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The Gaggling Ganders Gang uit Goes 
zal tijdens de komende conventic op 8, 
9 en 10 oktober in Veldhoven het spits 
afbijten tijdens de korencompctitic. Het 
Gents' Quanet uit Den Bosch gaat als 
eerste op bij de kwartetten. Er doen elf 
koren en twaalf kwartetten mee. De 
loting werd tijdens de jongste RvA-ver
gadering op 22 mei in De Meern vcr
richt door Wouter Moraal, dirigent van 
het kampioenskoor Coastlinc Chorus. 
De volledige uitslag van de loting is als 
volgt: 

KOREN: 
I. The Gaggling Ganders Gang, 

Goes. 
2. Thc Midland Hannonizcrs, Ede. 
3. Thc Dolphin Barher Matcs, 

Harderwijk. 
4. Thc Heart of Holland Chorus, 

Nieuwegein. 
5. Thc Gents' Mainport Barhershop 

Singcrs, Rotterdam. 
6. The Dukctown Barhershop 

Singers, Den Bosch. 
7. Thc Seabottom Singcrs, Lelystad. 
8. The Soulhem Comfort Barher 

Mates, Eindhoven. 
9. Whalc City Sound, Zaanstad. 

10. Tidal Waves, Rockanje. 
11 . Coastlinc Chorus, Vlissingen. 

/ 

KWARTETIEN: 
I. Gents' Quartet, Den Bosch. 
2. Snapshot, Harderwijk. 
3. For Pleasure, Nieuwegein. 
4. AfterShave, Den Bosch. 
5. High and Mighty, Lelystad. 
6. Night Shift, Ede. 
7. Vocal Chords, Maarssen. 
8. TI1e Sox, Wagenberg. 
9. Why Four, Nieuwegein. (r

IO. Mid Four, Harderwijk. 
11 . Four Lcaved Clover, Zaandam. 
12. Just Four Fun, Winterswijk . 

Als juryleden zijn in Veldhoven te ver
wachten: 
Stcvc Annstrong uit Canada die de 
categorie Mu7jck voor zijn rekening 
neemt; en de Amerikanen Larry Ajer 
en Brian Beek voor de categorieën 
Presentatie en Zang. 

Arrangementen 
Hieronder volgen de verschillende 
arrangementen die mogelijk zijn voor 
deelnemers en bezoekers van de 
DABS-conventie: 

Deelnemerskosten 
(competitie en zondagshow) 
Vrijdag: diner 
Vrijdag: logies/ontbijt 
Zaterdag: lunch 
Zaterdag: diner 
Zaterdag: logies/ontbijt 
Zondag: brunch 

f. 46 
f. 40 
f . 85 
f . 27 
f . 40 
f. 98 
f . 26 

Vrijdag: competitie 
Zaterdag: competitie 
Zaterdag: avondshow 
Zondag; middagshow 

f. 7,50 
f. 7,50 
f. 20 
f. 10 

De conventie-commissie streeft ernaar 
op I augustus de lijst 
van deelnemers rond te hebben. 
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De kriebels 
beginnen 
weer te 
komen. Op de 
vergadering 
van de Raad 
van Afgevaar
digden in mei 
werd geloot 
voor de volg
orde op de 

DABS-conventie van 8, 9 en 10 okto
ber. Daar zal weer strijd worden gele
verd om een stapje hoger op de rang
lijst in de competitie. 
Hoezo strijd? Hoezo competitie? 
Nummers I, 2 en 3 en verder niets? 
Het zingen is toch niet meer dan een 
hobby? 
Ook op de jongste RvA-vergadering 
kwamen er wat stekeltjes overeind. 
Barhershop is Hannony! Niks wcd
stri jd! 
Er zijn dus twee stromingen. De ene 
zegt dat de conventie er slechts toe 
moet dienen gezamenlijk de hobby te 
beoefenen en elkaar laten zien hoe de 
interpretatie van een song kan zijn. 
Kortom: vooral gezelligheid, fun. De 
tweede heeft vooral vcrbetering van het 
resultaat op het oog, het meten met 
andere deelnemers en het w hoog 
mogelijk eindigen op de scorelijst. 
Misschien zelfs wel vcrgelijken hoc het 
ervoor staat op de intcmationa le ladder. 
Laten we wel wezen: de twee doelstel
lingen kunnen we nietlos van elkaar 
zien. 

Met alleen doelstelling 2, de competi
tie, als uitgangspunt zouden we een 
aantal koren missen die zichzelf niet 
goed genoeg vinden om de strijd aan te 
gaan. Of misschien hebben ze gewoon 
geen zin in een wedstrijd. 
En bij alleen doelsteil ing 1, de gezellig
hcid, rijst de vraag of alle koren wel 
aan zo'n conventie mee zouden doen, 
wegens gebrek aan competitie. 
Waarschijnlijk niet. 
Wie al eens een BABS- of SPEBSQ
SA-conventie heeft meegemaakt, weet 
dat een mixture van de twee stromin
gen zo'n beetje alles omvat wat een 
conventie spannend, verrassend en leuk 
maakt. 
Er zullen altijd wel voorstanders blij
ven voor uitsluitend doelstelling 1, of 
uitsluitend doelstelling 2. Maar laten de 
twee groepen tolerant tegenover elkaar 
blijven. 
Doe simpelweg mee omdat een con
ventic een spannende, verrassende en 
vooralleuke bezigheid is. En houdt dan 
de doelstellingen maar voor gezien. 

Herman Feitsma 

Op de volgende zaterdagen zul len 
DABS-bestuur en Raad van 
Afgevaardigden hun vergaderingen 
houden: 

