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DABS' hannony college op zaLerdag 22 en 23 oktober in de jeugdherberg De Eikelkamp te Eist bij
Amerongen krijgt een veelomvattend programma. De organisatie
wil vooral inspelen op de wensen
en de behoeften van de deelnemers. Daarom is aan alle koren
en kwartetten een enquete-formulier gezonden, waarop zij hun
wensen kunnen invullen.
Deelnemers kunnen het beste zo
snel mogelijk inschrijven.

Boudewijn Bouwer heeft de muzikale leiding van het harmony college.

Alleruiterste datum 8 oktober.
Dirigent Boudewijn Bouwer van
The Gents' Mainport Barbershop
Singers uit Rotterdam is enkele
weken geleden voortvarend aan
het werk gegaan als musical
coördinator van diL harmony
college. DABS' penningmeester
Gomroert Burger zit met OerriL
van Riet (Goes) in de algemene
organisatie.
Bouwer heeft de technische
leiding. Hij stelt het muzikale
programma vast en hij nodigt
docenten uit, behalve de twee die
uit Amerika komen. Sweet
Adelines, Holland Harrnony en
DABS uiteraard hebben reeds
hun medewerking toegezegd.
Bouwer heeft ook al de song
Smiles voor vier partijen ingezongen waannee op het
harmony college kan worden
gewerkt De bandjes zijn reeds
verzonden, zodat de iedereen de
song tevoren kan instuderen.
Het programma begint zaterdag
om acht uur met het inchecken
van de deelnemers, gevolgd door
een algemene sessie.
De ochtend zal verder worden
ingevuld door de twee
Amerikaanse docenten van
SPEBSQSA.
Voorts zijn er allerlei mogelijkheden, van kwartet- en koorcoaching tot dirigeren en het
opzetten vall een show, theorie
Vervolg op pagina 2

Dit nummer van DABS-1\mes
heeft een hoog Amerika-gehalte.
Maar liefst drie koren en een
kwartet zijn in westelijke richting
de oceaan over gevlogen.
Dolphin Barber Mates uit
Harderwijk maakte een trip naar
Canada, The Greyhound
Barhershop Singers uit
Winterswijk traden op in onder
andere Charloue, North Carolina,
USA, en Whale City Sound uit
Zaandam stond op het podium tijdens de World Jamboree in
Pittsburgh, Pennsylvania, waar
ook het Bossche Gents' Quartet
onder de toeschouwers zat
Alle koren en het kwartet hebben
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hun eigen ervaringen en hun
eigen verhaal. Ze bewijzen eens
te meer hoe internationaal barhershop kan worden bedreven.
Het is een van de vele aantrekkelijke kanten van barbershop.
De trips bewijzen tevens met
hocveel gemak ook Nederlandse
barhershoppers zich bewegen
russen Amerikanen en Zweden,
Duitsers en Australiërs.
Zo is barhershop niet alleen fun,
maar fun in het kwadraat. Maar
het kan zijn dat de commissieleden die het allemaal moesten
regelen, daar anders over denken.
Het is goed er eens bij stil te
staan dat sommige koorleden echt
maanden lang bezig zijn zo'n reis
in het goede spoor te krijgen.
Daarom voor al diegenen die zich
voor hun koor de benen uit de
naad hebben gelopen: Hulde!
Redactie

Harmony College
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en veel praktijk. De SNK (organisatie van Nederlandse koren)
heeft docenten toegezegd voor
stemvorming en zangtechniek.
Andere onderdelen kunnen zijn
koorrnanagcment, presentatie,
muziek, tagsinging. Het hangt
van de deelnemers af hoe het programma er precies gaat uitzien.
Er is ook de mogelijkheid open
gelaten dat koorleden die niet het
gehele harmony college meemaken, toch meedoen om hun
koor te completeren. Voor een
tientje (kwartetleden twintig
gulden) kunnen ze meedoen aan
de voorbereiding en de uitvoering
van een avond show. Die show
wordt ook gejureerd en de deelnemers krijgen het jury-rappon
na anoop thuisgestuurd. Aan de
hand van dat jury-rapport kunnen
ze zich eventueel met hun koor of
kwartet voorbereiden op de
conventic van volgend jaar.
Publick heeft zaterdagavond vrije
toegang tot de show.
De zondag begint om acht uur

met ontbijt en inchecken. De
Amerikaanse judges verzorgen
sessies om half tien en om kwart
over elf. 's Middags zijn er sessies met andere docenten en om
half vier is er een algemene sessie
met alle deelnemers. De organisatie rekent op minstens 150 deelnemers. De kosten voor het
harmony college bedragen
honderd gulden voor het gehele
weekeinde.

De kosten van de twee
Amerikaanse coaches die
SPEBSQSA beschikbaar stelt,
worden deels betaald door de
World Harmony Council (WHC).
De WHC betaalt zo'n drieduizend
gulden die grotendeels opgaan
aan vliegkosten. Voeding en
onderdak krijgen de twee van
Nederlandse barbershoppcrs.
Na het harrnony college zijn de
twee Amerikanen beschikbaar als
coach voor koren. De bijdrage
daarvoor zal honderd gulden per
koor bedragen. Voorwaarde is dat
het koor onderdak en voeding op
zich neemt alsmede het vcrvoer
naar het volgende koor.
Redactie

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETEBIJ
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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Op de volgende zaLerdagen houden DABS-bestuur en Raad van
Afgevaardigden (RvA) hun vergaderingen:
24 september
29 oktober
19 november

RvA
bestuur
RvA
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En daar stond ik dan. Voor een
goed onderhouden, Engels aandoend landhuis. Het stond alleen
niet in Engeland maar in Kenosha
(Wisconsin) USA! En toevallig
was dit het headquarters van onze
Amerikaanse barbcrshopvrienden
van SPEBSQSA.
Na eerst mijn bezoek al vanuit
Nederland aangekondigd te hebben, had ik de vorige dag gebeld
dat wij, mijn vrouw Henny en ik,
eraan kwamen. Executive dircctor Joe Liles zou ons ontvangen.

En nu was het dus zover. Elf uur
was het en het zonnetje brandde,
toen ik over de drempel stapte.
Nou, je houd je adem even in.
Het was er koel en statig. Maar
dan begroet Ruth ons op z'n
Amerikaans. 'Hi, how are you
doing?' Na wat harteUjke woorden, we kenden elkaar via de
telefoon, werd ik naar de werkkamer van Joe Lilcs gebracht En
onder de ogen van een veert.igtal
barhershop-coryfeeën die aan
de wand hingen, ook hier weer
een zeer hartelijke begroeting.
Dat moet ik ze nageven, die
spepskwa'ers zijn ontzettend
aardig.
Enfin, we hebben heL over barhershopzaken gehad, de
affiliatie-overeenkomst tussen
SPEBS en DABS ondertekend
en gewoon gezellig gepraat. Joe
Liles heeft ons rondgeleid door
het imposante gebouw en ik heb
veel oude bekenden onunoet en
nieuwe kennissen gemaakt
Onder die klassieke façade gaat
een uiterst goed georganiseerd
bedrijf schuil. Mèt studio,
gehoorzaal en drukke postkamer,

waar je 11 tegen zegt.
Na de rondleiding, waarbij ik tot
mijn genoegen op de kamer van
Ev Nau een schildje van Dolphin
Barbcr Mates aan de muur zag
hangen --ontvangen bij een
coaching in Harderwijk-- hebben
we gelunchd met Ev en Joe.
Overigens is het aardig om eens
te bekijken wat de affiliatie met
SPEBSQSA voor ons betekent
Affiliatie
We maken gebruik van hun
know-how. Dat betekent, we kunnen gearrangeerde muziek krijgen
of muziek laten arrangeren;
beschikken over judges voor onze
conventies; beschikken over
teachers/coaches voor onze
Hannony Colleges- en altijd zijn
zij bereid ons met raad en daad
bij te staan. Tensloue mogen wij
een kwartet en koor afvaardigen
naar de Internationale Conventie
in de States.
De bijdrage die we hiervoor
leveren, staat in geen verhouding
tot het gebodene. Daarom, laten
we ons gelukkig prijzen met onze
vrienden uit de Verenigde Staten.
Oh ja: als je al in de buurt bent,
stap dan eens langs. Ze vinden
het leuk!
Herman Feitsma

