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Deze keer twee rubrieken samengevat in een. U weet. onze eindredacteur Ton van Aart heeft zijn
functie neergelegd. Hij had dit
reeds een jaar tevoren aangekondigd, maar het is ons in die tijd
niet gelukt een nieuwe man te
vinden. Nog niet tenminste. Ik
mag toch aannemen dat iemand
van de lezers mij nu toch zal bellen met de mededeling: O.K.
Theo, ik zal het proberen.
Bel 073-145550 of overdag 073211495. Graag!
We gaan de zomerperiode tegemoet. Traditioneel wat rustiger
aan het barbershop-front, alhoewel niet voor iedereen! Drie welbekende dirigenten zullen een
deel van hun vakantie in de
Verenigde Staten gaan doorbrengen als deelnemers aan de door
de S.P.E.B.S.Q.S.A. georganiseerde dirigentenopleiding. Succes
heren and happy landings!
Vlissingen bereidt zich mentaal
voor op deelname aan de conventie in Calgary in Canada volgend
jaar. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit nietwaar? Jammer te horen dat het
kamploenskwartet "Members
Only" uit elkaar is. Waar blijft de

zoveel gememoreerde Harmony
vraag je je dan af. Het geeft een
" kaal" gevoel een barbarshoporganisatie te zijn zonder heersend kampioen, temeer daar
nummer twee van de ranglijst
zichzelf al direct ophief na de
prijsuitreiking. Ik hoop van harte
dat de vakantieperiode waar we
nu aan beginnen alle overige barbarshoppers in Neder-land zal
motiveren en stimuleren om in
september weer fris van start te
gaan.
Van Den Bosch uit verder goede
berichten. U leest daar verderop
wat over.

Degenen die kopij hebben voor
lhet eerstvolgend nummer, dienen
dat in te leveren bij:
Aat Snelink
Bloemendalse Buitenkade 23
3813 AZ Amersfoort
Oe planning voor 1992 van de uitgaven van Dabs-Tunes is:
92/4 - kopijsluiting 5- 9-'92
92/5- kopijsluiting 14-11-'92

Zorgen zijn er bij de penningmeester door het opzeggen van
wat advertentoecontracten, het
voortbestaan van Dabs-Tunes
komt daarmee in gevaar. Jammer
maar dat is niet anders. We moeten daar in de RvAmaar eens
goed over praten. lt's good to be
a Barbershopper, dat is zeker.
Met wat meer hulp zou het nog
prettiger kunnen zijn voor uw
bestuurderen!
Tot ziens in het nieuwe seizoen.

Theo van Dijk,
President
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[;:[!i \i!·il'Ji~nêlóm de
,.Bestuurstafel
Op de laatst gehouden RVAvergadering werden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
terugblik op de conventie. bestuursverkiezing, Oabs-Tunes,
instellen enkele ad hoc commissies en Harmony College 1992.
In deze volgorde dan eerst de
terugblik op de conventie.
ledereen was het er wel over eens
dat de conventie goed en relaxed
was verlopen. Minpunten vond
men de afwezigheid van een fotograaf en dat de clinics wel erg
kort waren. De enquete-formulieren zijn nog niet helemaal verwerkt, zodat de uitslag hiervan
nog niet kon worden medegedeeld.
Conventie 1993
De volgende conventie is voorlopig gepland op 8,9 en 10 oktober
1993.
Bestuur
Bij de bestuursverkiezing werd,
bij monde van de voorzitter,
afscheid genomen van Ton van
Aart als bestuurslid, hetgeen vergezeld ging van een bos bloemen.
Gommert Burger werd
herkozen. Er waren geen tegenkandidaten. Voor Ton van Aart
werd geen nieuw bestuurslid
gekozen omdat de Statuten voorschrijven dat de voorzitter geen
beslissende stem mag hebben.
Dit houdt dus in dat het bestuur
moet bestaan uit een voorzitter en
een oneven aantal bestuursleden.
En dit is nu bereikt door geen vervanger voor Ton van Aart te
kiezen.
Eindredacteur Oabs-Tunes
De Oabs-Tunes is weer toe aan
een eindredacteur. Ton van Aart
heeft dit voor de laatst verschenen uitgave nog weer op zich