4 september: bestuur 
25 september: RvA 
30 oktober: bestuur 
20 november: RvA 

DABS-TUNES 

The Sea Sound Singers uit Vlissingen 
hebben, net als vorige keer, met over
macht de competitie op de conventie 
van Holland Harmony op 4, 5 en 6 juni 
in Veldhoven gewonnen. Onder leiding 
van dirigent Rob van der Meule steven
den ze af op een puntentotaal van 117 4, 
volgens de traditionele telling. Tweede 
werd het koor New Achords uit 
Harderwijk onder leiding van Mirjam 
Stegeman. Dit koor behaalde I 051 pun
ten. Het veroverde ook de speciale 
DABS-trofee voor de beste stage 
presence. The New City Hannonizers 
uit Nieuwegein kwamen onder leiding 
van dirigent Tom de Rooy tot een to
taal van I 046 punten en een derde plek. 
Holland Harmony vierde tijdens deze 
conventie het tienjarige bestaan onder 
het motto '10 jaar quality in harmony'. 
Vandaar dat de conventie uitliep op een 
geslaagd feest. Ook The Sea Sound 
Singers hebben hun tienjarige bestaan 
gevierd, onder andere met het uitbren
gen van een cd. 
Bij de kwartetten eindigde Double 
Trouble uit Hendrik Ido Ambacht als 
eerste. Dit kwartet bestaat vier jaar. In 
1991 behaalde het een tweede plaats. 
Crystal Sound uit Nieuwegein , met als 
bariton Holland Hannony's voorzitter 
Riet Kostcrman, eindigde als tweede. 
Derde bij de kwartetten werd het 
Rivcrside Quartct uit Gcldennalsen. 
Alle winnaars waren uiteraard te horen 
in de Saturday Night Show, die tevens 
was aangekleed met enkele speciale 
attracties waaronder Downtown 
Express uit Leeds en het mannenkwar
tet Night Shift uit Wageningen. 
Als verrassing, 'cadeautje aan alle 
bezoekers', werd aangekondigd No 
Place for Jcnnifer, een groep van vijf 
meiden met zeer eigentijdse close har
mony. 
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Een groepje leden van Whale City 
Sound in Zaandam krijgt Engelse les 
van bass Leo Roubroeks. Zo kunnen 
de cursisten zich, met barbershop
songs als handleiding, redden in 
Amerika waar ze volgend jaar de 
conventie willen bezoeken. 'Een 
ideale klas', vindt leraar Roubroeks. 

'In Amerika lul ik re allemaal plat', 
beweert een van de leden van Whale 
City Sound in Zaandam. Hij loopt 
tegen de zestig. Vorig jaar kon hij nog 
nauwelijks een woord Engels uitbren
gen. Maar sinds hij Engelse les heeft 
van koorgenoot Leo Roubroeks, weet 
hij niet alleen wat hij zingt, hij slaagt 
er ook in een eenvoudig gesprek te 
voeren. Vandaar zijn wat overmoedige 
opmerking die erop duidt dat hij zich 
volgend jaar op de Amerikaanse con
ventie in Pittsburgh weldegelijk zal 
weren in gesprekken met buitenlandse 
barbershoppers.Die conventie, waar 
Whale Sound City met een kleine vijf-

Leo Roubroeks 

tig man volgend jaar juli aanwezig zal 
zijn, was inderdaad de aanleiding voor 
de Engelse cursus van Leo Roubroeks. 
Een jaar geleden ongeveer was het idee 
voor de Amerika-reis opgekomen. 
Maar tegelijk dook bij enkele leden de 
vraag op hoe dat nou moet als re bij 
gastgezinnen zouden worden onderge-

TAPPERIJ 

EETCAFÉ 
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DE EETERIJ 
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden. 

Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 

bracht. Ze zouden zich niet verstaan
bàar kunnen maken. En re zouden 
uiteraard ook niets verstaan. Sommigen 
hadden helemaal nooit een woord 
Engels geleerd, anderen spraken het 
slechts gebrekkig. 

Een cursus Engels moest de oplossing 
bieden. Het bleek echter dat een docent 
toch vijf of zes gulden per uur zou gaan 
kosten. Leo Roubroeks, leraar op een 
basisschool in Zaandam, zag wel een 
mogelijkheid het relf te doen tegen een 
aanzienlijk lager bedrag. 
Toen vroeg voorzitter Andries Selie 
me of ik het niet voor nop kon doen', 
vertelt Roubroeks een jaar nadien. 'Dus 
doe ik het nu voor nop.' Geen zweem 
van spijt klinkt er in zijn stem (bass). 
Integendeel, Roubroeks beweert graag 
dat hij nu eindelijk zijn ideale klas 
heeft gevonden. 'Mijn leerlingen zijn 
uiterst gemotiveerd. Ze hebben relf 
gekozen en dat is een voordcel boven 
degenen die nu eenmaal naar school 
móéten.' 
Over de opkomst heeft Roubrocks dan 
ook niet te klagen. Elke woensdag
avond zijn er dertien, veertien man aan
wezig in een lokaal van Roubroeks' 
basisschool. 'Die woensdagavond is 
wel eens een probleem in verband met 
voetbal op de tv, maar doorgaans is de 
opkomst honderd procent.' 
Leraar Roubroeks heeft weinig moeite 
met de cursus. Tien jaar geleden had hij 
al eens Nederlands gegeven bij de 



marechaussee in Amsterdam en later 
ook bij de politie van het bureau 
Marnixstraat in Amsterdam. 
'Het is mijn werk, dus je weet wat les 
geven is. En ik vind talen op zich erg 
leuk. Ik heb me ook in Russisch, 
Arabisch en Spaans verdiept; de enige 
taal die ik niet gevolgd heb, is Turks, 
geloof ik.' 
Hij geeft zijn lessen aan de barhershop
pers in de vorm van thema's : prijzen, 
vervoer, hotels, het huis. Hij mikt in 
eerste instantie op het bijbrengen van 
een woordenschat. Daarna moeten de 
cursisten proberen op vragen van de 
leraar in het Engels te antwoorden. Als 
dat een beetje lukt zal de 'vocnaal' in 
de les geheel uit Engels bestaan. 
Roubroeks gebruikt barhershop-songs 
als handleiding voor diegenen die hele 

Op de World Harmony Council die 
donderdag 27 mei tijdens de Britse 
conventie in Harrogale werd gehouden, 
hebben Nederland en Zweden een 
voorstel ingediend voor een competitie 
tussen alle barhershop-koren en -kwar
tetten in Europa, een Europese contest 
derhalve. 
In de World Harmony Council 7jjn alle 
barhershop-organisaties over de hele 
wereld vertegenwoordigd, ook de vrou
wen. Besloten is dat de verschillende 
nationale organisaties met elkaar con
tact opnemen om te 7jen of er belang
stelling bestaat voor een Europese 
Contest. Voor Nederland doet dat 
musical director Bob Slaven burg, die 
daarover eerder contact had met de 
president van de Zweedse organisatie 
SNOBS, Kjell Lindberg. 
Ook de Duitse barhershop organisatie 
BinG! die niet op de World Harmony 
Council aanwezig was, voelt voor het 
idee. Evenals Zweden vindt BinG! 
evenwel dat aan de contest een 

maal geen Engels spreken of verstaan. 
Hij vertaalt de teksten en schrijft tussen 
de notenbalken bovendien een foneti
sche versie. 'Sommigen wisten immers 
inderdaad niet wat ze zongen. Nu hoor 
ik in het koor nog wel een paar hard
nekkige fouten , hoor. Zoals het verschil 
in uitspraak tussen you're en your. Het 
eerste moet echt als joer' klinken. Maar 
ik hoor altijd 'joor', wals je 'your' uit
spreekt.' 
Toch hoort hij ook verbetering als het 
koor achter hem staat te zingen. 'Soms 
werden er compleet andere woorden 
gezongen, doordat ze de tekst niet her
kenden. Dan zongen ze bijvoorbeeld 
'lonc' in de tekst 'while lights are low'. 
Want 'lone' kenden ze wel en 'low' niet. 
Nou, die n hoor ik intussen niet meer.' 
Roubroeks houdt zich bescheiden over 

Europees Harmony College aan vooraf 
moet gaan. BinG! liet in Harrogate 
weten voor zo'n harmony college een 
opzet te ontwikkelen, mogelijk in 
samenwerking met SNOBS en de 
Nederlandse organisaties DABSen 
Harmony Holland. Van Amerikaanse 
kant viel in dat opzicht het bezwaar te 
beluisteren dat BinG! een organisatie 
is, waarin ook vrouwen zijn georgani
seerd. Hoc moeten we dat aanpakken? 
vroegen de Amerikanen zich af, die 
duidelijk bezwaren hebben tegen een 
gezamenlijk optreden van mannen en 
vrouwen. 

