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De kans is groot dat de Conventie 
1995 die leek te moeten worden 
uitgesteld, doorgaat op 12 en 13 
mei. De Rotterdamse Doelen, die 
de Raad van Afgevaardigden 
(Rv A) daarvoor op het oog had, 
zou aanvankelijk te duur uitval
len. Maar dank zij de contacten 
van voorzitter Frans Bos van The 
Gents' Mainport Barhershop 
Singers Rotterdam lijkt er nu toch 
een dekkend kostenplan uit te 
komen. 
Uit Bos' onderzoek bleek dat de 
conventie in De Doelen op meer 
bezoekers kon rekenen dan ver
wacht, zeker 800. Met nog enkele 
kleine wijzigingen lijkt een slui
tende begroting haalbaar. 
Op voorstel van het dagelijks 
bestuur besloot de Rv A op 19 
november in eerste instantie 
andere locaties dan De Doelen te 
onderzoeken. Het dagelijks 
bestuur gaat ervan uit dat 40, 
hoogstens 50 gulden per conven
tieganger genoeg moet zijn om de 
vaste kosten van de conventie te 
dekken. In De Doelen zou dat 
bedrag meer dan zeventig gul·den 
bedragen. De zaalhuur moet dan 
betaald worden uit de kaartver
koop. 

De meest gunstige berekening 
van de conventiecommissie zou 
aanvankelijk een tekort van 6000 
gulden opleveren. Vandaar het 
advies van het dagelijks bestuur 
om de conventie uit te stellen en 
een nieuwe conventiecommissie 
in te stellen. Voorzitter Frans Bos 
van The Gents' Mainport 
Barhershop Singers Rotterdam 
verklaarde zich tegen dit 
bestuursvoorstel. Hij stelde zich 
beschikbaar om nog eens met De 
Doelen te gaan praten. 
Frans Bos: 'Een conventie in De 
Doelen is toch w~ even iets anders. 
Er was trouwens sprake van dat 
de gemeente de conventie zou 
subsidiêren. En bovendien: bij ons 
eet je je klem voor een tientje.' 

Redactie 

De zojuist uitgekomen ceedee 
van Heart of Holland Chorus met 
zijn sonore geluid brengt ons in 
de juiste stemming. De Kerst komt 
eraan, de wisseling van Oud naar 
Nieuw eveneens. Wij kunnen mij
meren over een jaar waarin veel is 
gebeurd voor het Nederlandse 
barbershop-zingen. We kijken uit 
naar een nieuw jaar waarin ook 
weer van alles staat te gebeuren. 
Wij wensen alle Nederlandse 
barhershoppers dat ze in goede 
gezond heid mee blijven doen. 
DABS wenst u allen een harmo
nieus 1995! 

Dagelijks bestuur DABS 

'Bepalend voor het gezicht van 
het Nederlandse barbershoJ:r 
zingen'. Zo formuleerde president 
Herman Feitsma tijdens de RvA
vergadering van 19 november de 
verdiensten van Bob Slavenburg. 
Deze werd benoemd tot lid van 
verdienste wegens zijn vertrek als 
musical coördinator van DABS. 
Enkele maanden geleden had 
Slavenburg al laten weten dat zijn 
bezigheden zowel in Duitsland 
als in Nederland het niet meer 
toelieten als musical coördinator 
op te treden. Vandaar ook dat het 
harmony college in oktober werd 
geleid door Boudewijn Bouwer. 
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DABS had tijdens een happening 
op dat harmony college afscheid 
willen nemen, vertelde Feitesma, 
maar omdat Slavenburg toen niet 
kon, werd het een ceremonie 
tijdens de RvA. 
Feitsma herinnerde eraan dat Bob 
indertijd al het oudste barbershop 
mannenkoor van Nederland, 
Heart of Holland Chorus, diri
geerde. Feitsma's eigen koor 
Dolphln Barber Mates, het twee
de in Nederland, stak veel op van 
de know how die Slavenburg had. 
Deze was ook de initiatiefnemer 
van een 'DABS-koor' met leden 
uit alle Nederlandse koren. 
Daarmee werd enkele keren 
gerepeteerd in Rosmalen voor 
een optreden in Engeland. Maar 
daarbij bleef het helaas. 
Door de jaren heen heeft Bob 
Slavenburg zich door het hele 
land laten zien als er nieuwe 
koren moesten komen. 
Vertegenwoordigers daarvan 
zoals Ben de Maar van The 
Greyhound Barbershop Singers 
uit Winterswijk en Frans Bos van 
The Gents' Mainport Barbershop 
Singers Rotterdam gaven daar bij 
het afscheid blijk van. 
Bob Slavenburg blijft overigens 
nauw bij barbershop betrokken, 
zowel in Duitsland waar hij een 
Duits mannenkoor dirigeert als in 
Nederland waar hij werkt met 
Wh ale City Sound in Zaandam. 

Redactie 
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Even terugkijken op het afgelo
pen jaar is in deze tijd een gelief
de bezigheid. Maar even verder 
terugkijken heeft ook z'n leuke 
kanten. Tien jaar terug, 1984 bij
voorbeeld. Hoe zag het er toen uit 
in barhershoppend Nederland. 
DABS bestond nog niet Ik kijk 
wat oude knipsels in. Wat de 
mannenkoren betreft. waren het 
er ongeveer zes en een paar in 
oprichting. Heart of Holland 
Clwrus als de oudste. Het aantal 
kwartetten was op één hand te 
tellen. Er zullen ongeveer 200 
barhershoppende mannen zijn 
geweest. Niet veel, we halen nu 
bijna de 500. 
Wat ik leuk vind, is om eens even 
wat namen uit die tijd te noemen. 
Luc Schouteen Rob Venneulen 
die deel uitmaakten van het kwar
tetFour Motions. Bob 
Slavenburg die de toon zette met 
z'n Heart of Holland Clwrus. 
NatuurliJK m'n eigen koor 
Dolphin Barber Mates onder 
leiding van Ben Schut Maar wel 
zeer bijzonder: een kwartet dat 
toen aan de top SIOnd en nog 
steeds aan de top staat, Why 
F our. Ze hadden zelfs 10en al een 
plaatje gemaakt! Als er één groep 
in de vaderlandse barhershop
geschiedenis veel succes heeft 
gehad, is het wel Why Four. 
Kort geleden werd ik gebeld door 

I . . 

de Ierse Ini J 
of ze opnieuw dit kwartet mocht 
uitnodigen voor een festival in 
Killamey, Ierland. Waar ik maar 
mee wil zeggen, Ben, Ton, Jan en 
Joost zijn pure DABS-ambassadcrs. 
We moeten eigenlijk erg trots zijn 
op dit kwartet Voorlopig worden 
ze met geëvenaard in kwaliteit -
hoewel de concurrentie langzaam 
opdringt Hun lange bestaan en 
hun vakmanschap maken hen erg 
belangrijk voor barhershoppend 
Nederland. Ik hoop dat we er nog 
veel gebruik van kunnen maken. 

