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Plannen 1997
beginnen vorm
te krijgen

Het lijkt alweer zolang geleden,
maar pas zes maanden terug
kreeg ik de voorzitters-hamer van
Herman Feitsma. Mijn motto
'Let's GO' heeft intussen ingang
gevonden bij het bestuur en de
persoonlijke reacties vanuit de
koren en kwarellen zijn reuze
bemoedigend. Ook de Society
volgt ons nauwlettend. Darryl
Flinn (directeur van SPEBSQSA)
schreef : 'Your theme of Let's
GO is perfect and I am sure it
will take on great meaning for
your members'. Hij wenst ons
veel succes met de 'most exciting
1997 goals' .
Ter uitvoering van de plannen
heeft het bestuur een projectteam
benoemd voor de coördinatie van
de verschillende projecten. Het
team bestaat uit een voorzitter,
een communicatie-coördinator en
drie project-coördinatoren. Elk
van de drie projecten (productie
van een cd, de conventie en een
openluchtconcert in Ede) vormt

een wezenlijk onderdeel van het
'masterplan' dat in samenwerking
met een reclamebureau is ontwikkeld. Alle mogelijke media worden ingezet om de plannen op
nationale schaal tot een succes te
maken. Het jubileum-logo, waarvoor een prijsvraag is uitgeschreven, moet daarbij een belangrijke
blikvanger vormen. Uw creatieve
inspanningen daarvoor zijn zeer
welkom tot en met 31 december.
(\Is u in het voorgaande rijtje het
hannony .college heeft gemist, dan
klopt dat. Niet alleen om onze
hobby voor iedereen betàálbaar te
houden is dit harmony college
verschoven naar het voorjaar van
I998. Een andere belangrijke
reden is de ontwikkeling van een
coaching-programma in samenwerking met Holland Harmony
en dat is afgestemd op bestaande
internationale coaching-programma's. De World Harmony
Council stimuleert deze Europese
samenwerkingsgedachte en stelt
daarvoor ook geld beschikbaar.
Een ander resultaat van deze
samenwerkingsgedachte is de
eerste internationale conventie
voor mannen en vrouwen, koren
en kwartetten, in Stockholm in
september 1998.
Voor het zo ver is, richten wij
eerst onze blik op de DABS dubbel-cd die we in maart opnemen.
De weekeinden van 8/9 en 15/16
maart lijken daarvoor het meest
geschikt. Op 11, 12 en 13 apri I
hebben wij natuurlijk onze con-

ventie in De Doelen in
Rotterdam. Op 6 september tenslotte vieren wij samen met een
buitenlands gastkoor in Ede het
hoogtepunt van ons jubileumjaar.
Via DABS-tunes en DABS-notes
houden wij u op de hoogte.
Rest mij u en allen die u dierbaar zijn sfeervolle feestdagen en
een uitdagend en vooral harmonieus 1997 toe te wensen!
With a happy choice of voice,
Johan Kruyt, president DABS

DABS -TUNES
i"

INFORMATIEBLAD
VOOR LEDEN VAN DE
OUTCH ASSOCIATION
of
BAASERSHOP SINGERS
redactie-adres
'DAeS-IUNES'
KONINGIN JUUANAWEG 16,
3628 BN KOGKENGEN

redactie
JACpUES DE JONG

tr t0346) 241500

vormgeving TON VAN AART

'7

NIET LEOEN KUNNEN ZICH
AANMELDEN OP HET
REOACTIE·ADRES VOOR EEN
ABONNEMENT VOOR f 20,00 PER JAAR.