Het Nederlandse voorstel voor een 
Europese contest is op initiatief van 
Bob Slavenburg ook behandeld in de 
vergadering van de Raad van 
Afgevaardigden van 22 mei. De Raad 
was er zeer gereserveerd over. 
Sommige afgevaardigden, onder andere 
uit Goes en Zaandam vonden een 
Europese contest te hoog gegrepen. 

DABS-TUNES 

de resultaten. 'Ze weten nu tenminste 
waar ze over zingen. En het feit dat ze 
elke keer weer komen, vind ik de beste 
maatstaf. Het gaat ook om de sfeer. De 
les duurt eigenlijk een uur, maar met 
koffie en koek, en een pilsje achteraf 
zijn we toch gauw bijna twee uur 
bezig.' 
Grote tevredenheid laat Roubroeks blij
ken over die cursist die ze in Amerika 
allemaal plat gaat lullen. 'Die is enigs
zins leesblind, dus hij moet alles op 
zijn gehoor doen. Daarbij kwam dat hij 
aanvankelijk zijn mond niet open durf
de te doen. Je moet hem nu horen!' 

Jacques de Jong 

Alleen top-koren en -kwartetten zouden 
volgens hen in aanmerking komen. Met 
de kans dat jaren achtereen dezelfde 
winnaars afgevaardigd zouden worden. 
Rob de Jong uit Zaandam: We moeten 
ook zorgen dat koren in de lagere 
regionen gemotiveerd blijven.' Ook 
Tjakko Hoekstra uit Goes vreesde een 
exclusieve positie voor de betere koren 
en kwartetten. Wouter Moraal, dirigent 
van het kampioenskoor Coastline 
Chorus uit Vlissingen, onderstreepte 
dat en voegde daaraan toe dat er meer 
tijd gestoken moet worden aan het 
opwerken van het niveau in Nederland. 
Bob Slavenburg, die een ontwerp voor 
de Europese contest had ingediend, 
merkte daarbij op dat ook een conven
tie op Europees niveau vooral voor de 
gezelligheid is, Wij zitten almaar vast 
aan het idee dat een conventie er is 
voor de competitie. Maar de competitie 
is altijd slechts een onderdeel van zo'n 
conventie.' Behalve aan gezelligheid, 
kan een Europese conventie ook bijdra
gen aan het verhogen van het niveau 
van het barhershop zingen. 
De Raad van Afgevaardigden liet zich 
niet overtuigen. De meesten voelden 
voor een verdere peiling onder de 
DABS-lcden. De vraag was ook hoc 
het buitenland over zo'n competitie zou 
denken. Intussen is die vraag dus aan-
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gekaart bij de verschillende Europese 
organisaties. 

In de visie van Slavenburg wordt een 
Europese conventie elketwee jaar 
gehouden, elke keer in een ander land. 
Hij stelt zich voor dat de kwartet- en 
koorkampioenen uit de aangesloten 
landen van het voorgaande jaar mee
doen, alsmede de nummers twee en 
drie als deze althands een bepaald aan
tal punten hebben gescoord. Een andere 
mogelijkheid is dat alle koren en kwar
telten meedoen die op de voorafgaande 
conventie boven een bepaald aantal 
punten hebben gescoord. 
De consequentie van het voorstel is dat 
DABS eens in de twee jaar een conven
tie heeft. Daarmee zouden de koren en 
kwartetten zowel financieel als organi
satorisch minder zwaar worden belast 
dan nu. Een uitzondering vormen de 
kampioenen, die immers het jaar daar
op worden uitgezonden. 
Aan SPEBSQSA zou ten slotte voorge
steld kunnen worden de Europese kam
pioenen te laten deelnemen aan de 
internationale conventie in Amerika. 
Nu proberen verschillende koren/kwar
telten afzonderlijk deel te nemen. Maar 
datlijkt voor Amerika, maar ook voor 
de koren uit Europa te zwaar te wor
den. 

Kopij voor het volgende nummer van 
DABS-tunes gaarne vóór 7 september 
naar: Jacques de Jong, 
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Koningin Julianaweg 16, 
3628 BN Kockengen. 

In Tiffany's bar aan boord van de veer
boot naar Hoek van Holland klinkt 
plotseling het heldere geluid van een 
jongerenkoor in een vreemde taal. 
Russisch, blijkt achteraf, daar zit een 
koor van Russische scholieren, op toer
nee in het westen. Ze zitten in een hoek 
van de bar wat voor zich heen te zin
gen. De passagiers kijken verrast op, na 
een lange, lamlendige dag op zee. Een 
overtocht overdag is net zoiets als 
wachten bij de tandarts. Elke onderbre
king is welkom. 
Maar deze onderbreking is extra wel
kom. Daar klinkt een geluid zo helder 
als glas. De passagier die erop reageert, 
blijkt nota bene een Feijenoord-suppor
ter te zijn, in de zevende hemel van
wege het kampioenschap van zijn club. 
Hij begrijpt de situatie, stapt op de 
vloer waarop op dat moment toch 
niemand danst, en nodigt de Russische 
scholieren uit zich op te stellen en voor 
publiek te zingen. En daar staan ze, wat 
onbeholpen. Maar ze zingen de sterren 
van de hemel. 
De Gaggling Ganders Gang, bamer
shoppers uit Goes die net terugkeren van 

de Britse conventie, ziltener vlakbij . 
Beetje uitgeteld van een vermoeiend, 
maar spannend weekeind. Opgetreden 
voor tweeduizend man Brits publiek, 
opgetreden in een live uitzending voor 
de Britse radio, opgetreden in een show 
voor de plaatselijke bevolking. 
's Nachts in de touringcar gestapt. Het 
lijkt wel genoeg geweest. Maar het 
optreden van de Russische scholieren 
vraagt om nog meer. Die staan daar zo 
met overgave te zingen; dat smeekt om 
een antwoord. 
Dus ter wille van de Russische scholie
ren stelt de Gaggling Ganders Gang 
zich op. De stemmen zijn een beetje 
groggy. van de inspanning, van de 
slaap en van de drank. Maar er komt 
voldoende geluid uit om het publiek 
tevreden te stellen. Het luistert, dik 
tevreden met het slot van een saaie 
overtocht. De aanhang van de Ganders 