Dan waren er tien jaar geleden de 
BABS-conventies in Warwick, 
Engeland, waar heel barhershop
pend Nederland was te vinden. 
Grandioze happening! 

Nu weer even terug naar het 
heden, of eigenlijk naar de toe

komst. DABS bestaat inmiddels 
ook al weer zeven jaar. Er is veel 
gebeurd en er moet nog veel 
gebeuren. 
Het klimaat verandert. Zowel in 
de politiek als in barhershop zien 
we de toenadering tussen 
Europese barbershoppers. Op 
Engeland na zijn wij met DABS 
de grootste mannen-organisatie 
buiten Amerika (zelfs groter dan 
Australië). Dat betekent een 
bepaalde verantwoordelijkheid. 
Er wordt op organisatorisch 
gebied veel van ons verwacht 
Maar wat er ook verandert, één 
ding verandert niet Waar het ons 
allemaal om gaat is: 
Barhershop is fun! Ook in 1995! 
Ook in Europa! 

Herman Feitsma 



President Herman Feitsma van DABS nodigt belan~teUenden uit 
zich te wagen aan het arrangeren van een bekend Nederlands lied 
in barbershopstijl.lnzendingen moeten uiterlijk 31 maart 1995 in 
zijn brievenbus liggen. De drie beste worden bekroond. Het win
nende arrangement zal worden uitgevoerd door bet kampioenskoor 
van DABS. De inzendingen krijgen een beoordeling door een 
arrangeur van de Amerikaanse barhershop-organisatie SPEBSQSA. 

Het doel van deze wedstrijd is 
tweeledig. Ten eerst.e hoopt 
DABS op deze wijze echte, 
Nederlands-talige barhershop te 
ontwikkelen. Maar ook hoopt de 
organisatie Nederlandse arran
geurs te ontdekken. De inzenders 
geven in elk geval ervan blijk dat 
zij interesse hebben in het arran
geren van barbershop. DABS zou 
voor hen in de toekomst wellicht 
een workshop kunnen organise
ren. 

De uitgangspunten waaraan het 
wedstrijd-arrangement moet vol
doen zijn de volgende: 

•• ••• 

eenzelfde wedstrijd georgani
seerd door de vroouwenorgani
satie Holland Harmony). 

••••• 
De tekst moet Nederlands zijn. 

DABS-president Herman Feitsma 
(0341 0 - 18008) zal belangstel
lenden graag nadere inlichtingen 
verstrekken. 
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Heart of Holland Chorus ziet 
ervan af volgend jaar naar 
Amerika te gaan. Het koor zou 
als Nederlands kampioen van 
1993 kunnen meedoen aan de 
internationale wedstrijd in 
Miarni, Florida. De Amerikaanse 
organisatoren zouden dat ook 
fantastisch gevonden hebben 
omdat dan voor het eerst een 
Nederlands koor aan de competi
tie zou meedoen. 
Maar het feest mocht niet door
gaan. Na lang aarzelen heeft het 
bestuur van Heart of Holland 
Chorus besloten thuis te blijven. 
Het bleek niet mogelijk iedereen 
mee te krijgen. Met een onvolle
dig koor valt er niet op te treden, 
was de gedachtengang van het 
bestuur. 

Redactie 

Het moet een bekend 
Nederlands lied zijn. Alles mag, 
een volksliedje zowel als een 
lied van André Ha zes of Robert 
Long. Voorwaarde is dat bet 
algemeen bekend is . 

TAPPERIJ 

EETCAFÉ 
••••• 
Strikt in barhershop stijl. Het 
kader biervoor is de Definitie 
van de Barhershop Stijl, zoals 
beschreven in de Nieuwe 
Beoordelingscategorieën in het 
hoofdstuk Common Ground. 

DE EETEBIJ 
••••• 
Het stuk moet geschreven zijn 
in een toonzetting voor man
nen. (Voor vrouwen wordt 

Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden . 

Breede Haven 13. 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 
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'Ik ben hier de gelukkigste van 
allemaal', riep musical coördina
tor Boudewijn Bouwer uit tijdens 
de afterglow na het harmony 
college van zaterdag 22 oktober 
in Eist. De zondag kon hij met 

Musical coordinaJor Boudewijn Bouwer probeert 160 harmony college
gangers aan het trimmen te krijgen op de zondagochtend onder een 
schitterend herfstzonnetje. 

een gerust hart tegemoet zien. De 
Amerikaanse judges Larry Deters 
en Chuck Lower zouden die dag 
de afsluiting van het college 
verzorgen. Voor Bouwer zat het 
erop. 
Hij had er een massa tijd en 
energie in gestoken. Goed drie 
weken later kijkt Bouwer nog met 
voldoening terug. 'Zeer geslaagd, 
prima sfeer, veel geleerd', zo vat 
hij de resultaten van het harmony 
college samen. 

Boudewijn Bouwer als hij voor 
het laatst de college-song Smiles 
dirigeert. 