Voorzitter Herman Feitsma ondertekent de affiliatie-overeenkomst met
SPEBSQSA in mei van dit jaar. Executive director Joe Liles kijkt toe.
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Vijftig zangers van Whale City
Sound zijn er begin juli getuige

van geweest hoe Vocal Majority
uit Dallas zich tijdens de internationale contest in Pinsburgh,
USA, naar de eerste plaats werkte. Het Zaanse koor was uitgenodigd om de koren-contest (voor
elfduizend bezoekers) te openen
met het Wilhelmus, zoals elk
evenement met een volkslied
werd geopend. Maar een optreden
van een kwartier voor 2500 toeschouwers in de Wereld Jamboree
de middag daarvoor was eigenlijk
het glorieuze hoogtepunt voor de
Zaanse ploeg. De Amerikanen
gingen geheel uit hun dak.
De Zaankanters stalen de harten
van de Amerikanen met onder
andere een arrangement van het
oud-Nederlandse lied Hoor de
Muzikanten. Dirigent Bob
Slavenburg had het lied bewerkt
en er een speciale Engelse tekst
voor de Piltburghse conventie aan
toegevoegd.
Een ander hoogtepunt was de
nieuwe tekst op When Il's
Darkncss On The Delta die koorlid Leo Roubrocks had gemaakt.
Hieronder het slot:
So no more srories about the

Dutchguy
With his finger in the dike
Moving ballads and swinging
uptunes
(And) tapping on theirwooden
shoes is what they like (bis)

De zaal had de tekst overduidelijk
meteen door. Er ging prompt een
gebru l op. En toen een deel van
het koor zich op klompen liet
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zien, kon het optreden niet meer
stuk, al was het allenninst perfect. Maar daar werd duidelijk
hoe de inzet van de Hollanders
werd ontvangen. De hartelijkheid
van het publiek leek over het
podium heen te golven.
Whale City Sound maakte ook
van de gelegenheid gebruik een
barhershop-versie van het
Uslandse volkslied te laten horen.
Wekenlang had de club er
fonetisch op gestudeerd teneinde
het op Usland te kunnen uitvoeren. Dat lukte daar. op doorreis
naar Piltsburgh, beter dan in
Amerika, maar ook hier straalde
het enthousiasme van het publiek
naar het podium toe. Dat was
mede te danken aan speakers
Henk Velink en Leo Roubroeks
die feilloos de juiste grappen
maakten voor een uiterst ontvankelijke zaal.
De rest van de week hebben
koorleden en hun aanhang met
open zinen kijken monden naar
het optreden van internationale
koren en kwartetten. Wat daar aan

show werd neergezet, was voor
eenvoudige Hollanders nauwelijks te vatten. Kwartetten stonden er te zingen met een gemak
alsof ze nooit anders deden en
koren lieten de toe-schouwers
soms duizelen, hoewel ze soms
maar eenvoudige middelen
gebruikten.
Overweldigend was het, maar
dat waren ook het gezamenlijke
tag-zingen, het massale zingen in
de stad en de internationale show
in het stadion die eindigde in
bruisend vuurwerk.
Hartveroverend was het afterglowen in allerlei gelegenheden
met de warme hartelijkheid van
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de Amerikanen. Vcrbluffend
waren de optredens van koren en
kwartetten in de wedstrijd.
En vóór alles was het w leerzaam
wat daar in Pittsburgh werd
vertoond: de opzet van de shows,
de organisatie, maar ook de
gebaren, de kleding, de manier
van bewegen. De zangers van
Whale City Sound hebben nog
lange tijd nodig om het allemaal
nog eens te overdenken.
Jacques de Jong

Als een van de laatste activiteiten
van het Gents' Quartet zijn we in
Amerika geweest om het grootste
barbershop-evenement ter wereld
mee te maken, de internationale
conventie in Pittsburgh. Doordat
onze bass, Theo van Dijk, besloot
om een kleine twee jaar in Wayne
(New Jersey) te gaan wonen en
werken, was het voor de overige
Gents' geen moeilijke beslissing
de sprong over de Atlantie te
maken.
Doch wat gebeurde! Vier dagen
voor vertrek moest Henk van
Buuren, onze onvolprezen bari,
het vanwege gezondheidsredenen
laten afweten. Amo Viguurs en
ik, maar natuurlijk ook Theo van
Dijk (reeds in de States) zaten er
verslagen bij. Maar na intensief
overleg en met goedkeuring van
Henk vonden we barbershopper
Erik Bosman bereid ons te vergezellen. Met hem als invaller konden we gelukkig een tiental eigen
songs zingen.
Via Brussel, New York en
Wayne, reisden we naar de convemie. Veelal komen de con ven-

tiegangers uit de USA en Canada.
Maar wij onunoettcn toch voor
ons bekende barbershoppcrs uil
Engeland, Zweden en Duitsland.
Nederland was gelukkig royaal
vertegenwoordigd met Whale
City Sound en aanhang uit
Zaandam. En dan wij natuurlijk,
inclusief aanhang met ons achten.
In een dlJme, Civic Arena
genaamd, werden de kwarteltenen korcncompelities gehouden. In
dit immens grote stadion zaten
bijna elfduizend barbershoppers.
Een fantastisch gezicht. Een groot
toneel, met links en rechts enorme video-schermen voor de
close-ups.
Het kwartet Joker's Wild uit Ohio
had duidelijk die stemmen en
techniek die noodzakelijk zijn om
kampioen te worden. De combinatie van lead met een keiharde,
metalige stem en een zeer lage
bass met een haast orgelachtige
bourdon-klank, schijnt ideaal te
zijn. Joker's Wild voldeed met
nog een viertal kwartetten aan die
norm. Ook hier gold: 'more bass'.
En dat is dan de succesformule.
In Engeland en Zweden is dat
nog niet doorgedrongen, zodat

hun kwartetkampioenen, in onze
oren toch niet de minsten, slechts
4le en 47c werden.
De halve fmale van de kwartetten
was geweldig. Wat een strijd!
Wat een niveau! Als kwartetzanger weet je wat je zoal moet doen
om iets te bereiken en dan waardeer je misschien meer dan een
koorzanger wat er wordt gepresteerd.
Er was nog een hoogtepunt de
World Jamboree, een show wals
die meestal op onze conventie op
zaterdagavond wordt gehouden,
maar dan met kwartetten en koren
uit de USA en geaffilieerde landen als Engeland, Zweden en ...
Nederland. Goed hoor, Wh ale
City Sound! Wij Gents' Quartet
juichten voor Zaandam met een
fel oranje 'Hup Holland'-vlag.
Zaterdag was de laatste conventiedag met overdag de korenfmale.Ik ga niet beschrijven wat
ik heb gezien en gehoord, dat lukt
gewoonweg niet. Te gek, ongelooflijk, verbazend, enfin bedenk
maar enkele superlatieven en dan
heb je het misschien in woorden
ondergebracht. Dus raad ik elke
DABS'er aan ooit zelf een con
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ventie in Amerika te gaan zien,
dan weetje pas wat ik bedoel.
's Avonds was de kwaneuenlinale
met tien fmalisten misschien door
wat we 's middags hadden gezien
een teleurstelling. Hetleek allemaal wat uitgeblust, behalve dan
Joker's Wild, zij presteerden
weer.
Op de dag voordat we afscheid
namen van Thco van Dijk en zijn
vrouw Thea, deden we nog
"even" New York aan met een
bezoek aan het World Trade
Centre, Fiflh Avenue en
Broadway.
Ook her bekende Coney Is land
hebben we bezocht: vergane
glorie!
Ton van Aart,
namens Gents' Quartet

uit Dali as, Texas, als eerste geeindigd bij de koren. Dat was niet de
eerste keer.ln 1974 al eindigde
het koor op een ereplaats, als
derde. Het jaar daarop stond het
bovenaan en die prestatie werd in
de jaren 1982, 1985, 1988 en
1991 nog eens herhaald. De
songs deze keer waren Wonderfui
Mother of Mine en Runnin' Wild.
New Tradilion uit Norlhbroook,
Illinois, kwam eruit als tweede,
evenals vorig jaar. Songs:
Something About A Soldier en
lust A Baby's Prayer At Twilight.
Derde werden de Alexandria
Harmonizers uit Alexandria,
Virginia. Vorig jaar waren ze ook
derde. Songs: Sweet Georgia
Brown en Sonny Boy.
Bij de kwarietten klom Joker's
Wild van d~ tweede plaats in
1993 naar de eerste met Bye Bye
Blues en South Rampart Street
Parade.
Nightlife, dat vorig jaar de vierde
plaats bereikte, volgde met
Beautiful Dreamer en You're As
Welcome As The Flowers In May.
Yesteryear eindigde als derde met
Anatomy Medley en een magnifieke act in I Am A Pirate King.

Tijdens de internationale conventie in Pittsburgh is Vocal Majority

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 ontvangt U in 1993 zelfs 100 cassettes gratis!