Dirigent Tjakko Hoekstra van 
The Gaggling Ganders Gang na het 
optreden van zijn /war op de 
Britse conventie. 



ziet een aanleiding om in gesprek te 
komen met de Russen. Iedereen vol
daan, alles inbegrepen bij de prijs van 
de overtocht. 
Dat hoort bij barbcrshop. De 'fun' van 
zo'n optreden. Moe, dronken of uitge
teld, the show must go on. 
Het optreden op de boot was het einde 
van een uitstapje van The Gaggling 
Ganders Gang uit Goes. De club was 
maanden geleden al uitgenodigd voor 
een optreden op de Britse conventie in 
Harrogate. Afspraak is afspraak. Dus 
ook toen dirigent Jo Flipse het wegens 
persoonlijke redenen liet afweten, 
moest het koor verder. Bariton Tjakko 
Hoekstra bood aan het dirigentschap 
over te nemen. Enkele leden lieten uit
eind el ijk eveneens verstek gaan. Dus 
daar dreigde het koor, toch al niet 
bijster groot met nog geen twintig 
leden, de mist in te gaan. 
Twee maanden voor de conventie vond 
het vier leden van buiten, van wie drie 
nota bene uit het Zaanse koor Whale 
City Sound, bereid mee te doen, een 
tenor, een lead en twee bassen. Het 
lukte ternauwernood. 
Zo zwaait vrijdagavond het doek in het 
International Cent re in Harrogate open. 
Het podium is een beetje krap. Maar 
achter de spotlights moet zich een 
gigantische zaal bevinden, met twee
duizend stoelen in een halve cirkel om 
het podium heen. Er klinkt applaus en 
er valt stilte tijdens de pitch. De Britten 
laten voelen dat de Ganders welkom 
zijn. Er kan niks mis gaan. 
Tjakko Hoekstra zet in. 
'When a rainy comes, or a sky of grey 
comes...' Toevallig is het een song van 
Roy Dawson, Brits barhershopper en 
liedjesschrijver met een onbeschrijf
lijke populariteit, zo zallater blijken 
tijdens de Barber's Best show op zon
dagavond. Het slot: 'There's no substi
tute fora barhershop song'. Daarna 
meteen de pitch voor The Churchbells 
Are Ringing For Mary, een ballad. En 
dan, speciaal voor de gelegenheid een 
Engelse bewerking van de 
Amsterdamse Grachten, met weinig 
beweging maar met een speciale act
van scout Adrie Paauw die een draai-

orgeltje het podium op rijdt en daar een 
piepschuimen kerk, een stel bomen en 
een klein bootje uit laadt. Dan volgt de 
tag, waarbij de achterste rij de letters 
A M S T E R D A M en een paar bos
sen plastic bloemen uit de broekriem 
tovert. Al tijdens het slotakkoord 
beginnen eenduizendnegenhonderdach
tentachtig Britten en twaalf 
Nederlanders uit de aanhang van de 
Ganders enthousiast te klappen. Nu 
kost het geen moeite meer een big 
smile vast te houden tot de dirigent 
afslaat. Plechtig klinkt ten slotte het 
Wilhelmus in barbershop-zetting. 
Onder luid applaus valt het doek voor 
de Ganders. Wat er ook nog gebeuren 
mag, de reis naar Harrogate kan niet 
meer stuk. 
De zondag daarop blijkt gelegenheid te 
bieden voor een optreden voor de plaat
selijke radio, vlak na de massazang in 
het stadje. Voor de microfoon klinken 
de Ganders als een klok. Tjakko 
Hoekstra krijgt daarna van een door
gewinterde barhershopper de waar
schuwing dat de energie voor het optre
den in de matineeshow Now That's 
Barhershop wel eens ver te zoeken zou 
kunnen zijn. Tijdens het inzingen waar
schuwt hij dan ook de koorleden. Maar 

ENJOY 
THE 
'HOLIDAY 
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die storten zich met volle energie 
opnieuw op hun repertoire. Van de 
tweedui1end zitplaatsen in de zaal 
blijkt echter op deze middag voor de 
plaatselijke bevolking nog lang de helft 
niet bezet te zijn. Het applaus bij het 
vallen van het doek klinkt dan ook niet 
overtuigend. 
De swing lijkt eruit te zijn. Het bekij
ken van de schitterende Barbershop's 
Best Show die avond, met de top van 
Brits en Amerikaans barbershop, doet 
weinig toe aan de stemming in het 
koor. De dag is lang geweest en er 
wacht nog een vermoeiende terugreis. 
En dan zijn er die Russische scholieren. 
Na een vermoeiende overtocht staan ze 
daar met overgave te zingen op de 
vloer van Tiffany's bar. Zij wel. 
Ten slotte vinden de Ganders toch het 
antwoord. 

Jacques de Jong 

OF A LiFETiiVlE' 
\\lTH 

HARMONY 
EXCHANGE 
Tlre Barberslrop answer to _;\ 
Home Exflrange HolidaJ'S , " 

For funhcr details wrire ro: . I 
ROSE.\1.\RY PRITCH:\RD TO\\"Y COTT 

~ LL\:\Df.ILO · DYFED S.\19 6PT · \\".\LES · u;: 
,. or relephone: (0558) 822323 

fax: (0558) 82231l9 
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Een zanger staat midden in de kapitale 
zaal van hetinternational Central in 
Harrogale te springen van geluk. 'Ik 
kan het niet geloven', brult hij, 'ik kan 
het niet geloven.' En van het ene 
moment op het andere barst hij in snik
ken uit en valt in de armen van de 
vrouw die het dichtst bij hem staat, zijn 
eigen vrouw vermoedelijk. Om de twee 
heen klinkt nog het oorverdovende 
lawaai van zo'n tweeduizend conven
tiebczockcrs, die klappend en juichend 
de overwinning vieren van hel Britse 
kampiocnskoor Grand Central Chorus 
uit East Midlands. 
Het beeld lijkttyperend voor de stem
ming op de Britse conventic die van 
27 101 en met 31 mei in Harrogatc werd 
gehouden. Het enthousiasme van de 
Briuen blijkttot grote hoogten te kun
nen stijgen. In tegenstelling tot de 
meeste 'ederlanders reageren ze spon
taan en luidruchtig op hetgeen er 'on 
stage' gebcun. Begint de waanzinnig 
populaire presentator Roy Dawson een 
mop te venellen over een kip die 7,0 