Uit de evaluatie-formulieren van 
de deelnemers leidt hij af dat de 
praktische onderdelen de meeste 
waardering kregen. Zo scoorde 
een sessie over presentatie zeer 
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HARMONY TOURS 
BARSERSHOP GROUP EXPERTS 

U.K. : EUROPE : U.S.A. : CANADA 
COMPLETE PACKAGES AVAILABLE: 

BARBEftSHOP TOURS BY A BARBEftSHOP SINGERI 

• FLIGHTS (A.B.T.A.) 
CONTACT-BILL THOMAS. (Member B.A.B.S.) 
HARMONY TOURS WORLDWIOE, 

• FERRIES 
• CURRENCY 

2 NEW PARK VIEW. 
PUDSEY, LEEDS. 
WEST YORKS ENGLAND. LS28 5TZ. 
TEUFAX: 0532 573538. 

• GROUND TOUR 
• INT. CONVENTIONS 
• SHOWS 
• LOCAL BASHES 

hoog, maar ook een lezing over 
interpretatie en een sessie met 
tag-zingen. En natuurlijk de bij
dragen van de twee Amerikaanse 
judges oogstten grote waardering. 
De wensen van de 160 
deelnemende barhershoppers 
gaan dan ook het meest in de 
richting van de praktijk, meer 
zingen ook. Een aanbeveling is 
tevens de sessies niet langer te 
maken dan een uur. De anderhalf 
uur die nu elke sessie in beslag 
nam, was velen te veel. Voor een 
aantal deelnemers waren de 
Amerikanen moeilijk te volgen, 
zodat volgende keer een 
Nederlandse vertaling gewenst is. 
Anderen zouden graag meer 
muziektheorie willen hebben, 
zoals noten lezen en harmonie
leer. 
Bouwer heeft al het commentaar 
graag tot zich laten komen. 'Het 
niveau was vrij hoog', zegt hij 
achteraf. 'Maar iedereen die 
minder dan vijf jaar aan barher
shop doet, is feitelijk een beginner. 
Dus ik heb aan de hand van de 
wensenlijst uit de koren een pak
ket samengesteld dat ondanks het 
hoge niveau ook aandacht schonk 
aan de beginnende barbecshopper.' 



De college-song Srniles bleek 
voor vele deelnemers te moeilijk. 
Bouwer geeft dat onmiddellijk 
toe. 'Het arrangement was te 
moeilijk en ik heb de bandjes snel 
moeten inzingen. Het was een 
ongelukkige greep. Volgende 
keer moeten we ons wel afvragen 
of het instuderen van een song 
speciaal voor een harmony college 
wel interessant is.' 
Ondanks enige kritiek is Bouwers 
enthousiasme is na enkele weken 
niet bekoeld. Hij wil uitdrukkelijk 
zijn dank uitspreken aan ieder
een: aan de deelnemers voor hun 
deelname en hun gedrag, aan de 
docenten, aan de harmony 
college-commissie. Ook aan de 
organisatoren van het vorige har
mony college en de toenmalige 
musical director Bob Slavenburg, 
uit wiens nalatenschap hij veel 
heeft opgestoken. 
Bouwer wil nog wel even kwijt te 
betreuren dat op het harmony col
lege in Eist de 'gevestigde' koren 
zich nauwelijks hebben laten 
zien. 'Ik vind het toch bij hun 
verantwoordelijkheid behoren om 
erbij te zijn. Niet zozeèr vanwege 
de inhoud, maar meer vanwege 
de relatie met andere koren. Ze 
kunnen zich laten zien zodat de 
anderen iets hebben om te ver
gelijken.' 
Voor Bouwer was het harmony 
college een avontuur. Hij had wel 
eens een harmony college meege
maakt, maar met de organisatie 
had hij geen ervaring. Het DABS
bestuur had hem uitgenodigd 
nadat een eerdere poging om een 
cursus-weekend te houden, was 
mislukt. 
'Het was een fijne ervaring', 
concludeert Bouwer die daarmee 
zelf ook zijn barherhop-loopbaan 
heeft verdiept Sinds 1980 is hij 
met barhershop bezig, begonnen 
bij Dolphin Barber Mates als 
tenor, later ook als tweede dirigent 

• Een gelegenheidskwartet van vijf 
man: judges, organiserend comité 
en musical director. Van links af: 
Gommert Burger, Gerrit van Riet, 
Lo.rry Deters, Chuck Lower en 
Boudewijn Bouwer. 

Hij zong in kwartetten als Dolphin 
Four, Four Wheel Drive en High 
Defmition. Dirigeerde het vrou
wenkoor New Harvest Singers in 
Geldermalsen, het vrouwenkoor 
Soulhem Comfort Barher Gals in 
Eindhoven en hij staat thans voor 
The Gents' Mainport Barbershop 
Singers Rotterdam 
'Ik kan me de laatste tijd nogal 

DABS-TUNES 

Harmony college tussen de bed
den. Docent Luc Schouten steekt 
zijn betoog af nadat de toehoor
ders zich hebben geïnstalleerd op 
en tussen de bedden van de 
jeugdherberg. T 

met barhershop bezig houden 
omdat ik op dit moment geen 
werk heb', vertelt hij. 'Ik sollici
teer me te pletter', vertrouwt hij 
DABS-Tunes toe met gevoel voor 
public relations, 'het liefst ging ik 
aan 't werk met training, organi
satie en pr-werk'. 

Jacques de Jong 
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The Heart 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 ma
ken op (Rabo)rekening: 33.10.38.595 (gironr. van de bank: 422947), 
o.v.v.: CD+ naam van 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 I 8 december aanstaande. 
Wij wensen u veel luisterplezier! 



Heart of Holland Chorus heeft 
op de repetitie-avond van 22 
november zijn kerst-cd gepre
senteerd. In de hete zomer van 
1994 liet het koor jingle-bellen 
rinkelen en sneeuwvlokken 
neerdwarrelen. Promotor 
Johan Kruyt laat achteraf zijn 
licht nog eens schijnen op het 
cd-avontuur. De cd is vanaf nu 
te koop. 