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

. --6

Dipos Producties,
postbus 5032,
5800 GA Venray.
Tel. 04780 10251
Fax. 04780 12941

Waarom niet Usland? Een van de
aardige dingen van barhershop
zingen is dat een barhershopper
zo gemakkeUjk over de grens
gaat. Met de barberpole catsongs
in het repertoire kan ook een
Nederlandse barhershopper in
vele delen van de wereld terecht.
Whale City Sound uit Zaanstad
overkwam het 1 juli op IJsland te
mogen optreden, op doorreis naar
Pittsburgh, USA. Daar in de
Verenigde Staten beweerde
speaker Henk Velink prompt voor
2500 toeschouwers dat het
Zaanse koor barhershop op
lisland had geïnlroduceerd.
Hetgeen een ovatie van de
Amerikanen opleverde.
Het optreden op IJsland was het
gevolg van een speurtocht naar
een goedkope overtoehL
leelandair bleek de voordeligste
maatschappij, zij het met een
omweg over Reykjavik. Enig
verder organiseren leverde op dat
Whale City Sound (vijftig man
met een aanhang van zo'n twintig) als gast van eenIJslandskoor
kon optreden. Uit de opbrengst
van het op1reden zouden de Zaankanters onderdak krijgen in hotel
Lof~eidir, niet het goedkoopste.
Een kwartier voor aanvang bleek
het kleine kerkje waar allebei de
koren zouden optreden, nog veel
te groot. Er kwam niemand
opdagen op enkele familieleden
na. Oorzaak: de eerste mooie dag
(bewolkt maar droog) sinds het
najaar. Elke mogelijke belangstellende lisJander was daarom de
stad uit gegaan, barhershop of
geen barbershop.
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De volhouders kregen evenwel
waar voor hun geld: een unieke
Hollandse barhershop-show
inclusief het lisland se volkslied,
aangevuld met IJslandse liederen
van hel andere koor.
Een mogelijk debacle van het
onLvangende koor werd voorkomen doordat de leden van Whale
City Sound de volgende dag
allemaal een fles sterke drank
meenamen die ze op Schiphol
taxfree hadden gekocht. Sterke
drank is op lisland onbetaalbaar.
De verkoop van vele tientallen
glaasjes moet het Uslandse koor
uit de problemen hebben geholpen. Helemaal zeker daarvan was
de Zaanse organisatie bij vertrek
nog niet. Maar klachten vanuit
Reykjavik zijn tot nu toe uitgebleven.
Jacques de Jong

Eib Vink, een van Nederlands
oudste barbershoppers, was
begin mei in de gelegenheid met
Dolphin Barber Matesen New
Achord uit Harderwijk mee te
gaan naar Canada en de
Verenigde Staten. Hieronder
een samenvatting van zijn uitgebreide verslag over een
indrukwekkende reis.
Gastgezinnen vingen op 6 mei de
leden van Dolphin Barber Mates
en New Achord uit Harderwijk
op in Framingham bij Boston,
Amerika. Meteen al de volgende
avond konden de twee koren
samen optreden in de Framing
Highschool onder de titel
Barbershop Harmony, a Dutch
Treat.
Het programma werd geopend

door de plaatselijke Gateway
Guardsmen waarbij dirigent en
koor hel publiek onderuit deden
zakken, maar dit veerde overeind
toen Dolphin Barbermates en
New Achord hun songs brachten.
Vooral de gezamenlijke songs
I Wonder Why en You're lust In
Love oogstten veel succes.
Waardering kregen ook het
Harderwijkse kwartet Snapshot
en het koor Wayside Chorus.
Er volgde een afterglow tot in de
kleinste uurtjes.
De volgende ochtend ging het
naar Canada. Bij het passeren van
de grens werd op advies van de
Amerikaanse reisleider 'zakelijk'
gekeken.
In Montreal brachten de zangers
en zangeressen hun tijd zingend,
winkelend en filmend door tot
aan het optreden in de Pierre
Comprehensive Highschool, waar
een Barbershop Harmony
Jamboree werd gehouden. Ruim
vijfhonderd zangers en zangeressen deden daaraan mee, zoals
The Mountain City Chorus,
Greater Montreal Sweet Adelines,
Capita/ City Chorus en natuurlijk
Dolphin Barber Mates. Bij de
kwartetten oogstte Snapshot
wederom succes.
De afterglow maakte de nacht
kort, 's morgens vroeg vertrok de
club naar Toronto. Daar volgde
een informele maar enerverende
barbershop-avond. De Dukes of
Harmony met hun honderd man
stortten zo veel sound en movementsover ons uit dat wij er stil
van werden. Hetgeen ook de

bedoeling bleek te zijn. Daarana
volgden opnieuw optredens van
de Harderwijkers, met menig
open doekje.
Albany was de volgende stop,
op woensdag 11 mei.
Onderweg werden nog even de
Niagara watervallen bewonderd,
een onvergetelijk schouwspel.
Ook in Albany waren gastgezinnen geregeld. Vrijdagavond volgde een show in Holiday Inn in
Sara toga. Dol ph in Barbcr Mates
startten met Seventysix
Trombones, New Achord volgde.
De gezamenlijke songs oogstten
ook hier veel waardering. De
vrouwenkoren Capitaland Chorus
en New Achord brachten samen
Send Your Love Out To The World
he,tgeen ze pas de avond tevoren
hadden ingestudeerd. Snapshot
mat zijn krachten met kwartetten
als Saratoga Tuesday Night
Goodtime Company en The
Aximorans.
Een geweJdjge avond die veelte
vroeg eindigde. Maar: 'We've got
to say goodbye'. Herman Feitsma
bedankte namens Harderwijk de
ontvangende koren, Ben Schut
dirigeerde Keep The Whole World
Singing.
Mede namens mijn echtgenote
wil ik de Amerika-commissie,
bestaande uit Herman Feitsma,
Jack de Vries, Tineke Frankvoorl,
Ko Burger en Mies Schut bedanken voor de kans welke zij ons
gaven om deze unieke trip mee
te maken.
E.Vink,
lid Heart of Holland Chorus
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Van 28 apriltot en met 7 mei
hebben The Greyhound
Barbershop Singers uit
Winterswijk een concertreis
gemaakt naar de Verenigde
Staten. De eerste contacten werden al in 1992 gelegd. Een oudkleuterleidster uit Winterswijk
kwam tijdens een reis in Amerika
in een gastgezin terecht waarvan
de zoon in een barhershop-koor
zong. Toen begon de bal te rollen:
acties, rommelmarkt, en een
spaarsysteem om de benodigde
centen bij elkaar te krijgen.
Verschillende commissies gingen
de reis voorbereiden.
Bij aankomst in CharloLLe (North
Carolina) werden we op het
vliegveld begroet door een kwartet van Carolina Chord. Op 29 en
30 april hebben we samen met
The Auctioneers uit WinstonSalemen het kwartet The
Shen.anigans twee concerten ver-

Na op donderdag nog een lunchconcert te hebben gegeven, hadden wc's avonds weer een ontmoeting met Carolina Chord,
waarbij ook de presidem van het
Dixic District van SPEBSQSA
aanwezig was, Jeff James. Het
koor was bezig een nieuwe dirigent aan te trekken en had een
beroep gedaan op Tom Gen try,
ook in Nederland geen onbekende.
Een druk programma, maar zonder uitzondering heeft iedereen
genOLen van deze reis. Een muzikaal hoogtepunt was ongetwijfeld
het concert in Winston-Salem
(bezocht door ruim 1400 mensen), maar natuurlijk waren de
contacten met de diverse koren
hartverwarmend. Na thuiskomst
ontvingen we van het Dixie
District het Brevet Lieutenant
Colone/. ·
The Auctioneers uit WinstonSalem hebben inmjddels een reisleider aangesteld die de mogelijkheden van een tegenbezoek
onderzoekt.
Gerrit Oukes,
secretaris The Greyhound
Barbershop Singers

Dolf Lahuis is de kandidaat voor
de opvolging van secretaris Aat
Snellink die in maart zijn functie
heeft neergelegd. Lahuis zingt
bass bij de Midholland
Harmonizers. Hij is daar tevens
sectieleider en assistent-dirigent.
'Mijn loopbaan in barhershop is
nog niet zo lang, pas vanaf 1991
zing ik mee,' vertelt Lahuis. Hij
voelt voor het werk op landelijk
niveau omdat ruj iemand van
'grote lijnen' is, zoals ruj zelf zegt.
'Bovendien vind ik het huidige
bestuur een leuke ploeg', laat hij
zich ontvallen. In elk geval wil
hij het secretariaat met zekere
systematiek opzetten. Daar
spreekt zijn beroep een woordje
mee. Hij is adjunct-directeur bij
de psychiatrische inrichting Groot
Batelaar. Van huis uit is Lahuis
sociaal-pedagoog.
De Raad van Afgevaardigden
beslist24 september over zijn
benoeming.

zorgd in High Point en Winston-

Salem. Zondag 1 mei zijn we
terug gegaan naar Charlotte en
hebben daar 's middags op het
jaarlijkse Springfest gezongen.
Op maandag hebben we --na een
bezoek aan een grote textielfabriek en een stadsrondrit-- een
ontmoeting gehad met drie barhershopkoren uit GreenviUe,
Anderson en Spartanburg (South
Carolina). Dinsdag stond een ontmoeting op het programma met
het koor uit Ashville --na een
rondrit door het Chimney Rock
Park en woensdag hebben we
samen met Carolina Cfwrd uit
Charlotte een baseball-wedstrijd
gevolgd en natuurlijk gezongen.
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Het volgende nummer van
DABS-Th nes zal dit jaar verschijnen rond I0 december. Kopij
gelieve u uiterlijk drie weken
tevoren (19 november) te sturen
aan:

Redactie DABS-Tunes,
Koniningin Ju/ianaweg 16,
3628 BN Kockengen.