moeilijk een ei legt, dan schal! een 
meewarig 'aaaah' door de zaal. Wordt 
het koor Hallmark of Harmony uit 
Shcfficld aangekondigd, dan bereikt 
het scheueren en schateren van de -gro
tendeels vrouwelijke- aanhang in de 
zaal een oorverdovend hoogtepunt, nog 
eens onderstreept door het zwaaien met 
spandoeken en glitlerende bossen van 
gekleurde papierstroken. 
Als dat een maatstaf is voor de popu
lariteit van barhershop in Engeland, 
dan moct barhershop in Groot-Brit
tannië ongeloonijk populair 7jjn. En 
het peil Ligt hoog. De jury liet weten 
dat van de eenentwintig koren er 7.CS· 

tien een bijna gelijke score hadden 
geoogst. De omvang van de hoogst 
geplaatste koren is trouwens opmerke
lijk: allemaal omvauen ze 1.cventig 
man of meer. Hettenue is wellicht even 
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opmerkelijk: de meeste koren hebben 
zich in wiue colhens gestoken. 
Wit met groen kleurde het winnende 
Grand Central Chorus onder leiding 
van dirigent John GranL. Wit met rood 
zag Hallmark of Hannony eruit, welk 
koor als tweede eindigde onder aanvoe
ring van Steve Hall. Dit koor veroverde 
tevens de Stage Presence trofee, met 
reeksen ingewikkelde, komische maar 
effectieve bewegingen die het publick 

in opperste verbazing brachten. Het 
was de laatste keer dat deze trofee werd 
uitgereikt, wam in het nieuwe systeem 
van jureren komt stage presence niet 
meer voor als apane categorie. Als 
derde eindigde Great Western Chorus 
uit Bristol met Ken Taylorvoorde 
risers. 
Golven van enthousiasme brachten ook 
de kwartetten teweeg. Daarvan maak
ten Hannonix, lsland Engagement en 
By Appointrnent de mooiste hoog
standjes, waarmee ze de eerste drie 
plaatsen bezetten in een competitie van 
zeventien top-kwaneuen. 

Massazang voor het Victoria Gate 
winkelcentrum in llarrogate. 



Enkele keren waren die kwartelten let
terlijk aan te raken, tijdens de aftcrglow 
op de drie avonden van de conventie. 
In de blocdhiue van het International 
Cent re stonden her en der verschillende 
vienallcn hun kunstjes te vcrtonen voor 
een klein publiek, zoals het betaamt. 
En zoals het eveneens betaamt, namen 
re zo nu en dan de leiding voor een 
algemene afterglow, die de temperatuur 
rond de bar van het Cent re nóg meer 
deed oplopen. 
Een van de talrijke hoogtepunten 
tijdens de Britse conventic was de 
Masscd Sing bij het Victoria Gardcos 
Shopping Ccntre. Enkele honderden 
barhershoppers vcrzamelden zich zon
dagochtend bij dit antieke gebouw 
waarvan de binnenkant is omgebouwd 
tot winkelcentrum. Exccutivc president 
Joe Lilcs van SPEBSQSA maakte er
zij hcttwimig minuten over tijd- een 
show van die elke deelnemer hogelijk 
amuseerde. Het risico dat elké zanger 
daar zijn stem 'kwijt' zou rdken. t.at er 
dik in. Maar dat moest dan maar de 
prijs 1.ijn voor het enthousiasme waar
mee er werd ge7.ongcn. 
1'\auwclijks gc1.ongcn maar veel 
gedanst werd er op zondagavond in de 
Royal Hall. het antieke deel van het 
International Ccntre. Daar speelde een 
ja7.7.band in de entourage van een klas
sicke schouwburg met pluchen stoelen, 
veel verguldsel en statige loges. De 
verraste bezoeker kon zich er wanen in 
het Engeland van koningin Victoria. 
Daar waren eigenlijk smokings en gala
jurken op hun plaats. Maar slechts 
enkele dames waren in gala en de eni
gen die smokings droegen. waren de 
leden van het Amerikaanse topkwartet 
The Ritt. die zo uit hun optreden 
kwamen. 
De eenvoudige Joe Barhershopper 
kwam er in 1ijn sweaterdie hij van de 
wamuc tenslotte ook maar uiurok. 

Jacques de Jong 

Er zijn van die kleinigheden die je 
hevig kunnen bezig houden. Zo kwam 
ik in Alexandcr's Ragtime Band, die wc 
bij Whale City Sound instuderen, de 
volgende tekst tegen. 
They can play a bugle call,like you 
never hcard before. 
So naturalthat you wam to go to war.' 
7.e kunnen op de hoom blazen 7.0als je 
nog nooit hebt gehoord. 
Zo natuurlijk dat je meteen de oorlog in 
wiJ.' 
Goed, goed, het zijn maar woorden die 
je nodig hebt om een stuk mu1jek te 
kunnen zingen. :vfaar er zijn nu een
maalteksten die ik in het dagelijks 
leven niet uit mijn bek krijg, om het zo 
maar te zeggen. En w strijdlustig dat ik 
bij het horen van een hoorn meteen de 
oorlog in wil, ben ik zeker niet, hocwel 
ik me in mijn diensttijd kostelijk heb 
geamuseerd. 
Afgezien nog van de omstandigheid dat 
zo'n situatie als in Joegoslavië mij te 
dicht bij huis is gekomen. Ik moet er 
niet aan denken in soortgelijke omstan
digheden terechtte komen. Al wu 
Alexander met zijn Ragtime Band de 
sterren van de hemel spelen in de 
kapotgeschoten schouwburg van 
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Sarajevo. Kortom, ik wil de oorlog 
helemaal niet in, nooit van mijn leven. 
Het kleinigheidje bleef me bezig hou
den. Tot mijn genoegen ontdekte ik het 
nummer op de cd van top-koren 1991. 
Zouden de Amerikanen het ook zo 
zingen? Maar nee: 'So naturalthat you 
wam to hear some more', hoorde ik, 
heel duidelijk. Aha. Zie je wel dat die 
Amerikanen toch minder oorlogszuch
tig zijn dan wc dachten. 
Maar zou de dirigent van Vocal 
Majority, welk koor met Alexander's 
Ragtime Band kampioen werd, eigen
handig de tekst hebben veranderd? 
Ik had er nooit op durven hopen ooit 
een antwoord op die vraag te krijgen. 
Maar tijdens de Britse conventie in 
Harrogale kreeg ik de kans mijn pro
bleem voor te leggen aan Joe Liles, 
exccutive president van SPEBSQSA, 
toch niet de minste in het internationale 
barhershop-wcreldjc. Ik kwam toeval
lig naast hem te zinco tijdens de World 
Ham1ony Council. Aan de orde was het 
werk van een commissic die moet 
nagaan in hocverre sommig barher
shop-repertoire sociaal nogal gcvoetig 
ligt. 
Zou Vocal \1ajority 7.Clf die tekst heb
ben veranderd? vroeg ik Liles tijdens 
een koffiepauze, met Joegoslavië en 
Vietnam in het achterhoofd. Hij keek 