1

Mi

DABS-TUNES

------~

Kwartettendag in 1997 bij
Vocal Chords Nieuwegein
Het kwartet Vocal Chords uit
Nieuwegein heeft aangekondigd
volgend jaar een kwartettendag te
organiseren. Lead Berry Gerritsen
meldde dit aan het slot van de
kwartettendag in Zaandam, waaraan zondag lO november vrijwel
alle bestaande Nederlandse mannelijke barhershop-kwartetten
deelnamen. Zelfs drie nieuwe
waren erbij, nog niet ingeschreven
bij DABS: Fruity Four (Geldermalsen), Gram1y's Pride
(Zaandam) en Three Men and
a Baritone.
Organisator Robert Hofland
(4Again, Lelystad) keek na
afloop met tevredenheid terug.
Zestien kwartetten waren komen
opdagen. Totaal 67 deelnemers
werden gecoached door Rosalie
Davies, Bob Slavenburg, Joost
Kemme en Dolf Kaper.
'Deze laatste was een gedwongen
maar fantastische keuze' , zegt
Hofland achteraf, 'bij kwam
dankzij de bemiddeling van Joost
Kemme, omdat twee van diens
kwartetleden onmogelijk konden
komen.' Dolf Kaper was een van
de eerste barhershoppers in
Nederland. Van zijn muzikale
kennis maakt bijvoorbeeld het
kamploenskwartet Why Four nog
steeds gebruik.
Aan een speciale kwartettendag
was allang behoefte. Acht jaar
geleden is er een gehouden, maar
nadien is het er nooit meer van
gekomen. Totdat tijdens een
beperkte kwartetcoaching in
Utrecht Rob Hofland een snelle
enquête deed naar de behoefte aan
een speciale dag. Ja, antwoordden
de twaalf aanwezigen en deze uitslag bleek representatief te zijn voor
alle kwartetteode barbershoppers.
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'Ik heb ze toen meteen allemaal
aangeschreven en ze zijn bijna
allemaal gekomen. Ik heb de
indruk dat het buitengewoon
geslaagd is. Leerzaam dankzij de
coaching, maar ook vanwege de
gezelligheid. Niet alleen goed
voor het verhogen van de kennis
en de kwaliteit, maar ook voor de
band tussen onze kwartetzangers.'
Een plek was vrij snel gevonden.
Baritonzanger Jan Koster van
Whale City Sound stelde zijn
schoolgebouw De Speelman
beschikking. Bariton Henk van
Langelaar, ook van Whale City
Sound, verzorgde de catering.
Coaches werkten van harte mee.
En het sombere weer van die dag
was voor iedereen een reden te
meer om het binnen buitengewoon naar zijn zin te hebben.
Rob Hartland: 'Het is eenvoudig
te organiseren en het hoeft maar
weinig te kosten.'
Dat kwartetzangers toch iets extra
hebben ten opzichte van (met
alle respect) andere koorzangers

bleek al onmiddellijk bij het
collectieve inzingen onder leiding
van Bob Slavenburg. De 67
kwarletzangers produceerden
(mede dankzij de uiterst voordelige verdeling van stemmen:
van alle partijen een veelvoud van
vier) 'een geluid waarmee je
blindelings de conventie zou winnen', merkte een deelnemer op.
Slavenburg na afloop: 'Het zou
mooi zijn als alle kwartetten tot
de conclusie kwamen dat ze een
coach nodig hebben.' Tijdens zijn
sessie wees bij ook op het nut van
een 'professionele voorbereiding'.
Volgens hem is een optreden
goed als 1. het publiek goed
wordt vermaakt, 2. de zanger het
zelf ook aangenaam vond, 3. het

Rosolie Davies neemt het kwartet
4Again onder handen op de kwartettendag in de school De
Speelman in Zaandam.

Vocal Chords kritisch beluisterd tijdens de coaching-dag in Zaandam.
Het kwartet heeft toegezegd de volgende kwartettendag te organiseren.
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vaststellen dat stemmen niet bij
elkaar passen - dat hoor je niet
als je zelf meezingt. Hij kan dan
adviseren andere stemmen bij
elkaar te zoeken. Als een kwartet
dat niet wil, kan het beter wegblijven van de bühne.'
Deze en andere adviezen kwamen
er legio los bij de verschillende
coaches. Voorzover mogelijk werden ze in praktijk gebracht
tijdens een optreden van elk
kwartet aan het slot van de
coaching-dag. Ook de jongste
kwartetten lieten zien wat ze tot
dan toe hadden bereikt.
Redactie
Dolf Kaper dirigeert Let's get
tagether again op de kwartettendag.

interesse opwekt om zelf ook
barbershop te gaan zingen, 4. het
publiek achterblijft met de
gedachte nog meer te hebben wil-