Enigszins prematuur, dat geef ik 
ruiterlijk' toe (het èchte persen 
moest tOen nog beginnen!), heeft 
Heart of Holland Chorus zondag 
25 september massaal de tanden 
gezet in de geboortebeschuiten. 
Reden: de laatste opnamemiddag 
van onze kerst-cd Winter 
Wonderland. Moe --maar o, zo 
voldaan- werd daannee een hete 
zomer vol vallende sterren (of 
dooie mussen?), jingle-bellen en 
dwarrelende sneeuwvlokken 
afgesloten. De zestien nummers 
staan er op. De zingende vaders 

en hun digitale zonen maken het 
uitstekend. 
Wat een avontuur zo'n eerste cd. 
Zes zondagmiddagen hebben we 
erover gedaan. Als de gemeente 
de kerk verliet, waarin we weer 
een opname zouden maken, kwa
men wij al bijna zingend binnen. 
Als je het een beetje handig aan
pakt, kan dat redelijk 'vlekkeloos', 
maar wat gaat daar niet aan voor
af. 
Vorig jaar november hebben we 
een demonstratie-tape gemaakt 
van vier kerstnummers. Gewoon 
in de oefenruimte met twee of 
drie microfoons en een kabel naar 
het zaaltje ernaast, waar twee 
geluictsfanaten van de lokale 
radio zaten. Vier nummers, achter
elkaar doorgezongen, 'n gaaf 
galmpje voor de (Nieuwe)gein en 
voilà. 
Natuurlijk hadden we het cd-plan 
al in het achterhoofd, maar voor
dat je zo'n stap defmitief zet, wil 
je een redelijke mate van zeker
heid hebben dat je daar als koor 
met dàt repertoire aan toe bent. 
White Christmas wordt natuurlijk 
meteen vergeleken met de versie 
van Bing Crosby en 0 Holy Night 
met die van Mahalia Jackson. 
Voor je 't weet is 't shake baby, 
shake en je cd dient in het 
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vervolg als onderzetter. 
Zoals de lezer begrijpt heeft Tom 
de Rooij het met ons aangedurfd 
en konden de voorbereidingen 
beginnen. Rob van der Meulen 
(voormalig dirigent van Sea 
Sound Singers) en Ben Schut 
(dirigent van Dolphin Barber 
Mates) hebben ons eerst hun cd
ervaringen verteld. Met name het 
evaluatie-verslag van Ben Schut 
bleek heel nuttig. 
Maar ook al weet je (op papier) 
hoe een ander het gedaan heeft, 
als je er zelf voor staat, is het toch 
allemaal nieuw. Zo blijkt (en dat 
kan ook niet anders) dat er aan
passingen nodig zijn, afhankelijk 
van de keuzes die het koor maakt, 
de wensen die je hebt en de 
mogelijkheden waarover je al dan 
niet beschikt Achteraf 
beschouwd zijn er drie vitale 
onderdelen die het digitale wiel 
aan het draaien moeten krijgen: 
koor (besluit), techniek en ruimte. 

Koor 
De betekenis van 'ja' op de vraag: 
'Zullen we een cd maken', is niet 
volledig te overzien. Dat is hele
maal niet erg, maar weet wel dat 
je daarmee voor een heel koor (in 
ons geval zo'n 50 man) vermoeid
heictsgraden bepaalt, frustratie
drempels verlaagt, veel inspan
ning, concentratie en motivatie 
verlangt, gezinstijd opeist en 
financiële ( verenigings )offers 
vraagt. Een oud en bekend 
Barhershop-gezegde luidt niet 
voor niets: 'Zin(g)t eer ge begint'. 

Techniek 
De techniek dient letterlijk op de 
achtergrond te blijven en zich aan 
te passen aan het koor. 
Opnamefaciliteiten met 24 sporen 

Heart of Holland Chorus tijdens 
de opnamen van hun cd Winter 
Wonderland. 
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zijn waanzin. Twee nticrofoons 
(met eventueel twee steurunicro
foons) zijn voldoende bij een 
goede stemverdeling in het koor. 
Als de balans in het koor ont
breekt, dan maak je dat niet goed 
door er dertig microfoons bij te 
plaatsen. Heel pret.tig is het als de 
techniek apart kan zitten (betere 
beoordeling), samen met de 'pro
duktieleider'. Bij ons nam Jan de 
Graaf deze t.aak op zich; 
hij kent het repertoire en weet 
waar hij het over heeft Via een 
intercom stond hij in verbinding 
met ons in de zaal. 
'Edit-en' (het digitale knip- en 
plakwerk) is bij barhershop
zingen echt onmogeliJ'k, omdat je 
nooit twee keer een nummer op 
exact dezelfde manier zingt.. 
Onvennijdelijk zijn er verschillen 
in tempo, dynamiek, volwne en 
soms zelfs in toonhoogte. Door 
de opnamen te spreiden over zes 

wndagmiddagen, konden we lek
ker aanrommelen; geen tijdsdruk 
van commerciële, alwetende 
opname-lieden in hun mobiele 
studio's, en de luxe om een num
mer op een andere middag over te 
doen als het de eerste keer even
tueel niet 'wilde'. 

Ruimte 
De ruimte is essentieel. Sterk 
klankbepalend en tussentijds 
(daarom) niet te wijzigen. 
Uiteindelijk hebben we een 
kleine kapel gevonden die aan al 
onze akoestische en technische 
voorwaarden voldeed. En we 
hebben er wat gezien!! In de 
pauzes zaten we in het wnnetje, 
heerlijk lui in de lommer van de 
bladerende en later alweer kalen
de bomen, gènietend van de 
koffie van onze wrgzame 'koffie
nimfen'. 
En nu? Tevreden? Ach, in de loop 

van de negen maanden (ruim), 
dat ik tot over mijn (bariton)oren 
in het cd-project zat, heb ik me 
wel eens bedacht dat het krijgen 
van een 'niet-digitaal kind' heel 
wat eenvoudiger zou moeten zijn. 
Maar als ik dan onze Willler 
Winderland-cd weer hoor en denk 
aan het verhaal erachter en erom
heen, en de foto's weer zie, dan 
lopen de rillingen me weer over 
de rug en sta ik met het klamme 
(kerst)zweet weer in mijn handen. 
Dan weet ik dat het 't allemaal 
dubbel en dwars waard is 
geweest. Zo wil ik er nog wel een 
paar. 
Wat een hobby. Wat een koor. 
Wat een cd. Je moet 'm eigenlijk 
horen. 

Johan Kruyt 
Heart of Holland Chorus. 

M us1c PREss DisTRIBUTORS 

Het Portable Podium . .-;- :I 
• • • • • 11• 

Mt:SIC PRESS DISTRIBL'TORS 
PO'Itbu~ 3~91. 75m DG En~eh~de 
Telefoon 1153-3117J63 
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Op tournee met Tourmaster gaat de opbouw van een podium 
opeens razendsnel. Dit stevige, volwaardige podium is sneller 
op te bouwen dan u"' koor zich kan omkleden .. ! 