Joe U/es tijdens de massazang in 
1/arrogate, Engeland. 
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me peinzend aan met zijn rechteroog, 
dat enigs7jns naar buiten staat ten 
opzichte van zijn linker. Hij glimlachte 
vriendcU jk, dacht even na en zei toen 
met stelligheid: 'Nee. Irving Bcrlin, de 
componist, heeft de woorden zelf ver
anderd.' Het mankeerde er nog maar 
aan dat hij datum en tijd van de veran
dering noemde. 
Ik was verrast, tevreden, opgelucht 
bovendien. Zie je wel, Berlin deugt 
toch, dacht ik als liefhebber van diens 
muziek, en de Amerikanen ook. 
AJlecn 1.al het wel altijd een raadsel 
blijven waarom die oude tekst dan nog 
steeds op mijn bladmuziek staat. Ik 
troost me met het idee dat hier in 
Nederland toch niemand me hoort. Dat 
de tekst geheel wordt ondergedompeld 
in het 'tatatataa' waarmee bassen, bari
tons en tenors de hoorn nabootsen. So 
natura! that you want to hcar somc 
more. 

Jacques de Jong 

De datum voor het Rarmony College 
vanDABSin 1994 is in de vergadering 
van de Raad van Afgevaardigden 
bepaald op 23 en 24 april, evenals 
vorig jaar in de jeugdherberg te Eist. In 
de voorbereidende commissie zitten 
opnieuw DABS-secretaris Aat 
Sncllink, musical di rector Bob 
Slavenburg en de Zaanse leden Herald 
Hoekscma en Andries Selie. 

Redactie 
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De oriëntatiecursus Barhershop waar
mee Holland Harmony in september 
gaat beginnen, 7.al per jaar 48 lesuren 
beslaan plus nog eens 40 uren zelf. 
studie. De dirigentcnopleiding, die 
eveneens in september start, gaat 100 
uur vcrgen plus 100 uur zelfstudie. De 
cursussen zijn weliswaar georganiseerd 
door HoiJand Harmony, maar ze zijn 
ook toegankelijk voor leden van 
DABS. 
Voor de eerste cursus omvatten de toe
latingseisen slechts een redelijk begrip 
van het Engels en een dosis enthousias
me. De cursus omvat vier zaterdagen in 
de periode september-december en nog 
eens vier zaterdagen in de periode janu
ari juni. Met het getuigschrift kan de 
cursist deelnemen aan het toelatings
examen voor de jury-opleiding die in 
december 1994 van stan gaat. 
De oriëntatiecursus is een onderdeel 
van de basiscursus voor barbcrshop
dirigenten, welke cursus vier 7..atcr
dagcn omvat tussen september en 
december, nog eens vier zaterdagen 
plus een weekeind tussen januari en 

juni 1994 en in de periode september
december 1994 opnieuw vier zater
dagen en een weekeind. 
De toelatingseisen voor de dirigenten
cursus zijn onder meer: basiskCMis 
algemene muziekleer, redelijke zang
en spreekstem, noten en akkoorden op 
een muziekinstrument kunnen vinden 
en een redelijke kennis van het Engels. 
De kosten van de oriëntatiecursus 
komen tussen 450 en 600 gulden te lig
gen en voor de dirigentencursus tussen 
600 en 800 gulden. Holland Harmony 
maakt de exacte kosten nog nader 
bekend, evenals de plaats waar de cur
sussen worden gegeven. 
BelangstelJenden gelieven zich vóór 
I juli op te geven. 

Redactie 

Uw koor. Uw C.D. 
Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U 
bij ons al tien jaar aan het juiste adres! En bij 
onze toch al complete e.D.-pakketten ont
vangt U in 1993 zelfs 1 00 cassettes gratis! 

Meer weten? 

Bel, fax of schrijf vandaag nog. 
Er ligt een brochure voor U klaar. 

. ~ 

Dipos Producties, 
postbus 5032, 

5800 GA Venray. 
Tel. 04780 10251 
Fax. 04780 12941 



Ringing chords, rondzingende 
akkoorden - daarom gaat het nog 
altijd in barbershop. De jury in de 
categorie Zang legt daarop ook de 
nadruk in de nieuwe manier van 
jureren die SPERSQSA in januari 
heeft ingevoerd. Hier volgt deeiJ in 
een serie over de nieuwe reglemen
ten. Rron: The Harmonizer, uitgave 
van SPERSQSA. 

De beschrijving van de nieuwe catego
rie Zang lijkt veel op die in de oude 
categorie Sound. Maar er zijn redenen 
om niet alleen meer over Sound te pra
ten. Alleen 'sound' maakt nog geen 
goede barbershop. Er is ook goed 
zingen voor nodig. Vier kaucn in een 
maanverlichte nacht kunnen een hoop 
sound produceren, maar het is geen 
barbcrshop. 
In de categorie Sound was de beoorde
ling vooral gebaseerd op de mate van 
'expanded sound', volume Octtcrlijk: 
uitgezette klank), waarbij zoveel moge
lijk boventonen worden geproduceerd. 
zodat het lijkt alsof er meer dan vier 
stemmen klinken. Dat is weliswaarniet 
typisch voor alleen Barbcrshop, maar 
de 'ringing sound' is wel een van de 
leukste dingen in barbcrshop, zowel 
voor de zangers als voor het pub I iek. 
In de afgelopen twintig jaar hebben 
barhershop-zangers ontdekt dat hun 
volume groter wordt als ze maar meer 
boventonen produceren, vooral boven
tonen van de knapen die veel grond
tonen en kwinten voortbrengen 1.oals 
bassen. 
Wc ontdekten dat een vcrgrote reso
nantie (waarbij de grondtoon voller 
wordt gemaakt door het gebruik van de 
holle ruimten in het hoofd, zoals opera
zangers doen) en gewoon goed zingco 
de grootste hocveelheid boventonen 
opleveren. Wc hebben ook geleerd 

klinkers en timbres beter op elkaar af te 
stemmen, omdat dit nóg meer boven
tonen opleven. Het 'l.Îet ernaar uit dat 
onze beste zangers vaardigheden en 
technieken elders uit de muziekwereld 
hebben overgenomen en dat de rest de 
neiging voelt de leiders te volgen. 

