Toem tleurde ze op en ze keek
mij vol trots aan. 'Ach meneer',
zei ze, 'het is toch zo'n lieve jongen hé, om speciaal voor mij
vandaag Lead te zingen'.
Ik was perplex, maar vond het
beter haar niet tegen te spreken.
'Wat zingt u eigenlijk?' vroeg ze
onverwachts. Ik aarzelde even en
zei toen: 'Dat bepaal ik niet mevrouw. dat bepaalt het publiek'.
Ze keek me onderzoekend aan en
zei toen tevreden: 'En zo hoort
het ook jongen·.
Hans Eekels
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BARSERSHOP
DATABANK

24 - 28 juli 1991
Tulsa, Oklahoma USA
Sheraton Kensington Hotel

Organisatie: SNOBS
Conventie 1991
19 tlm 21 april 1991
Göteborg. Zweden

Organisatie: SPEBSQSA
Harmony College 1991
Eerste week augustus 1991
Missouri State College
St. Joseph. Missouri USA

Organisatie: DABS
Harmony College
20 en 21 april 1991
'De Eikelkamp' te Eist
Info: Aal Snellink
Telefoon 08388 - 3664

Organisatie: lABS
Conventie 1991
4 t/m 6 oktober 1991
Limerick, Ierland
Info: Buz Millar
Tel. 061 - 4(JJ77
Fax. 061 - 315634

Organisatie: BABS
Conventie 1991
3 t/m 6 mei 1991
Bourncmouth. Engeland
Organisatie: Harmony
International (Sweet Adelines)
International Seminar 1991
8 - 12 mei 1991
Aberdeen, Schotland
Skean Dhu Dyce Hotel
Organisatie: Holland Harmony
Conventie 1991
6-7-8 juni 1991
'Koningshof te Veldhoven
Info: Jack Stekelenburg
Telefoon 03402 - 63666
Organisatie: Heart of Holland
Chorus - Nieuwegein
Show-avond
juni 1991
Muziekcentrum Vredenburg
Utrecht
Info: J. van Rooijen
Telefoon 04384 - 1474
Organisatie: SPEBSQSA
International Convention 1991
30 juni - 7 juli 1991
Louisville, Kentuckye USA
Organisatie: Harmony
International (Sweet Adelines)
International Directors
Seminar 1991
16

Organisatie: Harmony
International (Sweet Adelines)
45th International Com•ention
8 - 10 oktober 1991
San Antonio. Texas USA
Organisatie: Heart of Holland
Chorus
Amerika-tour
10 - 20 oktober 1991
Info: J. Philips
Telefoon 03402 - 64917.
Organisatie: DABS
Conventie 1991
I t/m 3 november 1991 (optie)
'Koningshof te Veldhoven
Info: Gommert Burger
Telefoon 01102 - 43580
Organisatie: The Harmony
Singers
JO-jarig jubileum
16 november 1991
Info: Wil de Vries
Organisatie: Whale City Sound
Zaantstad
Barhershop Show
Speeldoos te Zaandam
Info: C. Souren
Telefoon (J/5 - 174688

• • • • • • • • • •
DISTRIBUTIE

DABS-TUNES
'Dabs-Thnes', het informatieblad
voor de leden van de 'Dutch
Association of Barhershop Singers' wordt automatisch toegezonden aan de secretariaten van de
BHC's en BIIQ's. die het op hun
beurt uitdelen aan de leden van
deze koren en kwartetten.
Bovendien worden er Dabs-Tunes
aan de besturen van bevriende organisaties ~estuurd .
Evenwel dit informatieblad is niet
alleen voor barhershoppers bestemd, maar voor ieder die
belangstelling heeft voor barhershop in het algemeen en in het
bijzonder informatie over DABS,
koren en kwartetten.
Voor deze belangstellenden is er
de mogelijkheid van een abonnement.
Dit abonnement kost f 15,00 per
jaar. en U ontvangt dan DabsThoes 5 x per jaar.
Het abonnement kan elk gewenst
moment ingaan en wordt automatisch verlengd. tenzij 2 maanden
vóór elk nieuw kalenderjaar
schriftelijk is opgezegd.
U kunt zich opgeven bij:
'DABS-TUNES'
Hooskamperweg 5.
6741 CA Lunteren.
Beste barberschoppers, het is leuk
wanneer jullie trachten ons clubblad aan de man te brengen.
Immers op deze manier maken
we onze hobby aan een groter
publiek bekend.