De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2 of meer 
treden. Elke trede is voorzien van een sterke bekleding en een 
stalen beschermrand. De achterste trede is desgewenst uit· 
breidbaar met een veilige railing. 
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporteren. Elke 
unit is daartoe voorzien van rubber wielen. ingebouwde glij
stangen en handl'aten. 

Tourmaster is ste,ig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur. 
Wilt u meer weten? Bel dan ''oor een gratis inrormatiepakket. 
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Ditlaatste werd begin oktober 
duidelijk tijdens een vergadering 
van Europese barhershop-organi
saties in Londen. Daar bleken de 
Zweden als een van hun belang
rijkste activiteiten te beschouwen 
het ondersteunen van hun kam
pioenskwartet. 

Your Best Bet Yet 
Is to Get In A Quartet% 

Het uitgangspunt daarbij is dat 
kwartetzangers bijna altijd de 
beste zangers uit het koor zijn 
omdat ze minstens twee keer 
zoveel tijd aan hun hobby beste
den als de gemiddelde koorzan
ger. Bovendien, vindt president 
Kjell Lindbergh van SNOBS, zijn 
kwartetzangers de toekomstige 
trainers van de barbershop-orga
nisatie. Het zijn de coaches van 
morgen. Vandaar, zeggen de 
Zweden, krijgen kwartetzangers 
onze steun als beloning voor hun 
inzet 
Chuck Lower, judge op DABS' 
Hannony College, propageerde 
eveneens het kwartet-zingen in 
een koor. In zijn eigen koor is er 
een groepje dat elke week het 
kwartet-zingen aanpakt. Het zijn 
zo'n twaalf zangers die elkaars 
partijen kunnen zingen. 'Dat helpt 
goed', constateerde Lower tijdens 
het college. 
Ook het zingen van een kwartet 
voor het front van het koor, werkt 
uitstekend, vertelde Chuck 
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Lower. 'Natuurlijk willen sommi
ge koorleden dat niet, om welke 
reden ook. Maar het is voor alle
maal goed om eens voor pubHek 
in een kwartet te staan.' 
Volgens Lower leert het 'kwartet
ten' de koorleden persoonlijk 
verantwoordelijkheid te nemen 
voor het zingen van hun partijen. 
Hij redeneert dat de kwaliteit van 
het koor wordt bepaald door de 
kwaliteit van de individuele 
zangers. 'liJ werkt kwartet-zingen 
door in het hele koor. 
'Elke barbershopper zou eens in 
een kwartet moeten zingen', zegt 
ook Jirn DeBusman van 
SPEBSQSA. 'Het is immers de 
grootste kick voor allerlei bar
bershoppers om een akkoord te 
laten ringen met drie anderen. 
Voor mij was het tenminste de 
reden waarom ik lid werd van het 
Genootschap, de SPEBSQSA.' 

Redactie 

Volgende keer gaat Jim 
DeBusman door liU!t tips voor 
toekomstige kwartetzangers. 

Maanden lang zijn we ermee 
bezig geweest en in drie dagen 
was het hele feest voorbij. 
Donderdag 10 november een 
generale repetitie waarin volgens 

goed gebruik alles mislukte. Maar 
vrijdag en zaterdag volgde een 
show waar het publiek echt 
plezier in had. Wij ook trouwens 
van Whale City Sound. Het was 
onze twee/driejaarlijkse show in 
de Zaandamse Speeldoos voor 
vrienden en donateurs van het 
koor, twee avonden uitverkocht 
Tijdens de afterglow waren er 
alleen maar positieve geluiden 
te horen (afgezien dan van de 
zangers en zangeressen die daar 
hun songs nog eens stonden te 
zingen). Het publiek, zeker op de 
zaterdagavond, leek helemaal uit 
zijn dak te zijn gegaan. Het moet 
er goed hebben uitgezien, deze 
Sing and Swing, hoewel schrijver 
van dit artikeltje er slechts een 
eenzijdig beeld van had, aan
gezien hij zelf meedeed. 
Whale City Sound (dirigent Bob 
Slavenburg) werkte in vier blok
jes van vier songs. Een Amerika
blok - we waren immers naar 
Amerika geweest. Een blok 
Ouderdom - het gemiddelde 
koorlid komt ook op jaren. Een 
Sweetheart-blok vol sentiment 
En een blok Nederlands. Het laat
ste omvatte onder andere een 
barbershop-bewerking van 
Tulpen uit Amsterdam en als 
primeur voerden we Die Zomerdag 
uit. Beide songs waren speciaal in 
Amerika gearrangeerd. When it's 
Darkness in the Delta kreeg een 
Nederlandse uitvoering, op tekst 
van koorlid Leo Roubroeks. 
Deze deed trouwens voor het 
eerst in zijn leven de regie van 
een show. Vertelde achteraf dat 
het hem prima was bevallen. 



Whale City Sowtd kreeg tijdens 
de show medewerking van de 
vrouwelijke tegenhangers West 
Side Sowtd, vanjazzband Petra's 
Streetparaders en van dansgroep 
Natasja Bikkel Dancers. 
Het moet er ècht hebben uitge
zien als een swingende 
show, met veel licht, decors, veel 
beweging, veel afwisseling, tegen 
professioneel aan, onder aanvoe.. 
ring van presentator Pieter de 
Vente. 
Alleen zit daar die gekneusde rib. 
Na zo'n nwnmertje Ouderdon 
werd ik als bruidegom en zoutzak 
van het toneel af gedragen door 
een 'bruid', een bouwvakker die 
zijn eigen kracht niet kent. Zijn 
schouder drukte dwars door mijn 
rib heen. Maar gelachen hebben 
we. 