Drie kwaliteiten 
De nieuwe categorie Zang oordeelt op 
drie algemene 1.ang-kwalitciten: het 'in 
tune' 7jngcn, de vocale kwaliteit, en de 
eenheid in de groep. Daar komen bij de 
effecten van deze vaardigheden: het 
volume en de artisticiteil 

Het in tune zingen is altijd al het ken
merk van barhershop geweest. De cate
gorie Zang let daar speciaal op en zet 
ons ertoe onze oren te spitsen. Twee 
aspecten krijgen vooral de aandacht: 
het melodische aspect en het hannoni· 
sche. Het eerste is de kunst om de 
melodie op toon te houden, zonder ook 
maar een half toontje af te wijken. Het 
hannonischc aspect is de kunst om de 
akkoorden zuiver neer te zetten en zo 
volume te bereiken. 

Zangkwaliteit heeft on7.c stijl in toenc
mende mate beïnvloed. Wc horen meer 
en meer 'traditionele' sten1mcn in goede 
kwancucn en koren. en daar is niks mis 

DABS-TUNES 

mee. Steeds vaker zoeken wc mensen 
met zang-ervaring om ons te coachen. 
We mogen nooit onze 1,angstijl afdoen 
met de tcnn 'amateuristisch', in de bete
kenis van 'knuUig'. Wc kunnen het 7..()11-

der meer opnemen tegen de rest van de 
mu1jekwcrcld waar het gaat om zang
kunst. 
De categorie Zang staat voor de beste 
zangkwaliteit Als we eens in een hoek
je staan te 'woodshcddcn', dan is dat 
voor onszelf, niet voor toehoorders. 
Maar als we op het toncel staan te bar
bershoppcn, dan willen wc goed, beter, 
best zingen. 
Jul)'ledcn zullen, meer dan ooit tevo
ren, gatraind worden op het geven van 
stemvonning en het helpen bij zang
problemen. Een judge in de categorie 
Sound lette in het vcrleden niet rozeer 
op de bijdrage van de individuele zan
ger in een kwartet. De judge in de cate
gorie Zang 7.al dat wel doen. 
'Unity', eenheid, is een betrekkelijk 
nieuwe tenn om te beschrijven waarom 
het zin heeft met elkaar te zingen in een 
kwartet of koor. 
De barbcrshop-stijl vcreist eenheid in 
vocale produktie, timbre, woordklank, 
balans, articulatie, uitspraak en zeg
gingskracht. (Hallo!) De tochoorder 
vindt ujn plezier in het beluisteren van 
grote persoonlijke zangkunst, 1..oals een 
beperkt gebruik van vibrato bij de lead, 
maar hij wil ook die unity horen, die 
eenheid tussen de zangers. wnder te 
worden afgeleid door te veel individu
ele actie. De judge voor Zang zal de 
eenheid in de groep beoordelen, terwijl 
hij ook let op de manier waarop een 
zanger lijn eigen stern, kleur, dictie en 
stijl aanpast. 

In tune 
Het zingen 'in tune', gccon1binccrd met 
hoge 1.angkwalitcit en grote eenheid in 
de groep. samen met goedgekozen bar
hershop-akkoorden van grondtoon. tcrt
sen, kwinten en scp1icmen, vcroort.aakt 
'expanded sound'. volume. Onze stijl 
van 1.ingcn kan daar niet van buiten, het 
is een van de belangrijkste elementen. 
Volume is een ingrediënt dat barbcr· 
shop beter doet klinken dan alleen maar 
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vier zangers die een barhershop-arran
gement zingen. Het 'ringen' van een 
akkoord is altijd nog de drijvende 
kracht die het publick uit 1ijn dak laat 
gaan. 

'Anisticiteit' is moeilijk te definiëren, 
maar het is gemakkelijk aan te wijzen. 
Het gaat erom dat anistick zingen de 
song ven raait: altijd terondersteuning 
van de boodschap. Artisticiteit maakt 
van de vaardigheden van de 1.angcr een 

Een groepje zangers van Whalc City 
Sound staat te zingen in de zon in het 
Dolphinarium te Harderwijk. Dank7ij 
de goede relaties van de Harderwijkse 
Dolphin Barbermates met het 
Dolphinarium kon daar op 
Hemelvaartsdag voor de tweede keer 
een barhershop-dag worden gehouden. 
Het Dolphinarium is sponsor van de 
Dolphin Barbermates. Enkele optre
dens per jaar 1.ijn in hun contract opge
nomen, wals dat van HemvclvaartSdag. 
Naast de Dolphin Barbermates en 
Whale City Sound traden ook het vrou
wenkoor New Achorden enkele kwar
tetten op, waaronder het vrouwenkwar
tet Crystal Sound uit Nieuwegein. 
Het optreden van de verschillende bar
bershoppers ging vrijwel de hele dag 
door, zodat de meeste van de tiendui
zend bezoekers wel iets van barbcrshop 
hebben opgestoken. En dat was de 
bedoeling. 
Tijdens de opening van de dag trok pr · 
functionaris mevrouw Van den Hoven 
van het Dolphinarium een vcrgelijking 
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echt kunstwerk, meer dan de som van 
die vaardigheden apan. Soms lukt het 
een individuele zanger, een andere keer 
bereikt de hele groep dat. Het publiek 
zal het altijd herkennen en erop reage
ren. 
De categorie Zang waardeen een uit
voering eigenlijk op dezelfde manier 
als het publiek. De juryleden luisteren 
en bepalen vervolgens in hocverre ze 
leuk vinden wat ze horen. 

tussen de dolfijnenshow en barbershop. 
Een paar trefwoorden: technisch hoog
staand, puur natuur, talen, show en der
gelijke. De vcrschillende optredens 
vonden plaats onder een soort galerij, 
waarvan is gebleken dat deze het mees
te publiek trekt. Er zijn zelfs speciaal 
spots in aangebracht. De kwanetten 
waren min of meer vrij in het kiezen 
van een plek. Zij konden dus hun 
publiek opzoeken en bij dit mooie weer 
waren verschillende vaste en losse 
kwaneuen te vinden op de terrassen 
van de restaurants. Als extra stukje 
entenainment voor de bezoekers van 
het Dolphinarium was ook dit festival 
een groot succes. Ook als promotie 
voor het barbershop-zingcn kon het 
onder de7.e gunstige omstandigheden 
71l3ls een stralende zon, niet beter. 
Als het aan het managemem van het 
Dolphinarium ligt, zal de barbcrshop· 
dag een jaarlijks terugkerend element 
zijn. 

Bijdrage: Richard van den Brink 

27 juni/4 juli 1993 
International Convention 
Calgary, Canada 
Organisatie: SPEBSQSA 

8/9/10 oktober 1993 
DABS Conventie 1993 
"Koningshof' te Veldhoven 
Organisatie: DABS 
lnfom1atic bij Gommen Burger: 
01 102-43580 

20 november 1993 
Jubileumshow 
Met medewerking van intcmationale 
gasten, zoals Thc Nickclodcon uit 
Euro-Disncy. 
Organisatie: Thc Midland 
Ham10nizers Sound. 
Informatie Willen1 Haasnoot, 08389 · 
19673. 