!)~~ , TuwE.s : ''1119-1''
1"4Y

faW){i-le "'~~ir,e 1."
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Een intentieverklaring tot samenwerking tussen DABS en Holland
Hannony staat op het punt te
worden ondertekend. De bedoeling is gezamenlijk te werken aan
de ontwikkeling van barhershop
zingen in Nederland. Een middel
daartoe is scholing en opleiding.
In de overeenkomst spreken de
twee partijen af ernaar te streven
gezamenlijke opleidingen te
ontwikkelen. De fmanciële consequenties voor organisaties en
leden zullen voor elke opleiding
worden bekeken.
Voorts wordt in de overeenkomst
vastgelegd dat de twee organisaties infomalie zullen uitwisselen;
dat zij gezamenlijk public relations zullen bedrijven en dat zij
elkaar op hun deskundigheden
zullen consulteren.
Kampioenen van de twee organisaties, zo staat ook in de overeenkomst. zullen als gast worden
uitgenodigd op de wederzijdse
conventies. De twee organisaties
zullen op de conventies gebruik
maken van elkaars ervaring en
deskundigheid.
Redactie

Op initiatief van de Duitse organisatie Barbershop in Germany
BING! wordt van 1 tot en met
5 maart 1995 voor het eerst een

Europees harmony college
gehouden. Dat gebeurt in de stad
Goch, Duitsland. Het college is
bedoeld als aanloop naar een
Europese conventie in de toekomst.
Het programma ziet er ambitieus
uit. Er zijn aparte onderdelen
voor zangers, kwartetten, koren,
dirigenten en arrangeurs. De zangers kurmen kiezen uit theoretische en praktische scholing.
De theorie omvat onder andere
geschiedenis van barbershop,
de beginselen van harmonie, en
de fysieke kant van sound.
Stemvorming en tag-zingen vallen onder het praktische deel.
Voor de kwartetten zijn er lessen
in het vormen van een kwartet,
effectief repeteren, aandacht voor
de verschillende stemmen,
coaching.
Het programma voor de koren
omvat onder andere het opzetten
van een show. Ook speciale
problemen van koren worden
aangepakt.
De dirigenten (aankomende en
gevorderde) krijgen onderricht in
warming up, voorbereiden van
een repetitie, praktisch dirigeren.
De arrangeurs krijgen de beginselen van het arrangeren aangereikt
Docenten zijn toegezegd door
DABS, SNOBS, BING!, Holland
Harmony, Sweet Actelines en
SPEBSQSA.
Het harmony college is bedoeld
voor zowel vrouwen als mannen.
De organisatie rekent op zo'n
230 deelnemers: honderd uit
Duitsland, dertig van Holland
Harmony, dertig van DABS,
dertig van SNOBS (Zweden) en
dertig van Sweet Adelines
Europe. Engeland en Ierland doen
nog even niet mee, gezien de
geografische afstanden.
De kosten bedragen (ongeveer)
I 30 Duitse Marken voor het

harmony college en 100 Duitse
Marken voor lunches en diners.
Onderdak bepalen de deelnemers
zelf.
BING! verlOekt mogelijke deelnemers zich voor 1 november te
melden gezien de beperkte
capaciteit.
Meer informatie bijHerman
Feitsma, 03410-18008.

De commerciële radiozender
Classic FM laat weten op de
hoogte te willen blijven van
evenementen op het gebied van
muziek, theater en andere culturele uitingen, waaronder dus ook
barbershop. Vandaar het verzoek
of zij op de mailinglijst gezet
kunnen worden van koren en
kwartetten. Het adres:
Classic FM B Vio, Hofstede Oud
Bussem, Flevolaan 41, 1411 KC
Naarden.
De zender is sinds 1 mei bijna
overal in Nederland te horen.
De programma's bestaan voor het
overgrote deel uit klassieke
muziek en jazz.

Het nieuwe mannenkoor Fruit
Unlimited in Geldermalsen heeft
reeds vijfentwintig leden. Het
koor wordt nu gedirigeerd door
Hanneke van Houselt, zelf een
enthousiastlid van het vrouwenkoor in Geldermalsen. Wie mogelijke nieuwe !eden weet voor
Fruit Unlimited gelieve contact
op te nemen met Wim van Dijk,
03455-74033
9
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The H eart of Holland Chorus
"WINTER WONDERLAND"

Onder deze titel brengen wij aan het eind van dit jaar onze
Kerst-CD uit.
Een fantastische CD met 15 van de mooiste Engelstalige Kerstliedjes,
speciaal gearrangeerd in de voor ons kenmerkende Barbershopstyle.
Traditionele 'Christmas carols' en bekende Amerikaanse Kerstliedjes
hebben wij op uiterst sfeervolle wijze voor u
samengebracht.
U kunt deze CD nu reeds bestellen door f 25,- per CD over te maken op (Rabo)rekening: 33.10.38.595 (gironr. van de bank: 422947),
o.v.v.: CD + naam Yill1 uw koor/kwartet. Het HoHC zorgt dan voor
GRATIS aflevering bij uw koor/kwartet.
De CD is natuurlijk ook verkrijgbaar tijdens onze Kerstconcerten op
13 en 18 december aanstaande.
Wij wensen u veel luisterplezier!

10

DABS-TUNES

Bob Slavenburg had, toen hij
als dirigent begon bij de Ferry
House Harmonizers, nauwelijks
verstand van muziek, laat staan
van barbershop. Maar het
enthousiasme dat hij bij elke
repetitie weer meenam, vergoedde veel. Bob Slavenburg
was ook bij de oprichting van
de Dutch Association of
Barbershop Singers (DABS).
Vierde en laatste deel van een
serie over de intrede van
barbershop in Nederland .
'fnderdaad', bevestigt Bob
Slavenburg de opmerkingen van
Kit de Bolster en Hans
Pekelharing (zie voorgaande
DABS-Tunes), 'muzikale kennis
had ik niet, alles wat ik deed, was
gebaseerd op enthousiasme.'
Hij nam in 1981 bij de Ferry
House Harmonizers het dirigentschap over van Hans Pekelharing
en van toen af begon het barhershop-zingen bij de mannen eindelijk te 'lopen'.

'We waren destijds vooral op
Engeland gericht', herinnert zich
Bob Slavenburg. 'Engelse kwartellen kwamen bij ons op bezoek
en wij gingen zelf in Engeland op
harmony college. Daar ben ik in
1980 en 1982 geweest.'
Dat eerste Nederlandse barhershop-koor telde destijds zestien,
zeventien leden. 1k vond die
basis te smal', vertelt Bob
Slavenburg dertien jaar later. 'Ik
had al gehoord van die grote
koren in Engeland en Amerika en
ik dacht, als we beter gaan zingen, trekken we meer leden.'
Het duurde niet lang of zijn koor
groeide van zeventien naar
vierenderlig leden. 'Ik heb eigenlijk geen idee hoe dat kwam',
mijmert Slavenburg achteraf. 'De
koorleden zeiden dat ik hetleuk
deed op de repelities en ik denk
dat het voomarnelijk mond-totmond-reclame was waarmee we
leden kregen. We hebben wel
eens proberen te werven, wat
folders rond gestuurd, maar daar

bereikten we geen grote groei
mee.'
Het bestuur nodigde hem toen uit
een harmony college in Amerika
te volgen. 'Daar heb ik veel
gezien en veel geleerd, van de
manier van lesgeven --altijd positief- van de manier om iets over
te brengen, maar ook van de
manier om een show in elkaar
te zetten.'
'Dus ik kwam overladen met kennis terug en nog honderd keer
enthousiaster dan ik was weggegaan. Zo stond ik me na terugkeer uit te sloven maar van het
koor kreeg ik niks terug. Ze stonden met open mond. Toen
bedacht ik ooit nog eens ervoor
te zorgen dat hel koor ook zo'n
harmony college zou meemaken.
Dat zou een grote sprong vooruit
betekenen.'
Een sneUe, maar kortstondige
groei ondervond het Nieuwegeinse koor (dat intussen Heart of
Holland Chorus heette) met een
actie waarbij elk lid werd verplicht minstens één bezoeker mee
te nemen op een repetitie.
Zo stonden er ineens honderd
man. 'Maar ze zijn niet allemaal
gebleven', verLelt Slavenburg.
'Wel was met vijftien nieuwe
leden de kwaliteit van het koor
gezakt. Aan de andere kant kon
ik nu een grote groep tegelijk iets
bijbrengen.'
Later, toen de Dutch Association
of Barhershop Singers (DABS),
werd opgericht kreeg Slavenburg
de functie van musical coördinator. 'Ik had meer zin in een technische dan in een bestuurl ijke
functie', aldus Slavenburg.
'Vergaderen vind ik verschrikkelijk, ik doe de dingen graag in
de praktijk. Ik heb altijd wel wat
wrijving gehad met besturen,
zowel in DABS als in Heart of
Holland Chorus.'
Dat was ook de reden waarom hij