Jacques de Jong 

Op de volgende zaterdagen in 
1995 houden DABS-bestuur en 
Raad van Afgevaardigden (RvA) 
hwt vergaderingen: 
7 januari dagelijks bestuur 
28 januari R vA 
4 maart dagelijks bestuur 
25maart RvA 
29 april dagelijks bestuur 
20mei RvA 
2 september dagelijks b4stuur 
23 september RvA 
28 oktober dagelijks bestuur 
18 november RvA 

'Als een koor vijf jaar bestaat, 
heeft het een zekere verantwoor
delijkheid', vermaande DABS
president Herman Feitsma zater
dag 5 november toen hij de show 
van The College Barbers in 
Apeldoorn inleidde. 'Zo'n koor 
moet iets laten zien van wat 
barhershop is.' En dat is wat het 
jubilerende koor deed, met een 
programma vol barhershop in de 
Fifth Anniversary Show. 
Opvallende gast was het betrek
kelijk nieuwe vrouwenkoor La 
Bash uit Apeldoorn met de jonge 
Paulien Adriaansens als dirigente. 
'Enthousiasme en gezelligheid 
zijn de kenmerken', vermeldde 
het programmablad en dat was 
duidelijk te zien. Wat het koor 
mogelijk nog mist aan discipline, 
werd ruimschoots goed gemaakt 
met een aanstekelijke dosis 
enthousiasme. Wellicht is dat de 
oorzaak van de snelle groei van 
het koor: in twee jaar tijd van tien 
naar dertig leden. 
The College Barbers speelden 
slechts een bescheiden rol in hwt 
eigen show: pas aan het slot lieten 
ze zich zien. Tot verrassing van 
vele mannelijke barhershoppers 
waren in het koor twee vrouwen 
te ontwaren. 'We hebben tenors te 
kort', luidde de verklaring. De 
College Barhers gaven onder 
andere uitvoering aan Aura Lee! 
Love Me Tender met een schitte
rende zangsolo van dirigente 
Martina Witteveen. 
Het koor zal het voortaan zonder 
haar moeten doen want zij heeft 
aangekondigd op te houden met 
dirigeren. "à heeft het fantastisch 
gedaan', aldus een dankbare voor
zitter Ton Vermeulen na afloop. 
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De vrouwen waren ruim verte
genwoordigd in de Fifth 
Anniversary Show. The 
Seabottom Singers uit Lelystad 
traden ook al op onder leiding 
van een vrouwelijke dirigent, 
Jacqueline Roosingh. En al die 
mannen verliefd natuurlijk, vol
gens de speaker. 
Andere gasten in Apeldoorn 
waren The Dolphin Barber Mates 
uit Harderwijk, de Midland 
Hannonizers uit Ede en het kwar
tet Special Four uit Ede. En after 
show een voortreffelijke after
glow. 

Redactie 

De echtgenotes van het kwartft 
Quiet Don uit Rostov aan de 
Don in Rusland hebben zelf een 
kwartet opgericht, de Quiet 
Don Wives. Daarnaast hebben 
ze ook nog een koor op poten 
gezet, waarvan de leden zijn 
geworven in scholen, conserva
toriums en theatergroepen. 
Daaruit werd het Russian 
Ladies Barberslwp Chorus 
geboren. 
De vrouwen vinden het zingen 
van Amerikaanse songs buiten· 
gewoon leuk. Ze hebben de 
bekende barhershop-songs op 
hun repertoire. Maar ze laten 
eerst hun teksten in het 
Russisich vertalen, zodat ze 
weten waar ze over zingen. Ze 
leren hun teksten fonetisch, dus 
op het gehoor. 
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Op 11 september 1994 bestond 
Unlim.ited een jaar, reden temeer 
om ons nader aan u voor te stellen 
en tevens wat te vertellen over 
onze eerste conventie, die we op 
vreemde bodem meemaakten. 
Tijdens het zomerreces van 1993 
van de Duke Town Barhershop 
Singers besloot een aantalleden 
van dat koor door te gaan met 
zingen. De·samenstelling wissel
de vrij regelmatig tot er op zeker 
moment een kwartet stond 
bestaande uit Toon de Vos, 
Antoine Hendrickx, Henk 
Goossens en Cees van Hoof. Het 
bleek te klikken en ook nog te 
klinken. 
Hel besluit om met vieren verder 
te gaan, was dan ook redelijk snel 
genomen, maar we wilden het 
wel zorgvuldig aanpakken. Het 
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kiezen van een naam bleek wat 
moeilijker te zijn dan we dachten. 
'By accident' zou aardig zijn, van
wege het toevallige ontstaan van 
het kwartet. Maar die vlag zou 
niet de hele lading dekken. De 
mogelijkheden binnen het kwartet 
bleken echter ongelimiteerd te 
zijn en zo kwamen we op de 
naam 'Unlimited'. 
In het eerste jaar is er erg veel 
met ons gebeurd. Aanschaffen 
van de kleding, inschrijven als lid 
van DABS, oprichten van een 
stichting en natuurlijk hadden we 
vele optredens. 
Het ee.rste jaar heeft voor ons in 
het teken gestaan van het opdoen 
van ervaring en dat is zeker 
gelukt De ondersteuning vanGer 
van Aart, musical director van de 
Duke Town Barhershop Singers, 
en de coaching van Henk van 
Buuren, bari van The Gents', zijn 
daarbij heel belangrijk geweest 
Elk optreden heeft natuurlijk zijn 
eigen verhaal. Maar ons mooiste 
verhaal is toch de deelname aan 

de conventie in Ierland op 15 
oktober. 
Zaterdag 15 oktober 11.16 uur 
sloeg het uur U. Een jaar geleden 
hadden we het niet voor mogelijk 
gehouden, nu voor het eerst op 
een conventie. Achter het toneel 
probeerden we om te gaan met de 
spanning, tijdens het wachten op 
het moment dat de speaker ons 
aankondigde. In zes minuten 
moest het dan gebeuren. 
Neemt u van mij maar aan dat het 
gebeurde. Voor een pas begin
nend kwartet deden we het goed. 
Met de tips die we kregen van 
juryleden John Grant en Bob 
Walker, !runnen we zeker vooruit. 
De grootste verrassing moest ech
ter nog komen: meedoen aan de 
Galashow. Het was nog een keer 
opladen voor een goede prestatie. 
De spanning was deze keer min
der. Zo was er ook tijd voor een 
stukje ontspanning. De afterglow 
en de leuke afscheids-meeting op 
zondagmiddag maakten op ons 
grote indruk. 
En nu maar bouwen aan perfor
mance en sound, en werken aan 
de conventie van 1995 in eigen 
land. 

Cees van Hoof 
Unlimited 

Unlimited. Unks Toon de Vos, 
midden voor Henk Goossens, 
midden achter Cees van Hoof, 
rechts Antoine H endrickx. 