29 januari 1994 
Jubileumshow 
Schouwburg te Middelburg 
Organisatie: Coastlinc Chorus en Sca 
Sound Singers 

4t/m 6 maan 1994 (optie) 
Convent ie '94 
B remcn, Duitsland 
Organisatie: BinG! 

23/24 apri 1, 1994 
Harmony College 
Eist, Nederland 
Organisatie: DABS 

28 april t/m 2 mei 1994 
Conventie 
The Brighton Ccntre. 
Brighton, Engeland 
Organisatie: BABS 



'Barbcrshop wordt in een moderner 
jasje gestoken en dat vind ik een 
belangrijke ontwikkeling', aldus mus i· 
cal coördinator Bob Slavenburg tijdens 
een presentatie van de nieuwe jury
regels aan de Raad van Afgevaardigden 
op 22 mei. Een van de nieuwigheden is 
dat de songs op een conventic niet 
meer uit de jaren twiiiiig tot dcnig 
behoeven te dateren. Ze mogen ook 
van recenter datum zijn. 
Een andere reden waarom de nieuwe 
juryregels van belang zijn, is volgens 
Slavenburg dat de kosten van jury· 
panels te hoog werden. ln totaal waren 
volgens de vroegere wij7.C van jureren 
maar liefst zeventien man nodig in de 
vorm van judges, administrators en 
tirnekccpers. Nu zijn er nog slechts 
acht nodig. De timekeepers zijn afge
schaft, omdat er aan de songs geen 
tijdslimiet meer is gesteld. 
Slavenburg legde vcrder uit dat koren 
en kwancttcn steeds mooier gingen 
zingen, maar dat het publick steeds 
minder kwam kijken. 'Leken konden 
niet meer ontdekken wie nou goed was 
en wie niet', aldus Bob Slavcnburg. 
'De vaardigheid was verder gegroeid 
dan de judgcs konden beoordelen. 
Sommige deelnemers haalden het 
maximum aantal punten, doordat er 
eenvoudig niet meer te vcrdienen 
waren. Eentonigheid dreigde boven
dien, want de koren en kwancucn kre
gen goed door waarop 11. beoordeeld 
werden. Zo stonden ze niette zingen 
voor het publick maar alleen voor de 
score.' 
Hij wees er verder op dat dat de gang 
van zaken bij het instuderen van een 
song doorgaans was: eerst het leren van 
de woorden, dan het veninnen van een 
interpretatie en tenslotte pas hettoe
voegen van de bewegingen. Daar 
kwam geen gevoel aan te pas. Om dat 

Categorie Muziek 
Effect op het publiek: 
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Een gevoelige uitvoering m.b.t. de muzikale elementen 

Goede uitwerking van thema 
Cr~!loofwaardi~ 

Verfraaiingen 
Ondersteunen hetthema 

Verandering t.o.v. huidige categorie ARRA~GD1ENT: 
• conccmreren op hoc de song overkomt meer dan alleen het araangcmcnt (tech

nische) te beoordelen; 
• juryleden kunnen nog wel strafpunten geven voor non-barhershop songs cn/of 

a rrangcmcmen 

Categorie Presentatie 
Effect op het publiek: 
Een song komt werkelijk tOlleven 

Vocaleexpresse 
Schqlpcn van beelden 

Eenheid van uitdrukking 
Wls~lwcrkin~ op gang brengen 

Behcasing van de bühne 
Roept emoties op 

Verandering t.o.v. huidige categorieën STAGE PR F.SEt'iCE en INTERPRE
TATIE: 
• concentreren op totale kwaliteit en het effect van de vocale en visuele presenta

tie; 
• juryleden kunnen diskwalificeren voor slechte smaak of het niet houden aan de 

regels. 

gevoel nu meer te laten spreken, beoogt 
de nieuwe methode al die verschillende 
onderdelen tegelijk aan te pakken. 
Immers met het gevoel wordt het 

publick bereikt en bespeeld. En daar 
gaat het om. Er moet met het han wor
den ge1.ongen. 
Een belangrijk clement in de nieuwe 
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DABS-TUNES 

Categorie Zang 
Effect op hct publiek: 
Anistick zingen in de barhershop stylc 

Verandering t.o.v. huidige categorie SOUND: 
• ook concentreren op intonatie. kwaliteit. eenheid en artisticiteit in plaats van 

alleen uitbreiding van klank. 

Common Ground 
Effect op het publiek: 
Een barhershop uitvoering van goede kwaliteit 

Boventonen en op toon? 

Goede kwaliteit? 

Geschiktvoor uitvoerenden? 

Vanuit het han? 

Verandering t.o.v. het huidige systeem: 
• alle juryleden moeten hettotale effect op hct publiek beoordelen; 
• elk jurylid geeft na afloop een evaluatie van de totale presentatie, bovendien 

gezien vanuit een bepaalde categorie. 

What do the JUDGES want I \ 
NO! NO! NO! 

The AUDIENCE, ;,_ . 
Stupid! 

"' 

, 

.J 
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manier van jureren is ook dat de jury· 
leden voor de verschillende categorieën 
Muziek. Presentatie en Zang. zich ook 
alledrie uitspreken over de wgenaamde 
common ground, datgene wat de drie 
categorieën gemeenschappelijk hebben. 
Zo leuc de ene judge voorheen alleen 
op zang en de andere op arrangement. 
Nu moeten ze alle drie ook beluisteren 
of een koor of kwartet op toon zingt. 
Daarmee kan dan minder gesjoemeld 
worden. 
Slavenburg benadrukte dat het bij bar· 
bcrshop vooral gaat om het effect op 
het publiek. Door middel van enkele 
overzichten lict hij zien waar de kern 
zit van de vcrschillende categorieën. 
Die ovw.ichtcn laten we hierbij zien. 
We wijzen in dit verband ook op twee 
artikelen die eerder in DABS-Tunes 
zijn vcrschenen als toelichting op de 
nieuwe jury regels. 

Redactie 

Indien u Dabs-Tunes niet heeft omvan
gen of te weinig nummers van Dabs· 
Tunes heeft omvangen, kunt U het 
beste contact opnemen mct de secreta· 
ris van uw koor of kwarteL Deze om
vangt namelijk via de post de exempla· 
ren 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 

SPEBSQSA introduceert het nieuwe 
jureringssysteem. 
Kwartet: Wat willenjudges zien en 
horen ?' 
Judge: 'Nee, nee, nee.llet publiek, 
sufferds! 