• • • • • • •• • • •

DABS-TUNES
N
I
E
T
ONTVANGEN?
Indien U Dabs-Thoes niet heeft
ontvangen of te weinig nummers
van Dabs-Thnes heeft ontvangen.
kunt U het beste contact opnemen
met de secretaris van Uw koor of
kwartet. Deze ontvangt namelijk
via de post de exemplaren van

DABS-TUNES
Dab~-Tunes die voor Uw koor of
..wanet bestemd zijn.
Wanneer het secretariaat nog geen
Dab -Tunes heeft omvangen is het
"en elijk contact op te nemen
met:
Rob Hofland.
Telefoon: 03200 - 62002.

b.,bS ~ T~.~~e~ : "Th~'~

"Y fawxi~ M~~ ir)el."

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DABS- BARSERSHOP-SHOP
Dankzij een goede verkoop in 1990 is de Barhershop-Shop flink uitgebreid. Indien u belangstelling heeft voor een of meer van de hieonder vermelde artikelen. kunt u deze bestellen bij:
Heleen Burger. Steenweg 15. 4423 AL Schore. telefoon 01102 - 43580.
omschrijving artikelen

prijs

DABS - Introductie brochure
DABS - speldjes
DABS - sticker. fo rmaat 70 x 390 mm
DABS - sticker. formaat 100 x 100 mm
DABS - pennen
DABS - schildje
DABS - videoband competitie 1989
DABS - videoband show 1989
DABS - videoband competitie 1990
DABS - videoband show 1990
DABS -cassetteband top JO choruses
DABS - cassetteband top IS quartcts
DABS - cassetteband show conventie 1990
Diverse cassenebanden
1987 top twcnty quartet~
1988 top twcnty quartets
1987 top sixteen choruses
1988 top sixteen choruses
1988 CD top twenty quartets
1989 CD top twemy quartets
1990 CD top twenty quanets
1988 CD The Gulden Anniverl>ary sixteen choruses
1989 CD The stxteen choruses
1990 CD The 1990 competing choruses
Diverse bocken en naslagwerken
Hertage or Harmony songbook
Vocal techniques
The Music Leadershjp
Show manual
Just Plain Barbershop
Song of Inspiration
Be A Barberpole Cat
To Sing In English
A Road To Be A Better Singer
Barhershop-zeep
Zilveren muzieksleutel
Gouden muzieksleutel
Barberpole speldje: Lead. Bari. Basl>. Tenor
Garfield T-shin: My Dad Is A Barbcn.hoppcr
T-shirt met Lead, Baritone, Bass, Tenor
Masterkey
Note Selector
Post Notes
Diverse soorten stickers vanaf

f 1.-f 5.00

f 2,50
f 1.00
f 1.00
f 45.00

f 35.00
f 35.00
f 35,00
f 35,00
f 12.50
f 12.50
f 12.50
f 10.00
f 26.95
f 26,95
f 26,95
f 26,95
J 34.95
f 34.95
f 34.95
f 34.95

J 34.95
J 34,95

f 32,50
f 24.95

J 36.00

f 12,50
f 3.50

1

3.50

f 3,50
f 48,00

1 19.95
f
f
f
J

4.95
7.95
9.95
19.95
J 15.75
f 27.95
f 24.95
J 5,95
f 7.95
J 2.25
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ORGANISATIE EN LEDEN VAN DABS
B E S T U UR
• Pr es I d en t

THEO C VAN OUK
Molenstraat 18. 5211 OR ·s-Henooenbosch
Telefoon 07J. 145550
• S e c re I ar y
AAT J SNELLINK
Hons~a11perweg 5 6741 CA lonteren
Telefoon 08388 3664
• Tr easur er
GOMMERT BURGER
Steenweg 15 4423 AL Schore
Telefoon 01102-43580
Bank: Amro-bank Kapelle
t.n v DABS, nr 49 66 83 632.
Giro van de bank. nr. 1068635
• Pub/Ie Relallons TON VAN MRT
Derde Morgendreef 20.
5233 N~ ·s-Hertogenbosch
Telefoon 073-421191
• Musical