Harmony South West, een groep 
koren uit het zuidwesten van 
Engeland, heeft het op 7 oktober 
geweldig naar zijn zin gehad bij 
Whale City Sowtd in Zaandam. 
Het Britse koor had DABS 
gevraagd of het mogelijk zijn op 
doorreis naar Duitsland een 
avond door te brengen met een 
Nederlands koor. Het verzoek 
werd hartelijk opgepakt door 
Whale City Sowtd dat de vijftig 
Engelsen en hwt aanhang met 
open armen ontving in de eigen 
repetitieruimte aan de 
Vmkenstraat te Zaandam. 
Het werd een buitengewoon 
gezellige avond, waarbij zowel 
het Engelse als het Nederlandse 
koor op de risers kwam te sta.an, 
in een aangename competitie. Het 
Engelse koor scoorde het hoogst 
in Sound en het Zaanse koor in 
Presentatie, beoordeeld door een 
tota.al willekeurige jury. 
Tussendoor amuseerden Engelse 
en Nederlandse koorleden zich 
kostelijk met elkaar, onder het 
genot van een drankje dat tegen 
een zeer zacht prijsje werd 
gepresenteerd. 
Niet al te laat vertrok het Engelse 
koor ('s morgens om drie uur van 
huis gegaan) naar zijn hotel bij 
Schiphol. De volgende morgen 
namen enkele Zaanse koorleden 
onder leiding van secretaris Chrit 
Souren de groep nog mee op een 
rondvaart door Amsterdam. 
Prima geregeld. 
Dave Salsbury, een van de koor
leden van Harmony South Wes.t, 
vertelde tijdens de avond dit een 
van de mooiste dingen uit 

barhershop te vinden. Een bar
hershopper kan immers overal ter 
wereld terecht. Whale City Sound 
heeftlaten zien dat dit ook in 
Nederland opgaat Hulde. 

Redactie 

De uitspraak van de afkorting 
SPEBSQSA levert vrijwel ieder
een, internationaal, een probleem 
op. Spebs of Spebskwa zijn de 
gebruikelijke uitdrukkingen, of 
de Society in betere kringen. 
Chef-redacteur Dan Daily heeft 
nu officieellaten weten dat 
niemand het meer moet wagen 
de afkorting als één woord uit te 
spreken, zoals Spebskwa. 
De Society heeft de pwtten in de 
afkorting S.P .E.B.S.Q.SA al 
enige tijd geleden laten vervallen. 
Ze mogen alleen nog gebruikt 
worden in hetlogo van het 
genootschap omdat de naam nu 

EN]OY 
THE 
'HOLIDAY 
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eenmaal zo staat geregistreerd. 
Het genootschap zelf gebruikt in 
het dagelijkse verkeer de term 
Barhershop Harmony Society. 
Per slot kan een werkgever het 
zijn telefoniste niet aandoen zich 
steeds te melden met Society 
for the Preservalion and 
Encouragement of Barhershop 
Q/illl'tet Singing in America. 
Wie voortaan nog wel de stich
ting met haar oorspronkelijk 
naam wil aanduiden, dient alle 
letters a pan uit te spreken: Es Pie 
Ie Bie Es Kjoe Es Ee. 
Het vereist enige oefening maar 
de Nederlander die het lukt, krijgt 
applaus in Amerika. En als 
Nederlanders onder elkaar kwt
nen we altijd spreken van Het 
Genootschap, aldus een voorsLel 
van de redactie van DABS
Tunes. 

Redactie 

OF A LiFETIJ.VlE' 
\\lTI I 

HARL\10NY 
EXCHAl~GE 
The Barhershop a riSTPer to 
Home~ Exchange Holiclays 

For funher derails "nre ro: 
ROSE.\1.\RY PRITCH.\RD · TO\\"Y COTT 
LLA;>;Df.ILO · DYFI::D $.\1 9 liPT · W.\I, ES · LX 
or relephone: (0558) 822323 

fax: (0558) 822Jg9 
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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 zo nodig 
toegelicht. Dit is de derde en laatste aflevering. 
Wie atle bijdragen heeft verzameld, heeft nu een 
comp!eet. barbershop-woordenboek tot zijn 
beschikking. De auteur houdt zich aanbevolen 
voor aanvullingen en kritiek. 

Hans Eekels 

Vervolg s 

Solo Een beperkt aantal tonen of maten, waarbij 
slechts één partij (meestal de lead) zingt Een 
embellishmelll (zie aldaar). 

Sound Geluid. 

SPEBSQSA The Society for the Preservalion and 
Encouragemelll of Barber Shop Quartet Singing in 
America, lnc. De Amerikaanse barbershop
organisatie. In het dagelijks gebrulle The Barbershop 
Harmony Society. 

StafT Notenbalk. Om de vier partijen in barhershop 
een beetje duidelijk op te schrijven, wordt gebruik 
ge~akt van twee notenbalken. Daarbij worden de 
partijen voor de lead en de tenor feitelijk een octaaf 
te hoog opgeschreven. 

Stage .Presence 'Schouwspel'. De wijze waarop 
men z1ch presenteert. 

~~ward Hulp. In Engeland worden de hulpen 
UJdens een conventie stewards genoernet 

Superior Superieur (komt zelden voor). 

Sweet Adelines Barbelshop-organisatie voor de 
dames. 

Swipe 'Vastloper'. Een klank, die gedurende meer
dere akkoorden wordt gezongen. '!ypisch barbers
hop. Een embellishment 
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Syncopen Een ritme, waarbij de nadruk in de maat 
niet óp de tel ligt, maar daartussen. Wordt in bar
hershop zelden toegepast; in de jazz des te meer. 

T 
Tag "Toetje'. Ook wel coda; het laatste deel van een 
song. Een embellishme111 (zie aldaar). 

Third Terts, een interval, waarbij de tweede toon 
twee tonen boven de eerste ligt 

Tenor Een van de vier noodzakelijke partijen in een 
barbershopkoor of kwartet. Zingt (bijna) altijd de 
hoogste tonen van het akkoord. 

Tone placement Tone placement heeft betrekking 
op de wijze waarop een toon gezongen wordt. Een 
mooie toon wordt vóór in de mond gezongen met 
veel resonantie. 

Tone quality Geluidskwaliteit. Een van de aspec
ten, waarop de jury let. 

Toonladder Een opeenvolging van zeven tonen. Fr 
zijn vele soorten toonladders. In barhershop is 
alleende grote (en soms de kleine) terts toonladder 
gebruikelijk. 