11

DABS-TUNES
vertrok bij dit laatste koor. 'Op
een goede dag kreeg ik te horen
dat ik van de ene dag op de andere kon vertrekken. ll< was daar zo
teleurgesteld over, dat ik een jaar
lang niets meer met barbcrshop te
maken wilde hebben. Toen vroeg
het koor in Zaandam of ik wilde
komen dirigeren en dat aanbod
heb ik aanvaard.'
In DABS bleef Slavenburg musical directer tot begin 1994toen
privé-omstandigheden ertoe leidden dat hij zijn functie opgaf.
Hij was ook getuige van de
oprichting van DABS. Destijds
werd er op verschillende plekken
in het land al barhershop gezongen zonder dat de koren van
elkaars bestaan wisten. Zo hadden Vlissingen en Goes allebei
een koor. Slaven burg: 'Ik had
iemand in Vlissingen wel's wat
materiaal gezonden, maar ik
kende er verder niemand.'
Gommen Burger daarentegen,
DABS-penningmeester van het
eerste uur, had het wel meegemaakL Hij weet dat het Zeeuwse
barhershop zingen uit Engeland is
overgewaaid. Het begon met
vrouwenkoren in Vlissingen en
Goes, daarna volgden de mannen.
Zo was Rob van der Meulcn dirigent bij zowel de mannen als de
vrouwen in Vlissingen en Jo
Flipse deed hetzelfde in Goes.
Een groepje van zes onder leiding
van Oerrit van Riet (Goes)
besloot eens verder te kijken of
er op landelijk niveau iets te
organiseren zou zijn. De zes,
Geert Hendriks, Jan Francois,
Ronald Peereboom, Jan Koning,
Gommen Burger en Oerrit van
Riet zelf, ontdekten inderdaad dat
er 'elders wat za~. zoals Burger
zegt.
En zo werd na veel heen en weer
gepraat ten slotte op 21 maan
1987 in Goes de Dutch
Association of Barhershop
12

Singers opgericht en op 26 september 1987 werd in Nieuwegein
het eerste officiële bestuur
gekozen.
Gommen Burger was de enige
van de initiatiefnemers die aanbleef. Theo van Dijk werd de eerste voorzitter. Hij was meegenomen door zijn kwartet-maatje Ton
van Aan 'om eens te kijken'.
Maar in de notulen van die dag
schrijn Jan Francois: 'De kandidaat voorzitter vraagt om een
schriftelijke stemming, en zulks
geschiedt, waarop de voorzitter
onder een daverend applaus dat
zelfs boven de speakers die buiten
staan opgesteld en onze hele vergadering nogalluidruchtig maakt,
uitklinkt, met 34 stemmen wordt
verkozen tot de eerste echte voorzitter van The Dutch Association
of Barbershap Singers.'
Vervolgens werden de andere
functies verdeeld: Gommen
Burger penningmeester, Aat
Snellink secretaris, Jan Ploeg en
Andries van der Meer voor de
public relations.

Sindsdien is barhershop ook in
Nederland gegroeid, compleet
met de internationale, vooral
Amerikaanse contacten die voor
het allergrootste deel aan expresident Thco van Dijk te
danken zijn.
Maar Gommen Burger weet nog
hoe amateuristisch destijds alles
ging. Grijnzend bij de herinnering
vertelt hij dat hij niet wist hoe de
contributie naar SPEBSQSA,
helemaal in Amerika, over te
maken. Op een conventie in
Engeland, Harrogatc, zag hij
echter de hoogste ome van
SPEBSQSA, Joe Liles, lopen in
het park aan de overkant van zijn
hotel. Burger schoot op hem af en
bood hem in zijn beste Engels de
DABS-contributie aan. 'Ik heb
geen kwitantie', zo weerde Liles
af. Maar Burger hield aan, moest
van zijn geld af, zo'n 450 dollar.
'Ik wist niks anders te verlinnen
dan het op een sigarendoos te
schrijven. Voor de zekerheid heb
ik Heleen, mijn vrouw, maar een
foto laten nemen, als bewijsstuk.

ENJOY
THE
'HOLIDAY
OF A LÎFETIME'
\\lTI-1

HAR1\10NY

EXCHANGE
T!Je Barhershop answer to
Home Exchange Holidays
For funhcr details writc to:
ROSE.\l\RY PRITCH:\RD · TO\\'Y COTT
LLA:XDEILO · DYFW S.\19 6PT · W.\LES · CK
orttlcphont: (0558) 821323
fa.-= (0)58) 822389
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Ik heb er ook nooit een kwitantie
van gekregen.'
Tegenwoordig gaat het allemaal
wat vloeiender, ook op muzikaal
gebied. Bob Slavenburg: 'Er is
meer structuur gekomen in het
Nederlandse barbershop, er zijn
dirigenten op cursus gegaan in
Amerika, er is meer klaarheid
gekomen over hetgeen barhershop moet zijn en natuurlijk zijn
er meer koren en kwartetten
opgericht'.
Desondanks wijst hij op tekonkomingen. 'DABS heeft toL nu toe
als hoogste taak beschouwd het
organiseren van een conventie.
Daarentegen is er te weinig aandacht besteed aan opleidingen.
In de toekomst moeten we dirigenten hebben die èn verstand
van muziek hebben èn verstand
van barbershop. Die moeten de
kar gaan trekken.'
Jacques de Jong

Een groep van zo'n honderd
Engelse barhershoppers wordt op
vrijdagavond 7 oktober in
Zaandam opgevangen door
Whale City Sound. De groep
Engelsen, samengesteld uit acht
verschillende clubs, doen
Nederland aan. Ze hadden te kennen gegeven met Nederlandse
barhershoppers te willen afterglowen.
Whale City Sound heeft nu de
eigen repetitieruimte beschikbaar
gesteld in de Vinkenstraat nummer 44 te Zaandam, met gratis
koffie en voordelige drankjes.
Barhershoppers van elders uit
Nederland die zin hebben om te
komen, zijn welkom. De avond
duun van acht tot elf uur.
Secretaris Chrit Souren heeft
voor de Engelsen nog een rondvaart georganiseerd op zaterdagochtend.

HOTEL - RESTAURANT
CARTERING

BRITANNIA - WATERTOREN
WIJ VERZORGEN AL UW BUFFETTEN EN SALADEBUFFETTEN VOOR:

* BRUILOFTE "
* RECEPTLES
* V F.RJAAROAC.F. '

* JUBILEA tnz. tnz.

HOTEL • RESTAURANT
AAN ZUIDELIJKE STRANDEN!!'

Dirigent Ben Schut van
Dolphin Barber Mates gaat
verder met zijn tips voor een
pakkende barbershop-show.
Eerder besprak hij de op1.et en
de regie van zo'n performance.
Hieronder gaat hij in op podiumgedrag van koor en dirigent.
Vierde en laatste deel van een
serie over het opzetten van een
ba rbershop-show.
Zodra een song is afgelopen en
het applaus valt stil, moet de
volgende song worden ingezet of
een speaker moet zijn verhaaltje
doen. Het koor doet dit met minimaal drie pitchers. Zodra de song
afgelopen is, blazen dezen de
pitch van de volgende song en die
wordt door het hele koor overgenomen met mmrnmmmm; het
koor stemt voor zichzelf uit.
Zodra de dirigent het applaus in
ontvangst heeft genomen en zich
omdraait, kan het koor meteen
starten met de nieuwe song. Het
overnemen van de pitch door de
koorleden op mmmmmmm heeft
het grote voordeel dat de pitchnoot in het hoofd goed hoorbaar
is (oe wordt naar buiten geblazen), zodat iedereen gemakkelijk
voor zichzelf kan uitstemmen
zonder te zakken. Het is even
wennen, maar elk koor kan dit
oefenen door tijdens de repetitie
zelf te applaudisseren en gelijklijdigeen pitch over te nemen en uit
te stemmen.
* Speaker of kwartet voor het
koor
Zodra een speaker of kwartet
voor het koor staat, mogen de
leden van het koor niet de zaal
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in kijken. Iedereen kijkt naar het
achterhoofd van de speaker of
naar het kwartet. Hierdoor trekt
het koor niet de aandacht van het
publiek weg. Het komt ook
professioneel over.
Ter versterking van dit effect
moet het koor, zodra de speaker
of het kwartet uit het koor komen,
de handen op de rug doen tot het
zelf weer mag zingen.
Als één koorlid wel stiekem de
zaal inkijkt, is het hele effect
weg, want het publiek ziet dat
gegarandeerd.