genomen, maar dit was maar tijdelijk. Er zal naarstig worden
gezocht naar een opvolger.
Commissies
Er zijn al enkelead-hoc commissies geheel of gedeeltelijk gekozen met dank aan degenen, die
zich hiervoor beschikbaar hebben
willen stellen.
Harmony College
De commissie voor het Harmony
College was al bekend en zal
bestaan uit Bob Slavenburg,
Gommert Burger (financiën),
Herald Hoeksema, Andries Selie
en Aal Snellink (administratie).
Muziekbibliotheek
Voor de muziekbibliotheek commissie wordt een voorstel gedaan
om Tjakko Hoekstra te vragen. Hij
heeft op dit gebied namelijk al wat
arbeid gedaan.
Aangezien hij niet op de vergadering was, kan hierover nog niets
definitiefs worden vermeld.

wel beschikbaar stellen nadat ze
eerst ingelicht zijn wat de werkzaamheden zullen Inhouden.
Tevens zal nog iemand van Zaandam gevraagd worden. In deze
commissiezal natuurlijk ook de
Conventie Manager zitting hebben.
Commissie Wedstrijdreglement
Voor de eventuele herziening van
het wedstrijdreglement wordt een
commissie samengesteld
bestaande uit Bob Slavenburg,
Wim Lubberding en Ben Schut.
Voor het Harmony College is een
optie gelegd op de Jeugdherberg
te Eist (U) voor het weekend 31
oktober I 1 november 1992. De
mogelijkheid bestaat dat we dan
Joe Liles, de Executive Directer
van SPEBSOSA kunnen begroeten.
Tot slot nog een minder prettige
mededeling n.a.v. het verlengen
van het contract met SPEBSQSA.
Zij hebben n.l. de prijs van de
kopieën verhoogd.

Conventie commissie
Voor de conventie commissie willen Ulbe Bok en Bill van Heek zich

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETEBIJ
Voor barbershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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Dit gaat nu 90 cent per kopie van
een muzieknummer kosten.
M.i.v. 1 augustus 1992 wordt het
adres van de secretaris gewijzigd
in: Bloemendalse Buitenkade 23,
3813 AZ Amersfoort, tel. 033759249.
Aat Snellink, secr.

Natuurlijk bent u ook op die
geweldige Conventie In Veldhoven
geweest en heeft u, net als ik
genoten van dit grandioos feest.
Als dit zo is dan heeft u ook kennis genomen van het feit dat in
het Europese jaar 1992 ook de
Europese Barbershopkwast officieel door de Dutch Barbarshop
Association ten doop is gehouden. Een eigen symbool voor
onze Westerse Naties.
Zoals de Amerikanen en de

Engelsen graag pole op hun outfitshowen, hebben wij Europese
shoppers nu onze eigen kwast en
u kunt het geloven of niet maar
ook de " pole-dragers" zijn dol op
onze nieuwe vinding en de kwastjes vinden dan ook gretig aftrek in
de DABS winkel van Gommert
Burger. (U weet wel, onze onvolprezen Conventie Manager).
Als u het al niet aan de smile kunt
zien, dan herkent u binnenkort uw
fellow barbarshopper wel aan de
scheerkwast op zijn jas, vest of
wat dan ook. Zelfs enkele dames
zijn gesignaleerd met oorhangers
van deze creatie. Het zijn er
slechts enkele. maar toch...
Wanneer u ook belangstelling
heeft voor zo·n prachtige speld op
uw zondagse pak, wacht dan even
rustig af tot Gommert Burger met
zijn DABS shop in de buurt komt.
Kunt u het werkelijk niet meer
houden, bel hem dan gerust op,
hij is er tenslotte toch al aan
gewend dat zijn telefoon constant
rammelt voor het Barbarshop
gebeuren. (zijn lust en zijn leven).
Let wel, zonder dat u het in de
gaten heeft maakt u reklame voor
Barbershopsinging. U zult er
namelijk versteld van staan hoe

MOBOUWB.V.