Jen horen, 5. het image van de
barbershopstijl hoog wordt
gehouden.
'Maar een coach kan dat uiteraard
allemaal niet voor elkaar krijgen
en zeker niet in een enkele sessie.
Daarom heeft een kwartet een
vaste coach nodig. Deze kan zelfs

Haarlemse Barhershoppers
koesteren lange traditie
'Het doel van ons vereenigd
poogen, is Zang door
Vriendschap te verhoogen'. De
tekst is met de hand geschilderd
boven een paneel met bekende
namen uit het Koninklijk
Toonkunst Mannenkoor Zang en
Vriendschap te Haarlem. De
strekking moet talrijke barhershoppers bekend voorkomen,
want ook in deze kringen staat
het verspreiden van 'harmony' en
kameraadschap onder de leden
hoog in het vaandel.
Meer praktische overwegingen
hebben een groep van acht barbershopzangers uit Zang en
Vriendschap ertoe bewogen zich
als koor bij DABS aan te melden.
Ze blijken al tien, elf jaar barber-

shop te beoefenen onder de naam
The Barbershoppers. Nu vinden
ze de tijd gekomen om een
beroep te doen op de mogelijkheden die het lidmaatschap van
DABS biedt.
Ben van der Mey is degene die
destijds het initiatief nam. 'We
waren met een groep vanuit het
koor in Wales. fk vond het jammer
dat we de liedjes van de mensen
daar niet konden meezingen.
Verder dan 'een potje met vet'
kwamen wc niet. Vandaar dat ik
op het idee van barbershop
kwam. Dankzij een vriend hebben
we wat beginselen van de stijl
opgedaan. Muziek haalden we uit
de bibliotheek en ik heb daarvoor
ook wel eens een kennis in

Amerika aangeschreven.'
De noten leren ze merendeels
zichzelf aan, maar omde veertien
dagen krijgen ze een repetitor op
bezoek voor de fijne muzikale
kneepjes. Van der Mey stelt al
spoedig vast dat de club een
andere aanpak van barhershop
heeft dan gebruikelijk. 'Wij zingen
bijvoorbeeld wel solo.' De club
illustreert dat meteen met Shine
on Me, waarin het oudste, 79jarige, lid .in zijn eentje de eerste
strofen voor zijn rekening neemt.
En hoe. Met een volle klank ·
draagt hij de song voor, waarna
de anderen invallen met de
akkoorden uit de barbershopstijl.
Typische koorstemmen, een schitterend 'bruin' geluid. Toch
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Het bestuur van Zang en Vriendschap in 1978. Staand, derde van
links: de huidige Barhershopper
Ben van der Mey. (Uit: Honderdvijfig jaar Zang en Vriendschap)
anders dan de klank van de
gemiddelde barbershopgroep.
'We komen het best over in de
kroeg,' legt Ben van der Meij uit,
'daar is het verrassingseffect het
grootst.' Maar de acht treden ook
op als intermezzo bij kleine
koren. Blijkens de agenda zijn ze
veel gevraagd. En een cd hebben
ze ook al geproduceerd.
Alle barhershoppers zijn lid van
het koor Zang en Vriendschap, in
elk geval het oudste mannenkoor
van Nederland en waarschijnlijk
ook van West-Europa. Het is
opgericht in 1830, in de tijd van
de trekschuit en de olielampjes,
en de afscheiding van België. Het
koor begon als 'liedertafel' .
Want, zo vermeldt het gedenk-
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boek Honderdvijftigjaar Zang en
Vriendschap, 'het mannenkoorwezen is namelijk ontstaan uit de
aardige gewoonte om, wanneer
men rond de tafel in een koffiehuis of bierkelder bijeen zat,
samen liederen te zingen'.
In de loop der jaren ontwikkelde
Zang en Vriendschap zich tot
een koor dat talrijke eerste prijzen
binnenhaalde. Er werden zelfs
speciaal voor het koor composities
geschreven.
De lange traditie die het koor
achter zich heeft, is voelbaar in
het (eigen) pand aan de Jansstraat
in Haarlems centrum. In 1914 is
het eigendom van de club geworden. Sindsdien staat 'Zang en
Vriendschap' op de gevel te lezen
In de statige repetitieruimte staan
zo' n tachtig stoelen rond een
vleugel. Aan de wand een groot
vaandel en het beschilderde
paneel met de historische spreuk.
In die ruimte repeteert het koor.
Daar repeteren ook de barber-