• Uit het koor komen
Om netjes uit het koor te komen,
moeten de speakers of kwartetleden het volgende doen. Als de
speaker midden achter in het koor
staat, legt hij zijn wijsvingers op
de schouders van de twee koorleden die voor hem staan. Zodra
deze twee dit voelen, draaien ze
een kwartslag naar binnen, met
de gezichten naar elkaar toe. Nu
kan de speaker tussen deze twee
koorleden door lopen en de volgende twee aantikken. Dezen
draaien ook naar binnen en w
loopt de speaker schuin naar
beneden het koor uit. Zodra hij
voorbij is, draaien de twee koorIcden weer terug. Als hij in het
koor terug komt, hoeft de speaker
niemand aan te tikken want iedereen ziet hem aankomen. De kop-
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pels draaien uit zichzelf naar
binnen om hem door te laten, en
vervolgens terug in positie.
• Het in ontvangst nemen van
applaus
De dirigent is verpHcht het
applaus netjes in ontvangst te
nemen of het door te geven aan
het koor. Tegenwoordig komt
vaker voor dat de dirigent een
knikje naar het pubHek geeft,
maar dit komt zeer arrogant over.
Als de dirigent zelf het applaus in
ontvangst neemt, loopt hij bij

aanvang van het applaus richting
publiek en maakt een mooie buiging met het hoofd naar beneden
(niet naar het publiek blijven
kijken). Na het overeind komen
moet de dirigent altijd~~
~achteruit lopen, voor hij zich
weer naar het koor omdraait. Dit
geldt ook voor een kwartel dat
applaus in ontvangst neemt.
Voor de afwisseling kan de
dirigent hel applaus direct doorgeven aan hel koor door naast het
koor te gaan staan en met één arm
te wijzen naar het koor.
De dirigem kan ruim de tijd
nemen om het applaus in ontvangst te nemen. Hij kan daarbij
proberen een pose te vinden die
ligt in de sfeer van de song.

• Het wisselen
Het wisselen tussen twee dirigenten, een speaker en een dirigent,
of een kwartet en een dirigent of
speaker, moel altijd gebeuren
zonder dat er een gat valt.
Degenen die voor het koor weg
moeten, en degene die voor het
koor moet komen te staan, starten
tegelijk met zich te verplaatsen.
• Geconcentreerd
Als een koor zich één of twee van
zulke showblokken eigen heeft
gemaakt, geeft dat rust tijdens
een sing out. Iedereen weet van te
voren precies wat er het hele blok
lang gebeurt. Het koor is van het
begin tot het eind geconcentreerd
bezig en het publiek krijgt een
doorlopend luister- en kijkspel te
zien.
Sterkte met het opbouwen van
een eigen show.
Voor vragen:
Ben Schut 03410-16872

Mocht u een of meer DABS1\mes niet hebben ontvangen,
neem dan contact op met de
secretaris van uw koor. Hij krijgt
de benodigde exemplaren.
Mocht hij ze niet hebben gekregen, bel dan met Gommert
Burger, 01102-43580.
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Een deel van de kosten voor het
harmony college in oktober
wordt gedragen door de World
Harmony Council, de Wereld·
raad voor Harmonie, vrij vertaald. Bob Bisio is daarvan de
oprichter en sinds januari de
voorzitter. DABS-Thnes zocht
hem op in zijn huis in Menlo
Park, even ten zuiden van
San Francisco, Californië, USA.

'Sinds 1990 heeft de World
Hannony Council (WHC) 75 duizend dollar of 135 duizend gul·
den uitgegeven als ondersteuning
aan verschillende nationale organisaties. Dat vind ik nogal
indrukwekkend', constateert
voorzitter Bob Bisio van de
WHC. Deze wereldraad waarin
alle barbershop-associaties zijn
vertegenwoordigd, draagt bijvoorbeeld ook 1800 dollar bij
(bijna 3300 gulden) aan het harmony college dat DABS op 22 en
23 oktober houdt in Eist bij
Amerongen.
De 69-jarige Bisio zit thuis in een

regisseursstoel die hij van zijn
kinderen heeft gekregen. Big
Cheese luidt de tekst op de rug
van de stoel, Dr Bisio aan de binnenkant. Bisio is een gepensioneerde hoogleraar in de onderwijskunde. De
Stanford-universiteit waar hij
werkte, ligt betrekkelijk dicht bij
zijn huis in Menlo Park, even ten
zuiden van San Francisco.
De wereldraad was in 1990 een
initiatief van Bisio. Op verschillende conventies had hij al een
internationale show georganiseerd, vooral voor de buitenlandse gasten. 'Na een show in San
Francisco pikte ik het op', vertelt
hij. Toen begon het werven van
fondsen voor verschillende
Europese organisaties'.
Voor de doelstelling van de
wereldraad vcrwijst hij
Amerikaans-efficiënt naar de
notulen van een recente vergadering.
'Deze raad is verantwoordelijk
voor het onderzoeken van de
behoeften die wereldwijd bestaan

HARMONY TOURS
BARSERSHOP GROUP EXPERTS
U.K. : EUROPE: U.S.A. : CANADA
COMPLETE PACKAGES AVAILABLE:
BARSERSHOP TOURS BY A BARSERSHOP SINGER!
CONTACT-Bill THOMAS. (Member B.A.B.S.)
HARMONY TOURS WORLDWIDE.
2 NEW PARK VIEW.
PUDSEY. LEEDS.
WEST YORKS ENGLANO. LS28 5TZ.
TEUFAX: 0532 573538.

•
•
•
•
•
•
•

FLIGHTS (A.B.T.A.)
FERRIES
CURRENCY
GROUND TOUR
INT. CONVENTIONS
SHOWS
LOCAL BASHES

op het gebied van barbcrshop,
voor het doen van aanbevelingen
om aan die bchoeften te voldoen
en voor het delen van ervaringen
met betrekking tot de groei en de
verspreiding van barbershop over
de wereld', aldus die notulen.
De World Hannony Council is
een zelfstandige organisatie.
Bisio is sinds januari voorziuer.
Hij is ook de grote regelaar achter
de schennen van de Wereld
Jamboree, de internationale show
die tijdens de Amerikaanse conventie wordt gehouden, maar
deze staat verder geheel onder de
auspiciën van de Amerikaanse
organisatie SPEBSQSA.
Bisio licht toe: 'Wij van de
Wereldraad proberen barbershop
aan te moedigen door middel van
opleiding. Dat is eigenlijk het
voornaamste. Als we iets steunen,
moet het opvoedkundige waarde
hebben. Dus als wij een kwartet
geld geven voor een cursus, dan
moeten we er ook zeker van zijn
dat zij hun kennis zullen doorgeven'.
Het is kennelijk de aard van het
beestje. Bisio is een geleerde in
zijn eigen vak. Maar hij is ook
gedurende vierenveertig jaar al
barhershopper in hart en nieren.
In allerlei organisaties was hij
secretaris, penningmeester, vicepresident in zijn eigen district,
historicus van SPEBSQSA, internationale judge, coach, oprichter
en producer van de World
Jamboree.
Een kleine. innemende man. Hij
loopt mank; oorzaak daarvan zijn
een kunstheup en een kunstknie.
Op de conventie in Pittsburgh
was hij van achteren al te herkennen aan de wandelstok die hij
steevast in de achterzak van zijn
spijkerbroek had hangen.
'Wat mij destijds, in 1950, van
barhershop intrigeerde, was de
muziek natuurlijk, maar ook dat
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ik met iedereen in de USA zou
kunnen zingen. Het begon met al
die zangers hier in de staat
Californië, later in andere staten.
En als ik nu bijvoorbeeld naar
Engeland ga, dan voel ik me daar
thuis. Ik heb er zo veel vrienden.
Zo groeide bij mij het idee de
wereld te openen voor barbershop.'
'Ik zing zelf nooit meer, want
mijn stern heeft me in de steek
gelaten. Ik hield eigenlijk ook
nooit van optreden in een kwartet, ik ben als zanger geen performer. Ik heb er het talent niet voor,
hoewel ik als leraar natuurlijk wel
mijn rol speelde. Maar ik vond
barhershop gewoon hartstikke
leuk. En dat heeft me nooit meer
losgelaten.'
'Ik ben er wel erg mee bezig.
Maar laat niemand denken dat het
een obsessie voor me is. Mijn
dochter zegt altijd: het houdt je
van de straat. En zo is het'
Jacques de Jong

30 september cm 2 okiober
LABBS Conventie
Informatie bij Jacqui Edwards,
telefoon 00 44 737 355 306
14 tm 16 oktober
Conventie lABS
Dean Crowe Hall, Athlone,
Ierland.
InformaLie: 00 353 902 73173.
21 cm 24 oktober
Pan Pacific Convention
(Nieuw Zeeland, Australië,
Hawaii)
te houden in Auckland, Nieuw
Zeeland.
Informatie bij Ross Gainsford,
Nieuw Zeeland 00 64 456 72428.