veel mensen u vragen ·waarom
heeft u een scheerkwast op uw
jas?' Zo maakt u telkens weer
buren, burgers en bultenlui
bekend met uw hobby want uw
enthousiasme kent geen grenzen
om anderen te vertellen wat een
plezier u heeft om uw ziel en
zaligheid te leggen in de repetities
en concerten van uw Barbarshopkoor of -kwartet.
En u weet het nietwaar, iedereen
die wij warm kunnen maken om
in ons genoegen te delen is meer
dan welkom.
Encouragement heet dit in fraai
Engels.
Mocht u niet in de gelegenheid
zijn geweest om het spectakulaire
feest in Veldhoven bij te wonen
(bijna niet voor te stellen) dan
heeft u vast al iemand met de
kwast zien lopen. Gaat u dit jaar
wellicht nog naar de conventie in
New Orleans, Louisiana USA? Let
dan ook even op, want ook daar
is ons Europees Barbershop symbool inmiddels doorgedrongen.
Dat ons troetelkind populair is
mag u aflezen aan het feit dat het
mijne recentelijk langdurig is uitgeleend.
Zo was ik een trotse eigenaar en
zo had ik een akelig leeg plekje op
een van mijn revers. Nou ja, even
Gommert bellen.
Die heeft gelukkig meer verstand
van kwasten..

Gerard van Hemert

LEVERANCIER V,4N DROGE AFBOUWSYSTEMEN

Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel
Telefoon (04180) 16350- Telefax (04180) 14322
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wij dat een flink aantal barbarshoppers en barbershopsters op
die zondag naar Ede zullen
komen. Tijdens de afterglew zal
er ruim de gelegenheid zijn om
lekker zelf te zingen. Daarnaast
zijn wij dan van plan om een aantal kwartetten uit te nodigen om
van 13.30 tot ongeveer 17.00 uur
de muzikale gang erin te houden.
Op zondag 1 november wordt in
Cultureel Centrum 'De Reehorst'
in Ede een koffieconcert georganiseerd door de barbarshop-vereniging ''The Midland
Harmonlzers' Sound" uit Ede.
Uiteraard zullen het binnen de
vereniging opererende mannenkaort '1he Mldland
Harmonlzers" en het vrouwenkoor "The Midland Sound" aan
dit concert meewerken. Daarnaast
zijn drie uit deze koren ontstane
kwartetten aanwezig t.w.: het
vrouwenkwartet "Sparkle" en de
mannenkwartetten "Night Shlfr'
en "Special Four". Het concert
begint om 12.00 uur en zal duren
tot ca. 13.30 uur. Daarna Is een
after-glow gepland die kan uitlopen tot ca. 17.00 uur.

Oh ja, speciaal voor de (bier)drinkers, 'De Reehorst' ligt op 2
minuten loopafstand van het station Ede-Wageningen.

De kaarten voor het concert
(inclusief koffie) kosten f 12,- per
stuk en kunnen besteld worden
door het overmaken van dit
bedrag op:
bankrekeningnummer 387045112
(gironummer Rabo bank Ede
897111) ten name van 'The
Midland Harmonizers· Sound'
onder vermelding van koffieconcert1 992.
Voor nadere inlichtingen kan
gebeld worden met Willem
Haasnoot 08389-19673.

Door vooraf (via de media en
andere activiteiten) veel aandacht
aan dit concert te geven hopen
wij een paar honderd non-barbarshoppers in de zaal te krijgen
en tevens een flink aantal te laten
'nablijven' om eens kennis te
maken met de in onze hobby zo
beminde en vergeleken bij ander
zangverenigingen zo unieke
afterglow. Wie het eerste Edese
Internationale Barbershopfestival
(november vorig jaar) heeft
bezocht weet dat de afterglew bij
onze vereniging bijna net zo
belangrijk is als het concert zelf.
Niet voor niets werd eerder in de
Dabs-Tunes (1992 nr. 1) geschreven: 'Een opvallend plezierig
onderdeel van de Edese avond
was de afterglow.. .' (citaat van
Jack D. Jolson). Om er weer net
zo'n super afterglew van te
maken als bij het festival hopen
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cat-songs gezongen. maar ook
echte songs zoals "What A.Wonderfull World", " Sweet Adeline",
" Danny Boy" en nog enkele van
die heerlijke songs. Door deze
enthousiastelingen werd gelukkig
niet al te veel alcohol genuttigd,
de volgende dag stond voor de
meeste van hen nog een zware
klus te wachten.
Zaterdag 13 juni: Matinee-Show
en Night·Show