shoppers. Opvallend is hoe zij
'pitchen' op het gehoor. 'We
nemen een toon die ons voor een
lied het gemakkelijkst voorkomt,'
legt Ben van der Meij uit, die
doorgaans de leiding heeft.
Mogelijk dat de bes niet loepzuiver wordt getroffen, maar ze
kunnen er niet veel naast zitten,
hoewel het ook wel eens mislukt.
'We zijn trots op Zang en
Vriendschap', belijden de acht
zangers aan de bar in de repetitieruimte, 'en barhershop vinden we
gewoon leuk werk'. Tot dan toe
was altijd het uitgangspunt dat
een zanger lid moest zijn van bet
koor om barhershopper te kunnen
worden. 'Maar daarvan zijn we af
gestapt. We streven naar een
ledental van twaalf man. Want op
dit moment zijn we te kwetsbaar.
Toch vragen we een minimale
binding met Zang en Vriendschap: een barhershopper moet
donateur zijn.'
Redactie

- ~--------------------------------------0-~_B_S_-~_U_N__
ES
Heart of Holland:
het betere werk
kwam na de pauze
Het echte werk op het jubileumconcert van kampioenskoor Heart
of Holland Chorus in theater De
Kom te Nieuwegein begon eigenlijk pas na de pauze. Daar stalen
de vrouwen van IJsseisrein
Chorus de show onder leiding
van Floor van Erp. Het mannenkwartet Vocal Chords kreeg daarna een ovatie vanuit de zaal en
het jubilerende koor sloot af met
vier nummers waarvan New York,
New York net nieuw in het repertoire zat.
Goede zang dus tenslotte in een
show die wat routinematig leek te
verlopen, voorzover dat met een
show mogelijk is tenminste. In de
herinnering zat nog een origineel
aangeklede jubileumshow van de
Greyhound Singers in
Winterswijk. Daar was de creativiteit aan af te zien. Dus wellicht
waren de verwachtingen ten aanzien van het kampioenskoor wat
te hoog gespannen.
De opening van het concert door
hetjubilerende koor bevatte, net
als het slot, een vers ingestudeerde song, I'm sitting on top of the
world. Niets aan de hand met
zo'n start. Vakmanschap voldoende bij het koor.
Dat was minder het geval bij de
regie. Een illustratief muziekje
bleef te lang uit, een aangekondigde groep liet te lang op zich
wachten. Het decor had wellicht
ook iets dynamischer gemogen.
Er was gekozen voor het vergrote
logo van het koor, omlijst door
een toneelgordijn. De belichting
deed hier en daar wel iets, maar
daar was meer mee te doen
geweest.
De presentatrice zocht het in een
voordracht vanaf enkele A-vier-

~es. Altijd moeilijk, omdat het
een gekunstelde manier van
presenteren veroorzaakt, en te
weinig contact met de zaal. Een
presentator ofwel master of
ceremonies is bepalend voor de
sfeer in de zaal en hij/zij is
verantwoordelijk voor de voortgang, de vaart in de show. Daar
viel tijdens de uitvoering in De
Kom weinig van te merken.
Liever een presentator die aan
de hand van trefwoorden een vlot
verhaal vertelt, met haperingen en
al, dan een keurige lezer van
voorgebakken teksten. Goede
presentatoren zijn in barhershop
helaas nog zeldzaam.
Voor de pauze had het programma vooral een nostalgisch tintje
doordat daarin de vrouwelijke
tegenhanger van Heart of Holland
Chorus optrad, Tlre New City
Harmonizers, het eerste koor van
Holland Harmony. Ook was daar
(niet geheel compleet) het koor
Dolphin Barber Mates uit
Harderwijk, het tweede mannenkoor dat in Nederland werd opgericht. En natuurlijk het oudste
mannenkwartet Why Four. Het
oudste vrouwenkoor IJsselstein
Chorus was indrukwekkend
aanwezig na de pauze.
Redactie
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Bestuur
Algemeen
Bestuur
RvA
Bestuur
RvA
Bestuur