16

22 en 23 oktober

DABS Harmony College
Jeugdherberg De Ei.kelkamp,
Veenendaalsestraatweg 65, Eist
bij Amerongen
Muzikale leiding: Boudewijn
Bouwer.
Informatie bij Gommen Burger
01102-43580
Zie ook pagina l van deze
DABS-Thnes.
29 oktober
Nationaal Vocal Group Festival
De Flint Amersfoort.
Dit festival is bedoeld voor amateur- en semi-professionele groepen die close harmony zingen.
1 tm 5 november

Sweet Adelines internationale
conventie
Reno, Nevada, USA.
Informatie bij Jill Hillhouse, telefoon 00 1 918 622 1444.

4 tm 6 november
Harrnony College van Holland
Harmony
in Buitenverblijf Zonnewende,
Esscheweg 78, Sint
Michielsgestel.
Informatie bij Tine Houkes
08380-39679.
5 november
Lustrumconcert van The
College Barbers
in het Veluws College te
Apeldoorn.
Met medewerking van Dolphin
Barber Mates uit Harderwijk, Thc
Sea Bottorn Singers uit Lelystad,
het mannenkwartet High and
Mighty uit Lelystad, het nieuwe
vrouwenkoor Labash uit
Apeldoorn en The Midland
Harrnonizers uit Ede.
Informatie bij J. Vissink, 055667270.

11 en 12 november
Sing and Swing, barhershop

show van Whale City Sound
in De Speeldoos te Zaandam.
Medewerking verlenen het vrouwen-barbershopkoor West Side
Sound, Petra's Street Paraders en
Natasja Bikkel Dancers.
Aanvang 20.15 uur.
Informatie bij Chrit Souren, CJ75174688.

1995
I cm 5 maart 1995
Eerste Europese Harmony College
in Goch, Duitsland.

Deelnemers komen uit geheel
Europa, uitgezonderd Groot
Brittannië en Ierland. Er is ruimte
voor dertig Nederlanders. De kosten bedragen 130 Duitse Marken
voor deelname, 100 Duitse Marken
voor lunches en diners. Onderdak
naar eigen keuze. Zie ook pagina
9 in deze DABS-Tunes.
26 tm 29 mei 1995
Conventie BABS
Harrogate, Engeland
Met medewerking van het
Amerikaanse karnpioenskoor
Vocal Majority en waarschijnlijk
het kampioenskwartet The
Acoustix. Ook het huidige Britse
kampioenskoor Hallmark of
Harrnony treedt er op.
Infonnatie bij conventiemanager
Ray Bylett 00 44 767 260657.
2-10 juli 1995

Internationale Conventie
SPEBSQSA
in Miarni. Aorida, USA.

1996
30 juni - 7 juli 1996
Internationale Conventie
SPEBSQSA
in Salt Lake City, Utah, USA.
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een 'valse sl.al1', waarbij de vier partijen ook ongelijk starten (komt wat vaker voor).

Wie barbershop zingt, wordt geconfronteerd
met een groot aantal muziektermen, waarvan de
meeste in het Engels. In deze rubriek worden de
meest voorkomende termen vertaald en 1.0 nodig
toegelicht Wie alle bijdragen verzamelt, heeft
na een tijdje een compleet barhershop-woordenboek tot zijn beschikking. De auteur houdt zich
aanbevolen voor aanvullingen en kritiek.

Diminished Verminderd. Een aanduiding om een
accoord nader te specificeren. Bij een diminished
7Lh spreken we van een dominant septiem: een
vierklank met als voorbeeld C-E-0-Bes. 'fYpisch
barbershop-accoord. Zie ook barbershop-seventh.
Diphthong Tweeklank. Komt veel voor in het
Engels. Bijvoorbeeld het woord 'way' wordt uitgesproken als 'w-ee-ie'. In barbershop moet de overgang van de 'ee' naar de 'ie' door alle zangers gelijk
worden uitgevoerd, anders krijgt men geen
expanded sound (zie aldaar).
Di rector Dirigent. In het Engels ook wel MD,
Musical Director.

Hans Eekels

D

Dissonant l. Dissonant, onwelluidend. 2.Ecn
akkoord, dat om een 'oplossing' naar een consonant
akkoord vraagt.

Delayed entrances Een (door de arrangeur aangegeven) ongelijke Sl.al1 van de vier partijen. Een
embellishment (zie aldaar). Niet te verwarren met

Dislortion of form Verwarde vorm. Een structurele

Music P REss D isTRIBUTORS

Het Portable Podium
-·

..
Op tournee met Tourmaster gaat de opbouw vaneen podium
opeens razendsnel. Dit stevige. volwaardige podium is sneller
op te bouwen dan uwkoor zich kan omkleden.. !

MusJC P RESS D tSTRIBUTORS

Postbud291. 7500 DG Enschede
Telefoon 053·307~63

De Tourmaster wordt stapsgewijsopgebouwd uit2 of meer
treden. Elke trede is voorzien van een sterke bekleding en een
stalen bescherm rand. De achterste trede is desgewenst uit·
breidbaar met een veilige railing.
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporteren. Elke
unit is daartoe voorzienvan rubber wielen. ingebouwde glijstangenen handvaten.
Tourmaster is stevig, gemakkelijk uilbreidbaar en niet duur.
Wilt u meer weten? Bel dan voor eengratis. informatiepakket.
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fout in de vorm van een barbershop-song. Een
aspect waar de jury op let

F

Distortion of implied hanrony Verwarde harmonie.
Een structurele fout in de harmonie van een barbershop-song. Een aspect waar de jury op let.

Fifth Quint Een interval, waarbij de tweede toon
vier tonen boven de eerste ligt

Disqualification Diskwalificatie. Volgens onze
wedsLrijdregels kan zowel een song gediskwalificeerd worden (bijv. geen barbershop-stijl) als een
compleet optreden (bijv. schunnige gebaren). Komt
gelukkig zelden voor.
Dominant Dominant Bijv. dominant groot none
accoord: (C)-E-G-Bes-D.
Duets Duet Een frase waarin slechts twee zangers
zingen. Een embellishment (zie aldaar).

E

Fifth wheeling 'Be1gisch kwartet'. Als vijfde man
ongevraagd meezingen met een kwartet tijdens een
afterglow. Ten strengste verboden!
Flat l. Vals. 2. Verlaagd. Bijvoorbeeld B flat is
Bes. 3. Gestapelde woningbouw, maar dat heeft
niets met barhershop te maken.
Formants Formants. De aanpassing van de grondfrequenties van een toon door stand van de lippen,
mond en tong. Hierdoor is het mogelijk op een
bepaalde toonhoogte verschillende klanken te zingen.
Fourth Kwart. Een interval, waarbij de tweede
toon drie tonen boven de eerste ligt

Echoes Een herhaling van woorden door de ondersteunende partijen. Een embellishment (zie aldaar).

Fundamental Grondtoon (zie aldaar).

Embellishments Verfraaiingen. Een 'grapje' in het
arrangement, om de song niet te saai te laten worden. Er zijn vele soorten verfraaiingen.

G

Enharmonisch Het toongebied van een toon,
waarbinnen verschillende tonen kunnen voorkomen. De ais en de bes bijvoorbeeld bevinden zich
in hetzelfde enharmonische toon gebied. Het (zeer
kleine) verschil in frequentie tussen de ais en de
bes noemt men het enharmonisch interval.
Equal temperament scale Gelijkzwevende toonladder. Stemming van de tonen in een toonladder,
waarbij de frequentie van elke opvolgende toon
steeds met een gelijk getal wordt vermenigvuldigd.
Feitelijk een compromis-toonladder (zie ook true
diatonic scale).
Excessive vibrato Buitensporige vibratie. Een van
de aspecten, waarop de jury let.
Expanded Sound Typisch barbershop-geluid,
waarbij zoveel mogelijk overtonen worden geproduceerd, zodat het lijkt, alsof er met meer dan vier
stemmen wordt gezongen (zie ook boventonen).
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Glissando Een glijdende overgang van de ene in de
andere toon. Een embcllishment.
Grondtonen De basistoon (root) van een akkoord.
In het Engels: fundamenral.
Guild of Judges In Engeland zijn de jury-leden
georganiseerd in een Guild of Judges, jurygilde. In
Nederland heet dit orgaan Kamer van Juryleden
(zie aldaar).

H

Harmonie 1. Harmonisch. 2.Boven- of Overtoon.
De tonen die ontstaan bij het zingen van een grondtoon (zie: boventoon).
Harmonischereelks De (boven)tonen, waarvan de
frequemie zich tot de grondtoon verhouden als 1:2,
1:3, 1:4, 1:5, etc.

DABS-TUNES
Harmony College Een uiterst gezellige en leerzame samenkomst van barbershoppers, waarbij de
beginselen van het barhershop-zingen worden
onderwezen.
Harmony Express De DABS-Tunes van de
Engelsen.
Holland Harmony Eén van de barbershoporganisaties voor de dames in Nederland (de andere is
Sweet Adelines), waannee DABS nauw samenwerkt, o.a. op het gebied van opleidingen.