Om half twee was het dan zover,
de Matinee-Show. Het Brabants
Dagblad had in een artikel (over
een halve pagina) het "Gents'
Voices 200" festival groot aangekondigd onder de kop:
" Barbershop is topsport".
In de hal van "Oe Muzerije" werd
het publiek verrast met een
Barbarshop Shop die zijn weerga
niet kent. Heleen en Gommart
Burger hadden letterlijk alles uit
de DABS-kast gehaald en tentoongesteld. Zonder meer een
geweldige binnenkomer.
Vrijdag 12 juni: "Walk In"
Het "Gents' Quartet" uit Oen
Bosch heeft een goede greep
gedaan met het organiseren van
een a capella festival. Barbarshop
en close-harmony gingen gebroederlijk met elkaar om. De vele toeschouwers die op vrijdagavond,
met een glas bier in de hand , zich
alvast konden opwarmen voor de
shows de volgende dag, genoten
zichtbaar van onder meer vier
buitenlandse barbarshop kwartetten.

veler opzicht. Nieuwe internationale kwartetten ontstonden. Wat
dacht u van een Zweed, een
Duitser. een Amerikaan en
natuurlijk een Nederlander? En zo
ontstonden er nog vele combinatie, want er waren ook nog een
Schot. een Engelsman en een Ier.

Foto boven: Het 'Gents ' Quartet·
omringd door bloemen.
Foto links: 'Nickelodeon· uit
Engeland. Foto daarnaast: 'Single
Act', uit België.

Deze avond die ook bedoeld was
om kennis te maken, met name
voor de buitenlanders, slaagde in
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En dat is het leuke van barbershop.
Gelukkig werden er niet alleen

Joost Kemme, de presentator,
bespeelde op meer dan uitstekende wijze professioneel de zaal.
Zowel 's middags als 's avonds
was er een snelle show met veel
afwisseling. Interessant voor het
publiek eens geconfronteerd te
worden met niet alleen barbershopsongs, maar ook kennis te
maken met andere stijlen. Het
was overigens niet alleen om naar
te luisteren, maar vooral ook om
naar te kijken.
Een bijzonder fraai ontworpen
toneel met professionele belichting, zodat alle optredende groepen dat licht kregen wat bij de
muziek hoorde. Dat maakte de
show tot een waar genoegen;
meer dan het geld waard! Dit was
mede te danken aan de kennis en
inzet van Louis Smits en Ben
Vorstenbosch, leden van de
"Ouketown Barber-shop
Singers", zij hadden alles onder
controle, natuurlijk samen met
zowat dat gehele koor uit Oen
Bosch.
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Barbarshop en close-harmony
wisselden in een vlot tempo
elkaar af, zodat het publiek leuk
werd beziggehouden. De uitgedachte formule werkte prima.
" Oid Spice" (Zweden).
Nickelodeon (Engeland), "Take
Four" (Duitsland), "Single Act"
(België). de "Southern Comfort
Barber mates" en natuurlijk het
·'Gents' Ouartet' ' stonden borg
voor barbarshop in optima forma.
Zonder de anderen tekort te doen
bleek "Oid Spice" toch het meest
indrukwekkend. Ongeëvenaard
was hun Elvis Presley Medley. En
zo had elk kwartet iets wat het
publiek weer boelde. Tussen al dit
barbarshop-geweld manifesteerden de close-harmony groepen
zich meer dan uitstekend. Met
behulp van Marcel, een van de
Bossche barbershoppers, werd
hun show fantastisch " uitgelicht". ledere song kreeg zo de
sfeer die bedoeld werd door de
optredende groep. " Honest &
Truly" . zeven heerlijke meiden,
deden het dan ook meer dan
geweldig en hadden veel succes.
De Night-Show werd heel toepasselijk afgesloten door de 'Gents';
de 200-jarigen!
Ze werden dan ook uitbundig
door alle aanwezigen. zowel
publiek als medeartiesten, toegezongen. Een geweldige beloning