18 januari
22 februari
7 juni
28juni
6 september
27 september
20 december

Vergaderruimte
DABS heeft de beschikking
gekregen over een nieuwe
vergaderruimte in Utrecht. Sinds
het motel in De Meern een
nieuwe eigenaar heeft, is een zaal
daar enigszins te duur voor
DABS. Dankzij voorzitter Bill
van Heek van The Heart of
Holland Chorus kunnen bestuur
en Raad van Afgevaardigden
terecht in het Culinair Instituut
Nederland, waarvan (toevallig)
BiJl van Heek directeur is.
Het Culinair Instituut is te vinden
bij het voetbalstadion Galgenwaard
in Utrecht-Oost. Vanaf de afslag
Stadion rijd je er eigenlijk zo tegenaan. De eerste keer is het altijd
even zoeken naar de juiste deur.

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.O.-pakketten ontvangt 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
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Point of View
Jan François is de lead van
kampioenskwartet Members
Only. IDj is een van de eerste
barbershoppers in Nederland.
Hij heeft zo zijn opvattingen.
Die laat hij blijken in zijn
column Point of view, waar·
onder hier de eerste.
Onlangs was ik in Amerika, beste
lezer. Ik heb me daar zo veel
afgevraagd dat ik er wel een hele
DABS-tunes mee zou kunnen
vullen. Voor deze eerste 'Point of
View' moet ik eerst even terug in
de tijd, om precies te zijn naar de
tweede SPEBSQSA-conventie,
van 1940. Het eerste kampioenskwartet van het jaar daarvoor,
The BartlesvilJe Bartlies deed
opnieuw mee en eindigde na een
spannende strijd op de tweede
plaats.
De discussie of kampioenskwartetten opnieuw kunnen deelnemen
aan een volgende competitie
ontspon zich verder toen de
kampioen van het jaar daarop,
The Chord Busters, weigerde
opnieuw deel te nemen ondanks
herhaalde uitnodiging hiertoe.
'Once a champion, always a
champion', vonden zij. Een kampioenskwartet mag nooit onttroond worden. De winnaars van
1942, TheElastic Four, zetten
deze traditie voort. Uiteindelijk
werd deze regel, eerst vrijwiUig
door de kampioenskwartetten
aangenomen, wet Uit een enquête
in 1970 onder de toenmalige
kampioenskwartetten met de
vraag of ze na een kampioenschap
opnieuw zouden willen meedingen,
kwam een unaniem 'nee'.
Nederland, Duitsland en Zweden
hanteren een andere regel. Bij
DABS mag je als kwartet twee
keer achter elkaar winnen, en dan
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moet je een jaar overslaan. Als
eenmaal een goed kwartet is
opgestaan, wordt het moeilijk
voor andere deelnemers om te
winnen. Dat is nu eenmaal zo.

Een kampioenschap geeft zelfvertrouwen, uitstraling, ervaringen kennis en training binnen
handbereik. Ik weet nog hoe het
voelde toen we met Tunatics twee
competities achter elkaar op de
derde plaats achter Why Four
eindigden. Het verschil in punten
met nummer 2 leek al haast
onoverbrugbaar. Een verschil van
honderd punten met een ander
kwartet geeft je al gauw het idee
dat je op een oneindig lange weg
bent beland. Dat wordt nog versterkt door het idee dat de beteren
tot in lengte van jaren blijven
meedoen aan de competitie. De
andere dobber is dat een kwartet
dat jaren aan de top staat, toch
een keer verslagen wordt - en dat
is voor een kwartet met een
reputatie toch ook een beetje
onnodige blamage.
Ik heb ervan genoten om te zien
hoe regerend interfllltional champion Marquis a~n het einde van
de kwartetfin ale, voordat de
nieuwe kampioen bekend wordt
gemaakt, een kampioenswaardig
optreden verzorgt alvorens zijn
plaats in de geschiedenis in te
nemen. ä worden geïnstalleerd
in de Association of International
Champions (AIC) en blijven voor