Transfer ofmelody 'Spelers-wisseling'. Een 
gedeelte van de song, waar de melodie wordt over
genomen van de lead (meestal door de bass). Een 
embellishmelll (zie aldaar). 

True diatonic scales Diatonische toonladder. Een 
toonlad~er, waarbij alle tonen volgens hun juiste 
~equen~e to.v. een grondtoon zijn gestemet Een 
p1ano, die zo gestemd zou worden, zou 70 (!) i.p.v. 
de hu.idi~e 13 toetsen per octaaf nodig hebben. De 
comporust H.andel heeft eens zo'n piano ontworpen, 
maar vond memand die erop kon spelen. 

~e-up 'Voorafje'. Aangeven op de pitchpipeen 
zmgen van het grond-akkoord, waarin een song is 
geschreven, voordat een song feitelijk wordt inge
zet 



u 
Uniformity Eenheid in geluid. 

Unison l.Eénklank. Een frase, waarbij alle partijen 
dezelfde toon zingen. 2.De aanduiding, dat alle par
tijen de woorden op dezelfde manier uitspreken 

V 
Verfraaüngen Zie: Embellishments. 

Verse Strofe. Een hoofddeel van een song. 

Voice l.Stem. 2.Eén van de vier partijen, dus tenor, 
lead, bariton of bass. 

Voice left hanging 'Doorschieter'. Een gedeelte in 
een song (meestal in de tag), waar drie partijen even 
stoppen met zingen, terwijl de vierde partij door
zingt. Een embellishment (zie aldaar). 

Voicing De wijze waarop de tonen van een akkoord 
over de vier stemmen zijn verdeeld. 

Volume relationship Onderlinge afstemming. 

Vowel Klinker. 

Vowel match Identieke uitspraak. Een van de aspec
ten, waarop de jury let. 

w 
Woodsbedding Het zingen van een song in bar
hershop-stijl op (muzikaal) gevoel. De lead zingt de 
melodie en de drie andere partijen maken al impro
viserend het akkoord compleet Moeilijk, maar als 
het lukt, een zeer enerverende ervaring. In de jazz 
zou men dit een jam session noemen. 

En omdat i.k het jammer vind, dat er geen woorden 
zijn met een X, een Y en een Z, hierbij nog wat 
aanvullingen. 

DABS-TUNES 

x 
Xantippe Een vrouw, die niet van barhershop houdt 

y 
Yankee Doodle Een Amerikaans volksliedje; overi
gens geen barbershop. 

Yellow ribbon Een geel lint, waaraan de bronzen 
medaille van een karnpioens-kwartet hangt 

z 
Zip-code Amerikaans voor postcode. 

Zero points Een aanduiding van de jury, dat er op 
het gebied van sound nog wel wat te verbeteren 
valt 

Het volgende nummer van 
DABS-Thnes zal verschijnen 
rond 25 maart 1995. Kopij gelie
ve u uiterlijk drie weken tevoren 
(4 maart) te sturen aan: 

Redactie DABS-Thnes 
Koningin Julianaweg 16, 
3628 BN Koekengen 

Mocht u DABS-Thnes niet ont
vangen, neem dan contact op met 
de secretaris van uw koor. Heeft 
hij ook geen exemplaren meer, 
bel dan met Gommen Burger, 
01120-43580. 
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13 december 1994 20 J 5 uur 
Domstad Kerst Concert 
van Heart of Holland Chorus in 
de Jaarbeurs in UtrechL 
Combinatieconcert met onder 
anderen Marco Bakker. Kaarten 
f.lO,-. 

HOTEL · RESTAURANT 
CARTERf G 

BRIT ANNIA - WA TERTOREN 

WIJ \LRI.ORGE~ AL UW BUF~F.TTEN EN SALADEBUFFHTioN VOOR 

Reserveren: VVV Utrecht, 06-
3403-4085, of Andries van der 
Meer, 03473-74908. 

* BRUl LOt, t, 'I 
* RECEP11t-'> 
* VERJAARO•\CE'> 
* JUBILEA tnt. tn7. 

18 december 1994 20 uur 
Winter Wonderland 
CD-presentatie van Hean of 
Holland Chorus, concert in 
theater De Kom in Nieuwegein. 
Kaarten r. 10,-. 

HOTF.I. • Ré.STAURANT 
AAN 7.UIOELIJKI; STRANDEN!!' 

Boulcv1:1rd hvcrt\CO 24-1 • Vlis~ingen 

Reserveren: Andries van der 
Meer, 03473-74908. 

20 en 21 december 
Kerstconcert 
van de Midland Harmonizers 
Sound in De Lampegiet te 
Veenendaal. Het concert, met 
voll<szang, gaat in samenwerking 
met de plaatselijke culturele raad. 
Het thema van de avond is een 
reis terug in de tijd. Per avond 
zijn er twee voorstellingen. 

Reserveren: de Lampegiet, 
08385-401 41. 

3 tm 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 kos
ten bedragen 130 Duitse Marken 
voor deelname, 100 Duitse 
Marken voor lunches en diners. 
Onderdak naar eigen keuze. 

Uw koor. Uw C.D. 
Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U 
bij ons al tien jaar aan hetjuiste adres ! En bij 
onze toch al complete e.D.-pakketten ont
vangt U in 1993 zelfs 100 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 

20 mei 1995, 20 uur 
B.U.S.Y! in Concert 
Jaarbeurs, Utrecht. Internationale 
barbershop happening met mede
werking van o.a. Heart of 
Holland Chorus en The Granite 
States Men uit Nashua, USA. 
Kaarten f. 20,-. 
Reserveren: Andries van der 
Meer, 03473-74908. 

26 tm 29 mei 1995 
Conventie BABS 
Harrogate, Engeland 
Met medewerking van het 
Amerikaanse kampioenskoor 
Vocal Majority en waarschijnlijk 
het karnpioenskwartet The 
Acoustix. Ook het huidige Britse 
kampioenskoor Hallmark of 
Harrnony treedt er op. 
Informatie bij conventiemanager 
Ray Bylett 00 44 767 260657. 

27 mei 1995, 20 uur 
Slotconcert The Granite States 
Men uit Nashua, USA 
in samenwerking met Heart of 
Holland Chorus .. 
Theater De Kom, 
Nieuwegein.Reserveren: Andries 
van der Meer, 03473-74908. 
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