'Honest & Truly'; de enige dames in de show met een geweldige c/oseharmony act.

voor hun idee, inzet en organisatie. Later op de avond werd nog
eens uitgebreid nagepraat over de
kwaliteit van de groepen die door
de Gents' uitgenodigd werden aan
dit festival mee te doen. niet
gering vond men. Al met al een
weekend om niet te vergeten.
De afterglew die tot diep in de
nacht duurde. gaf dat lekkere gevoel wat wij barbarshoppers kennelijk alleen hebben. Samen zingen. het luisteren in een ongedwongen sfeer naar elkaars songs
en in dit geval ook het genieten

'0/d Spice~· Zweeds kampioen in actie tijdens hun Elvis Presley-medley

van de vele boven- en ondertonen,
want de ruimte van de after-glow
had een akoestiek om te zoenen.
Zo rond half vier in de nacht stonden we buiten, moe maar voldaan, het was meer dan geslaagd.
Toen we zondagmiddag nog even
met wat barbershoppers uit
Noordwijkerhout, Eindhoven en
Den Bosch. enkele café's aandeden, hoorden we dat zowel
"Nickelodeon' als "Take Four"
zelfs tot zondagochtend in "Oe
Parade" - een bekend café in Oen
Bosch -de afterglew hadden
voortgezet, dit natuurlijk in een
select gezelschap, Immers de
sluitingstijd op zaterdag is drie
uur.
Al evoluerend kom je tot de conclusie dat zo'n festival ieder jaar
gehouden zou moeten worden.
We zullen zien ...
Namens het "Gents' Ouartet",
Ton van Aart.
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Organisatie: ·sweet Adelines·
datum: 24 oktober 1992
Secretariaat: Eiteren 49, 3401 PS
IJsselstein
Barbarshop Show· 15 jarig
bestaan
Organlsatiu. SPEBSOSA
Harmony College
2 t/m 9 augustus 1992

Organisatie: lhe Midland
Harmonizers Sound'
Koffie Concert
1 november 1992

St. Joseph, Missouri, USA

Cultureel Centrum 'De Reehorst'

Organisatiu. BING!
3/4 oktober 1992
Harmony College
Coesfeld, Duitsland
Organlsatif!. DABS
Harmony College
31 Oktober/1 november 1992
"De Eikel kamp" te Eist
Info: A. Snellink
Telefoon: 08388- 3664

te Ede.
Info: W. Haasnoot, tel. 0838919673
Organisatie: DABS
8/9/10 oktober 1993
Conventie 1993
'Koningshof' te Veldhoven (optie)

Steelccme Sttafor
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.
Zuivere lijnen, perfektie Harmonie. moderne
materialen en subtiele kleurstellingen, het rs de
absolute eenvoud in al haar sterkte.
Ellipse kan elke arbeidsplaats een
persoonlijk karakter geven en beantwoordt aan
de ersen van groeiende ondernemrngen.
Belangnjkste kenmerk: een volmaakte
flexrbihtert op drverse niveaus.
Deze llexrbiliteit biedt de mogehrkherd elke
arbeidsplaats in cellenkantoren of open
ruimtes in te richten.
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Op de navolgende zaterdagen
worden de vergaderingen gehouden. Wijzigingen voorbehouden:
05/091992

Dagelijks Bestuur

26/091992

RvA

31/10 1992

Dagelijks Bestuur

21/111992

RVA

Dwarsweg 11
5301 KB Zaltbommel
Tel. 04180 - 13927
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kwalite~en te beschikken wordt
ook uitgenodigd te solliciteren .

.'.Gezocht•••
Het 'Rotterdams Jongerenkoor is
opgericht in ~ 957 en gehuisvest
in het stadsmonument 'De
Scheepsbrug' tegenover het
Centraal station. Het koor bestaat
uit een opleidingskoor en een
concertkoor.
Sinds 1991 staat het koor onder
leiding van Silvère van Lieshout.
Het repertoire van het koor
bestaat uit klassieke en moderne
koorwerken, zowel religieus als
profaan. In verband met een uitbreiding van de taken nodigt het
bestuw van de stichting kandidaten uit te solliciteren naar de
functie van:

BEGELEIDER (MN)

Belangstellende voor deze functie
kunnen voor nadere informatie
contact opnemen met dirigent
Sitvère van Lieshout (tel. 0703860427) of met mw. T.
Seldenbeek, organisatiemedewerkster, (tel. 01 0-4225746).