eeuwig kampioen. Dat is toch
verschrikkelijk prachtig. Ik meen
het oprecht, het ontroerde me.
Je kunt je afvragen of een kampioenskwartet een afspiegeling is
van het niveau waarop de ontwikkeling van de stijl in ons land
zich op een bepaald moment
bevindt. Wordt de druk om te
presteren bij andere kwartetten
verhoogd, als bestaande kwartetten die zich al bewezen·hebben,
zich onthouden van deelname? Of
juist als ze wel deelnemen?
Waarom is de kampioensregel
eigenlijk ontworpen? Voor
opnieuw deelnemende kampioenen
is het fijn om weer bevestigd te
worden en beloond voor je harde
werk en talent. Is dat een steekhoudend argument om die regel
te handhaven?
Jan François

Nieuwe kwartetten
nu lid van dabs
Drie nieuwe kwartetten hebben
zich aangemeld als lid van
DABS. Het eerste is Fruity Four,
afkomstig uit het jonge koor Fruit
unlimited te Geldermalsen. Het
tweede is Why Not? met als lead
Kees Husson, tenor Harrie
Lemmens, baritone Johan
Dessing en bass Han Klein
Haneveld. Het andere is Son ofa
Pitch, afgekort S.O.A.P.uit
Maarssen, met als lead Ferry
Quik, tenor Tjitte Wever, baritone
Gerard Dölle en bass Kees
Buitelaar. Van de acht leden uit
deze twee laatste kwartetten zijn
er zes van Lake District Sound uit
Maarssen en twee van Whale City
Sound uit Zaandam. Zie de adressen in de adreslijst.
Het kwartet After Shave is even
uit beeld geraakt. Het is zijn lead
kwijt. Als het kwartet compleet
is, zal het ook meedoen aan de
conventie.
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Slavenburg verlaat
Whale City Sound
Bob Slavenburg heeft Whale City
Sound als dirigent verlaten. Het
bestuur en hij hebben dat in
oktober doorgesproken. Voorzitter Leo Roubroeks deed de
mededeling eind september bij de
aankondiging van Johan Dessing
als nieuwe dirigent.
Tijdens het zesjarige 'bewind'
van Slavenburg heeft het koor een
flinke groei doorgemaakt. 'Maar
de tijd is aangebroken om uit
elkaar te gaan', constateerde
Roubroeks. De dirigent had
volgens hem zelf al eerder aangegeven dat het hem te veel werd.
De nieuwe, 31 -jarige musical
director Johan Dessing krijgt als
belangrijkste taak het koor naar
de conventie van april 1997 te
loodsen, een niet geringe
opdracht. Dessing heeft een
muzikale achtergrond van thuis

meegekregen. Het dirigeren van
Whale City Sound noemt hij zelf
'een sprong in het diepe'. Maar
hij wordt bijgeschoold met
speciale cursussen.

Nonnenkoor verrast
Gaggling Ganders
De nieuwe act van het vrouwenkoor Goose City Singers als
speciale verrassing voor het tienjarige mannenkoor The Gaggling
Ganders Gang werd in het diepste geheim voorbereid. Vanaf juni
zijn de vrouwen bezig geweest
met het bedenken en uitwerken
van een act naar het voorbeeld
van de film Sisters Act. Het idee
kwam van lna Geense en het koor
was meteen enthousiast. Want
'wij hebben een Whoepi
Goldberg' zegt assistent-dirigenle
Rinia Roethof en ze wijst op
zichzelf.
Voor een beter begrip: Whoopi
Goldberg is in de film een zwarte
revuedanseres die door de mafia
wordt achterna gezeten. Ze ziet

kans zich te verschuilen in een
kJooster. Daar mag ze van de
moederoverste meezingen in het
nonnenkoor en dan verloochent
ze allerminst haar afkomst van de
revue. Het koor gaat tot verbijstering van de brave moederoverste
zowaar aan 't swingen.
'We hebben stad en land af
gereisd om de muziek van het
nummer I wil/ follow Thee te
vinden. Daar slaagden we uitei ndelijk in bij een muziekwinkel
in Amsterdam. Geen barbershoparrangement; wc hebben het wel
aangepast maar niet helemaal.'
In de act werd het nummer als
laatste geplaatst, nadat het
nonnenkoor de tanden had stuk
gebeten op de songs Teil me Why,

Bob Slavenburg in gesprek met
Wim Lubberding van 4Again op
de kwartettendag in november.