Co ö rdinator

BOB SLAVENBURG
Seringenstraat 26. 4131 BC V1anen
Telefoon 03473-72770
• L Id
HARRY BLAAUW
Oude Middelburgse Haven 2. 4351 PA Veere
Telefoon 01181-1964
• L I d
STEF VAN OE VEN
Zandoerle 1. 5507 RJ Oerle
Telefoon 04905·251 1

's·H E R T 0 G E N B 0 S C H

BHC - Ouketown Barbershop Singers
Secr H van de Bnnk.
Repetitie d1nsdag 20.00 - 22.30 uur
LELYSTA D
BHC - The Seabottom Singers
Secr W Zaalmmk. Jol 30·29.
8243 HA Lelystad, Tel. 03200-27785.
Repemoe : woensdag 20.00 • 22.30 uur
OE MEERN
BHC - The Mldholland Alver Blenders
Secr. P. Meijer. Kerl<weg 46.
3603 CM Maarssen. Tel. 03465-69446.
Repetitie: dinsdag 20.30 - 22.30 uur
NIEUWEGEIN
BHC • The Heart of Holland Chorus
Secr.: G. van de Grijn, Postbus 291,
3430 AG Nieuwegein. Tel. 03402-66987.
Repelltie: dinsdag 20.00 - 22.30 uur.
VLISSINGEN
BHC - Coastline Chorus
Secr H Blaauw
Oude Middelburgse Haven 2
4351 PA Veere. Tel. 01181·1964.
Repeuue: dinsdag 20.00 uur.

LEDEN KOREN

WINTERSWIJK
BHC - The Greyhound Barbershop
Singers
Secr .P. Kos. Scholtenenk 43.
7101 SJ WinterswiJk. Tei.0543Q-17839
Repetitie: woensdag 19.45 - 21.30 uur

APELDOORN
BHC - ABC The College Barbers
Secr.: T Vermeulen. Bouwmeestershoeve ·3.
7326 RM Apeldoorn. Tel. 055-420284
Repetit1e: woensdag 20 00 - 22 00 uur

ZAANSTAD
BHC • Whale City Sound
Secr C. Souren. Bolksbeek 148.
1509 EH Zaandam. Tel 075-174688.
Repeulle: dinsdag.

BRUS SE L
BHC - Capital Chordsmen
Secr : J Stemerdink, Wilde Rozenlaan 8,
B-1970- Wezembeek·Oppem. Betgie
Tel. 32·2-7317461
Repetitie: vrijdag 20.00 · 22.00 uur.
EDE
BHC - The Mldland Harmonlzers
Secr.: J. van de Pol, Anemoon 12.
6721 ZB Bennekom. Tel. 08389 17231
Repetitie: donderdag 20.00 - 22.30 uur
EINDHOVEN
BHC • Southern Comfort Barber
Mates
Secr.: F. V1sser, Burg Vogelspad 14,
5616 JK Eindhoven. Tel 040-526463
Repet1t1e· woensdag 20.00 - 22 30 uur
GOES
BHC-The Gaggllng Ganders Gang
Secr M Egter van W1ssekerke.
Trumanstede 91135. 4463 WC Goes.
Tel 01100-15314
Repet111e· donderdag 20 00 • 22 30 uur
HARDERWIJK
BHC - The Oolphi n Barber Mates
Sec1 H lepelaar. Jan Mankestraat 21.
8072 ZA Nunspeet. tel 03412-57778
Repetitie: woensdag 20.00 uur.
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LEDEN KWARTETTEN
BRUSSEL
BHO • Single Act
Info· lmdley Gram, Rue de Louvain 23,
B 5998 Beauveehalo België, Tel. 010-866725
EDE
BHO • Night Shift
Info: J van de Pol, Anemoon 12,
6721 ZB Bennekom. Tel. 08389-17231 .
HARDERWIJK
BHO • Mld Four
Info: 8. Taytor. Tromaniaan 23,
3844 BE Harderwijk, Tel. 03410.15471.