Sollicitaties aan het bestuur van
het Rotterdams Jongerenkoor,
Postbus 4337
3006 AH Rotterdam.

De nieuwe medewerker heeft tot
taak wekelijks de tuttie-repetitie
op donderdag van ~8 .30 uur tot
~ 9.30 uur te begeleiden.
De begeleider dient een opleiding
piano of orgel op hoofdvakniveau
te hebben afgerond of in een vergervorderde fase van de studie te
verkeren. leder ander die meent
over voldoende

Hoofdstraat 49
2203 ET Noordwijk
Telefoon 01719 - 12544

Gezocht...
Jos Mulder ,ex-bass 'High
Definition', zoekt mogelijkheid om
in een kwartet te zingen.
Gezellige optredens. óók in het
weekend moet mogelijk zijn.

Reaktie:

J.M. Mulder,
Julianalaan 5
3481 CJ Harmelen

carlier
carlier touringcarbedrijf elektraweg 9
4338 PK mlddelburg telefoon 01180-1:il15
reisburo carlier gravenstraat 4
4331 KP mlddelburg telefoon 01180-39839
reisburo carlier opril grote markt 2
4401 AK goes telefoon 01100-])991

Your Best Bet Yet
Is to Get In A ctuartetl
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ORGANISATIE EN LEDEN VAN DABS
• President
THEOC. VANOIJK
Molenstraat18, 5211 OR 's·Hertogenbosch
Telefoon 073-145550
• Stcretary
AAT J. SNELLINK
Bloemendalse Buitenkade 23,
3813 AZ Amersfoort, tel. 033·759249
• Trusurer
GOMMERT BURGER
Steenweg 15, 4423 AL SChare
Telefoon 01102·43580
Bank: Amro·bank Kapelle
ln.v. OABS. nr. 49.66.83.632,
Gi ra van de bank: nr. 1008635.
• Musical
BOB
Coördinator
SLAVENBURG
Seringenstraat 26,4131 BC VIanen
Telefoon 03473·72770
• Lid
HARRY BLAAUW
Oude Middelburgse Haven 2. 4351 PA Veere
Telefoon 01181 -1 964
• Lid
STEF VAN OE VEN
Zandoerle 1, 5507 RJ Oe~e
Telefoon 04905-2511

APELDOORN
BHC - ABC Tilt Colliga Ba!MB
Secr.: J. V'JSslnk, laVendelstraat 91
7322 PE Apeldoorn, Tel. 055-667270
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.00 uur.
BRUSSEL
BHC - Cllpital Clionismali
Secr.: Rudl van Reljsen, Av. Oscar Jespers 31
B-1200- Brussel, Belgiê
Tel. (02)-7720673
RepeUtle: vrijdag 20.00 - 22.00 uur.
EDE
BHC - Tbe Mldland Hannonlllfs
Secr.: Mw. J. Lahuls, Tolhulslaan 19
6711 NR Ede, Tei. 08380-19287
Repetitie: donderdag 20.00 - 22.30 uur.
EINDHOVEN
BHC - Southlm Comfort Barlier Mates
Secr.: J. Theeuwes, Burg. Smlts v. Oyenstr. 5
5616 DE Eindhoven, Tel. 04(}.520683
Repetitie.: woensdag 20.00 - 22.30 uur.
GOES
BHC - Tht Gaggllng GandeB Gang
Secr.: M. Egtervan WissekerXe,
Trumanstsde 91/35, 4463 WC Goes,
Tel. 0110(}.15314.
Repetitie: donderdag 20.00 - 22.30 uur.
HARDERWIJK
BHC- Dolphin Barlier Mails
Secr.: A. van Olennen, Startemelk 63.
3844 LN Harderwijk, Tel. 0341(}.13821.
Repetitie: woensdag 20.00 uur.
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' a- HERTOGENBOSCH
BHC - Dukltown Barbersllop Singers
Secr.: H. van den Brink, Weth. Noppentaan 37
5243 XL Rosmalen, Tel. 04192-14825
Repetitie: dinsdag 20.00- 22.30 uur.