I

K
Kamer van Juryleden Een orgaan binnen DABS,
met de volgende doelstellingen:
a.Het aangeven waaraan barbershopsinging in
Nederland moet voldoen;
b.Het opstellen van de wedstrijdregels.
c.Het expliciet maken van de normen op grond
waarvan het optreden van koren en kwartetten in
wedstrijden wordt beoordeeld;
d.Het daadwerkeUjk jureren van wedstrijden.
Key Toonsoort.

Implied harmony Basisstructuur van een arrangement (keuze van de akkoorden en de wijze waarop
de akkoorden elkaar opvolgen). Hieraan kan men
de muziekstijl herkennen. Bijv. blues, gospel of
barbershop.

Key change Een verandering van de toonsoort
ergens in de song. Een embcllishment (zie aldaar).

InterIu des Interlude. Een meestallater gecomponeerde overgang tussen twee songdelen, of tussen
twee songs in een medley. Een embellishment (zie
aldaar).

Key signature Het aantal aangegeven kruisen of
mollen.

Interpretation Interpretatie. De wijze waarop een
song wordt vertolkt. Een van de aspecten waarop
wordt gejureerd.
Intonation Zingen met een goede intonatie
betekent gewoon zuiver zingen.

Key note a.De eerste noot van de toonladder; b.De
centrale toon van de toonsoort

L
LABBS Ladies Association of British Barhershop
Singers, de Engelse vrouwen-organisatie. Holland
Hannony, de Nederlandse vrouwen-organisatie, is
met LABBS geassocieerd.

Intro Een frase, voorafgaande aan de eigenlijke
boodschap en/of de hoofdmelodie in een song. Een
embellishment (zie aldaar).

Lead Een van de vier noodzakelijke partijen in een
barhershop-koor of kwartet. Zingt (bijna) altijd de
melodie.

1

Lead ins 'Opmaatje'. Eén of meer noten, direct
voorafgaande aan de noot op de tel van de maat.
Ook wel 'piek-up note'. Een embellishment (zie
aldaar).

Judge Jury(-Jid).
L}Tics Tekst; de woorden van een song.

Jury-panel De complete bezetting van de jury
tijdens een wedstrijd. Het panel bestaat uit één,
twee of drie juryleden in de drie categorieën, een
voorzitter en secretaris van de jury, twee tijdregistrators en eventuele administratieve hulpen.

M
Major Groot Bijv. Major 3rd: Grote terts.
Manual Handboek.

19

DABS-TUNES
MD Musical director. Dirigent dus.
Medley Een samenvoeging van twee of meer songs
met een gemeenschappelijk thema.
Melody volume De aanduiding, dat de melodie
duidelijk door één P,artij (de lead) gezongen moet
worden. Een van de aspecten, waarop de jury let.
Meter Maat, in de zin van tellen per maat. Bijv.
3/4-maat.
Mike-warmer 'Mike' is een afkorting van 'microfoon'. Een mike-warmer is een koor of kwartet, dat
optreedt vóórdat de deelnemers aan een wedstrijd
optreden. Bedoeld om de juryleden 'in te zingen' en
eventuele verkeerd afgestelde geluidsapparatuur te
corrigeren. Ook mike-tester genoemd.
Mike-cooler Koor of kwartet, dat na de laatste
deelnemer van een wedstrijd optreedt om de jury
de gelegenheid te geven de uitslag uit te rekenen,
zonder dat het publick ongeduldig wordt.
Minor Klein. Bijv. Minor 3rd. Kleine terts.
Music Een van de drie categorieën waarop wordt
gejureerd. Men kijkt in deze categorie vooral naar:
eenheid, geloofwaardigheid, maar ook naar verfraaiingen die het thema ondersteunen en of het
koor de song begrijpt.

N
Neutral syllables 'On-zinnen'. Partijen die geen
tekst, maar bijv. 'doo wah zingen. Een embellishment (zie aldaar).
Non-barhershop Een arrangement, dat niet de
kenmerken van barhershop in zich heeft.
Uitvoering van w'n song tijdens een wedstrijd kan
tot diskwalificatie leiden.

0
Octave Octaaf. Een interval, waarbij de tweede
toon zeven tonen boven de eerste ligt.
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Ondertonen Een toon, die lager klinkt dan de
grondtoon en die ontstaat door het verschil van de
frequenties van andere (over)tonen.
Overtone Ook wel harmonie. Overtoon. Zie ook
Boventoon.

p
Patter Koeterwaals. Een alternatieve tekst, die veel
sneller gewngen moet worden dan de oorspronkelijke tekst van een song. Een embel/ishment (zie
aldaar).
Parody Een komische imitatie, waarbij de origine..
Ie tekst wordt vervangen door een komische tekst,
of de melodie op een komische wijze wordt veranderd.
Penalty Straf. In een wedstrijd kan men strafpunten krijgen voor over- of onderschrijding van de
zangtijd, voor slechte kleding, verkeerde attributen
e.d.
Perfect Rein. Bijv. Perfect 4th: Reine kwart
Pitch Toonhoogte.
Pitch drop Zakken. Vooral aan het einde van een
regel, frase. Een van de aspecten, waarop de jury
let.
Pitch pipe Stemfluit Een ronde stemfluit, waarop
een chromatische toonladder kan worden geblazen.
Voor mannen van F tot F; voor vrouwen van C tot
C. De pitch-pipeis het enige instrument, dat in
wedstrijden gebruikt mag worden en dan alleen nog
maar voor de tune-up.
Precision Precisie of nauwkeurigheid.
Prelims Voorronde.
Presentation Eén van de drie categorieën waarop
wordt gejureerd. Men kijkt in deze categorie vooral
naar: verhaal en boodschap, scheppen van beelden,
eenheid van uitdrukking en de vraag of een en
ander emoties oproept.
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Primary harmony Basisstructuur van een arrangement. Voor verklaring zie implied harmony.
Pyramiding 'Blokkendoos'. Na een unisone (=op
gelijke toonhoogte) start wordt het vierstemmig
accoord opgebouwd, door de overige tonen boven
de starttoon te zingen. Tegengestelde van een
Cascade (zie aldaar).
PRO Public Relations Officer. Diegene die met de
PR van een koor is belast.

Quality Kwaliteit.

s
Scale Toonladder.
Schaduw-jurering Een element in de opleiding
van een jurylid, waarbij men naast de officiële jury,
de deelnemers aan een wedstrijd jureerL De toegekende scores worden niet meegerekend in de uitslag, maar wel door de categorie-leider geanalyseerd.
Scooping 'Een bari-toon'. Naar de toon klimmen.
Klinkt naar en is het gevolg van luiheid. Een van de
aspecten, waarop de jury let.

Quartet KwarteL

Second Secunde. Een interval, waarbij de tweede
toon één toon boven de eerste ligt.

R

Section-rehearsal Repetitie met alleen 'gelijkgestemden', dus alleen de leads bijv.

Release timing Gelijktijdig eindigen van alle vier
de stemmen. Een van de aspecten, waarop de jury
let.

Semi-final Halve finale.
Seventh Septiem. Een interval, waarbij de tweede
toon zes tonen boven de eerste ligt.

Rehearsal Repetitie.
Resonance Resonantie: voller maken van de
grondtoon door de holle ruimten in borst en voorhoofd te gebruiken (hoe beter de bariton, des te
groter de holle ruimten in het hoofd).
Rhythm Ritme.
Ringing chords 'Een akkoord akkoord'. Een barbershopakkoord, dat vele gelijkluidende boventonen genereert (als het maar goed gezongen wordt).
Risers De stellage, waarop een koor staat tijdens
een uitvoering of repetitie.
Roman numerals Trap. De verschillende tonen in
een toonladder, aangegeven door een Romeins cijfer. De G is de vijfde trap in de toonladder van C en
wordt aangegeven met V.
Root Grondtoon. Op deze toon is een akkoord
opgebouwd en daaraan ontleent het zijn naam.

Sharp a. Kruis, bijv. F sharp is Fis;
b. Scherp.
Singing Eén van de drie categorieën waarop wordt
gejureerd. Men kijkt in deze categorie vooral naar:
zingen op toon, eenheid van klank, kwaliteit van de
stemmen, volle klank en natuurlijk en ontspannen
zingen.
Sing out Een optreden met je koor of kwartet
Sixth Sext, een interval, waarbij de tweede toon
vijf tonen boven de eerste ligt.
Slide-in pitch attacks 'Luchtalarm'. Van alle kanten naar een gezamenlijke toonhoogte toezingen. Is
scooping (zie aldaar) nog een gebrek van één zanger, bij slide-in pitch auacks leidt het hele koor aan
een chronische luiheid. (Gelukkig) een van de
aspecten, waarop de jury let.
Society Een aanduiding, waarmee de SPEBSQSA
wordt bedoeld. Troetelnaampje.
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