's · H E R T 0 G E N B 0 S C H
BHO - Gents' Quariet
Info. A Viguurs , Kruisstraat 11.
5211 OT 's-Hertogenbosch.
Tel 07J. 136661
NIEUWEGEIN
BHO • For Pleasure
Info W. Elsmk, Nachtegaal 16,
3435 AK Noeuwegein. Tel.03402-37313.
NIEUWEGEIN
BHQ • High and Mighty
Info: R. Dannenburg. Reigersbek 118.
3434 XP Nieuwegein. Tel. 03402-64947

NIEUWEGEIN
BHQ • Why Four
Info J Kemme Hmdewe1de 15.
3437 EJ N1euv.eoe1n. Tel 03402-49699
RHENOY
BHQ - High Oefintiion
Info· B Bouwer De Bnnk 7
4152 GA Rhenoy, Tel 03458·3437
UTRE C HT
BHQ - Special Blend
Info. B van Heek Lovmgstonelaan 35
3526 HA Utrecht. Tel 030·896402
VLISSINGEN
BHQ - Special Oellvery
Info L. Schoute Kasteetstraat 54.
4381 SL Vlissingen . Tel 01184· 13164
VLISSINGEN
BHQ - Tunatlcs
Info: J Francois. Torentrans 94,
4336 KG Mlddelburg Tel 01 180·1 2068
WAGENBERG
BHO · Oe Sox B.S.Q.S.T.
lnto J van wonderen. Dorpsstraat t 1.
4845 CC Wagenberg Tel 01693-3346
WINTERSWIJK
BHQ - For In Fun
Info G Oukes. Groen van Pnnstererstr 44
7103 Gl Wmtersw11~ Tel 05430.20584
ZAANDAM
BHO • The Bards
Info H Hockscma. Kerkemeer 4
1921 XW Akerstoot Tel 02513-15206
ZAANDAM
BHQ - Four-leaved Clover
Info: H. Klein Haneveld. Eendracht·
straat 61, 1541 AE Koog afd Zaan
Tel 075-702387
ZAANDAM
BHQ • The Mlll Mates
Info. M. Faber, WestziJde 352.
1506 GK Zaandam, Tel 075-160968
ZOELMOND
BHQ- Finat Deelsion
Info: H. Pekelharing, Dorpsstraat 5.
4111 KR Zoelmond. Tel. 03453-2791

DABS-TUNES
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DABS - HARMONY COLLEGE '91 - INSCHRIJFFORMULIER
\'ia uw contactpersoon van uw koor of kwanet heeft u inmiddels een inschrijfformulier ontvangen. Op dit formuher vindt u alle informatie omtrent dit college. Waarschijnlijk heeft al een formu lier ingevuld. maar voor de late
be Iissers zijn hieronder nog een tweetal formulieren afgedrukt.
Indien u meer informatie wenst kunt u bellen met Aat Snellink (secretaris) 08388 - 3664.
Belangrijk is dat u het ingevulde formulier inleven bij de contactpersoon van uw koor of kwanet. Ook de financiële afwikkeling moet u met hem regelen.

Inschrijfformulier DABS - Harmony College 1991
Ondergetekende,
naam .... ..................................................... .......... ..... ..................................... ... ............... .
geeft zich hierbij op voor het Harmony College 1991.
Ik ben lid van :
naam koor/kwartet .............. ............................................................................................. .
Uw keuze s.v.p. aankruisen

::; f 125,--

Zaterdag en zondag incl. lunch/diner op zaterdag, logies,
ontbijt/lunch op zondag

f 62,50

Zaterdag incl. lunch/diner

f 45,--

Zondag incl. lunch

Datum .................................... 19 ..... .

handtekening

Inschrijfformulier DABS - Harmony College 1991
Ondergetekende,
naam .............. ........ .......... ............. .................................................................................. .
geeft zich hierbij op voor het Harmony College 1991.
Ik ben lid van:
naam koor/kwartet .............................................. ............................................................ ..
Uw keuze s.v.p. aankruisen

=

f 125,--

Zaterdag en zondag incl. lunch/diner op zaterdag, logies,
ontbijt/lunch op zondag

...., f 62,50

Zaterdag incl. lunch/diner

CJ f 45,-

Zondag incl. lunch

Datum .................................... 19 .... ..

handtekening
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