's· GRAVENHAGE
BHQ - Balder BarbtBhop Quarttt
Bibiq'ue
Secr.: W. Jager. Postbus 63426
2502 JK 's-Gravenhage

LELYSTAD
BHC -The Stabollom Singers
Secr.: W. Zaalmink, Jol 3(}.29,
8243 HA lelyst.ld, Tel. 0320(}.27785.
Repetitie: dinsdag 20.00 • 22.30 uur.

HARDERWIJK
BHQ - Mld Four
Info: B. Taylor, Trumër~laan 23,
3844 BE Harderwijk, Tel. 0341(}.15471 .

DE MEERN
BHC - Tht Midilolland River Blenders
Secr.: J. de Jong, Julianaweg 16,
3628 BN Kockengen, TeL 03464-1500
Repetitie: dinsdag 19.30 - 22.00 uur.
NIEUWEGEIN
BHC - Tht Haartol Holland Chorus
Secr.: F. de Rouw, Postbus 291,
3430AG Nieuwegein, Tel. 03402-49803.
Repetitie: dinsdag 20.00- 22.30 uur.
ROCKANJE
BHC Tidal Waves
Secr.: B. Lutgerink, Wijting 42,
3225 XL Hellevoetsluis. Tel. 01883-20804
VLISSINGEN
BHC - Coastllne Chorus
secr.: H. Blaauw,
Oude Middelburgse Haven 2,
4351 PA Veere, Tel. 01181 -1964.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.
WINTERSWIJK
BHC - Tht Greyhound Barbershop Singers
Secr.: P. Kos, SChottenenk 43,
7101 SJ Winterswijk, Tel. 0543(}.17839.
Repebtie: woensdag 19.45 - 21.30 uur.
ZAANSTAD
BHC - Wilalt City Sound
Secr.: C. Sou ren, Bolksbeek 148,
1509EH Zaandam, Tel. 075-174688.
Repetitie: dinsdag.

s' HERTOGENBOSCH
BHQ - Gents' Quarttl
Info: A. Viguurs. Kruisstraat11,
5211 OT 's·Hertogenbosch, Tel. 073-136661.
NIEUWEGEI N
BHO - For Plusure
Info: w. Elslnk, Nachtegaal16,
3435 AK Nieuwegein, Tel. 03402·37313.
NIEUWEG EI N
BHQ - High and Mighly
Info: R. Oannenburg, Relgersbek 118,
3434 XP Nieuwegein, Tel. 03402-64947
NIEUWEGEIN
BHO - Why Four
Info: J. Kemme, Hindeweide15,
3437 EJ Nieuwegein, Tel. 03402-49699
RHENOY
BMQ - High Dtllnlllon
Info: B. Bouwer, Oe Brink 7
4152 GA Rhenoy, Tel. 03458-3437
UTRECHT
BHQ - Special Bltnd
Info: B. van Heek, LMngstonelaan 35
3526 HA Utrecht, Tel. 03(}.896402
WAGENBERG
BHO - Oe Sor B.S.Q.S.T.
Info: J. van Wonderen, Dorpsstraat 11,
4845 CC Wagenberg, Tel. 01693-3346.
WINTERSWIJK
BHQ - Just Four Fun
Info: B. de Maar, Piersonstraat 17,
7103 HA Winterswijk, Tel. 05430-20584
ZAANDAM
BHQ -Tilt Bards
lnf'o: H. Hoeksema, KerXemeer 4,
1921 xw Akersloo~ Tel. 02513· 152(X).

EOE
BHQ - Night Shift
Info: J. van de Pol, Wildekamp 1,
6704 AT Wageningen, Tel. 0837(}.25597.
GOES
BHQ - Joint Venture
Info: G. van Riet, Dillenburgstr. 39,
4461 TJ Goes, Tel. 01100-13542
GOES
BHQ - Chairman's Wish
Info: A.M. Kordever, Pluimpot 15,
4417CH Hanswee rt, Tel. 0113(}.82614
GOES
BHQ • Uniled Sound
Info: M.J. Hoekstra. 's-H. Hendriksk.dijk 32
4461 OW Goes, Tel. 0110(}.33731

ZAANDA M
BHQ - Four-leavld Clover
Info: H. Klein Haneveld, Eendrachtstr. 61 ,
1541 AE Koog a/d Zaan, Tel. 075·702387
BELGit
BHQ - Single Act
Info: L. Gram, Calvlostrasse 18,
0·3550 Marburg - Duitsland
Tel. 06421-161610

DABS-TUNES

Dist.r'lbutie
i:'~:))ABS-TUNES
'Dabs-Tunes'. het informatieblad
voor de leden van de 'Dutch
Association of Barbarshop
Singers' wordt automatisch toegezonden aan de secetariaten van
de BHC's en BHO'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 gestuurd.
Evenwel dit informatieblad is niet
alleen voor barbarshoppers
bestemd, maar voor ieder die
belangstelling heeft voor barbarshop in het algemeen en in het
bijzonder informatie over DABS.
koren en kwartetten wil ontvangen.
Voor deze belangstellenden is er
de mogelijkheid van een abonnement.
Dit abonnement kost f 15,00 per
jaar. en U ontvangt dan DabsTunes Sx per jaar.
Het abonnement kan elk gewenst
moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij 2 maanden
vóór elk nieuw kalenderjaar
schriftelijk is opgezegd.

I uw

U kunt zich opgeven bij:
'Dabs-Tunes'
Bloemendalse Buitenkade 23
3813 Äl Amersfoort
Beste barbershoppers. het is leuk
wanneer jullie trachten ons clubblad aan de man te brengen.
Immers op deze manier maken
we onze hoby aan een groter
publiek bekend.

KOOR OP CD ?
NATUURLIJK!

Sinds wij de Compact Disc hebben opgenomen in ons
pakket ligt een C.D.·uitgave 1n hel bereik van iedereen.

OOK VAN UW KOOR !
Meer weten? Bel, fax of schrijf vandaag nog.
Er hgt een n1euwe brochure voor U klaar!

-

Dlpos Producties
postbus 5032
5800 GA Venray
tel. 04780 10251
fax. 04780 12941

Indien u Dabs-Tunes niet heeft
ontvangen of te weinig nummers
van Dabs-Tunes 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 die voor uw
koor of kwartet bestemd zijn.
Wanneer het secretariaat nog
geen Dabs-Tunes heeft ontvangen
is het wenselijk contact op te
nemen met:
Aat Snellink,
telefoon 033-759249
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International Harmony ,92
10 years of Barbershop in Brussels
Drève du Bois des Aulnes 5
1410 Waterloo
Belgium
Telephone:
Office:
Fax:

+32 2 354 20 63
+32 2 374 02 90
+32 2 375 18 50
June1992

Dear fellow Barbershoppers,
Planning for our 10th anniversary celebration Show- "International Hannony '92" in Brussels on November 14, 1992 is now nearly complete. It was not possible to make
enough time for all of the quartets and choruses that said they wanted to appear on the
Show and our Show Producer has had some d.ifficult deósioll$ to take. Now the format
for the Show is complete - together with a surprise theme!
Some details for Saturday, November 14 are:
Workshop from 15:00-17:30
International Hannony '92 at 20:00
After glow from 23:00 - late

- no charge.
- entry by ticket only (tickets BF400/500/600)
- no charge and food available.

Although the Workshop is open to all, it would help to know the number of people
planning to attend. If the number beoomes too large for the theatre then entry will be
by ticket (at no charge) which we wil! send to the first narnes that we receive. Ticket
sales for the Show itself start in October. To besure to be able to reserve your tickets by
post, let us have a contact address as soon as possible.
Looking forward to seeing you in November,

Chris. Duxbury
Please put my name on your mailing list for:
Attending the Workshop
A postal hooking form for Show tickets

D
D

by ....... persons

Name:
Address:
Return to the address above.
Brussels Bart>ershop Harmony Club 1982·1992

12