Do Lord en Down by the
Riverside.
Natuurlijk klinkt hel eerste lied
voor geen meter. Maar na enkele
ingrepen van de nieuwe dirigente
Whoepi Goldberg (met allure
gepresenteerd door Rinia
Roethot) komt er zowaar een
prachtig swingend , harmonisch
geluid uit het koor.
De uitwerking van het idee (van
het drietal lna Geense, Albertina
Jacobs en Rinia Roethof) en de
stage presence (Christine
Zuidweg en Jet Nellen) waren
niet zo'n probleem. Behalve het
nummer Down by the Riverside.
De interpretatie was enigszins
anders dan onder de leiding van
de reguliere dirigent Tjakko
Hoekstra. 'Dat was even oppassen', lacht Rinia Roethof, 'want
natuurlijk vergisten we ons wel
eens tijdens de gewone repetitie
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en dan mochten we niets laten
merken.'
Het maken van de kleding, een
nonnenhabijt voor alle leden, was
een klusje apart. Dat gebeurde in
het huis van Tjakko Hoekstra
als deze zijn mannenkoor aan
't dirigeren was. Zijn vrouw
Gerrie Hoekstra, ook lid van het
vrouwenkoor, is costumière. Zij
tekende het patroon. In de maanden
daarna rolde het ene na het andere
habijt uit de naaimachine.
Alles lukte. Na de pauze in de
zondagmiddagshow op 15 september stond een compleet
nonnenkoor op de planken van
schouwburg De Prins van Oranje.
De mannen van de Ganders
waren naar de eerste rij gedirigeerd
en tot hun stomme verbazing
stond daar plotseling een nonnenkoor waar ze niets van wisten.
Dirigent Tjakko Hoekstra bekende
Later 'niet te weten wat ie zag! '.

'Ze hadden wel gezegd dat ze een
act zouden doen, maar voor de
rest deed niemand een mond
open.' Rinia Roethof meldt nog
dat de vrouwen de act graag nog
eens in den lande zouden willen
opvoeren.

assistent-dirigent Johan Dessing,
die Bob Slavenburg verving.
Redactie

Het optreden was een hoogtepunt
in het jubileumprogramma van
The Gaggling Ganders Gang. Dat
besloeg zowel de zaterdag als de
zondag en op beide dagen was de
schouwburg goed bezet. Het
zaterdagprogramma was aangekleed met de regionale koren
en kwartetten, zowel vrouwen als
mannen uit Goes en Vlissingen,
inclusief kampioen Members
Only. Speciale gast was het mannenkoor Whale City Sound uit
Zaanstad. Dit koor kwam in de
plaats van een Engels koor dat het
op het laatste moment liet afweten. Het was het debuut van

De volgende DABS-tunes
verschijnt eind maart. Kopij graag
vóór I maart bij de
redactie. Aanleveren op floppy (in
Word of Wordperfect op de PC)
scheelt de eindredacteur vele uren
werk. E-mail gaat ook goed. Adres:
100216.1225 @compuserve.com
Bij voldoende aanbod van
dringende nieuwtjes of aankondigingen kunnen we ook
een DABS-note uitbrengen.
Redactie-adres: Jacques de Jong,
Koningin Julianaweg 16, 3628
IBN Kockengen.

M usre PRESSDtsTRIBUTORs

Het Portable Podium
...
Op tournee met Tourmaster gaat de opbouw van een podium
opeens razendsnel. Dil stevige, volwaardige podium is sneUer
op Ie bouw·endan uwkoor rich kan omkleden..!

MUSIC PRESS DISTRIBUTORS
Posthus 3291. 75tXI DG Enschede
Telefoon 053·307463
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De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2of meer
treden. Elke trede is voorzien van een sterke bekleding en een
stalen beschermrand. De achterste trede is desgewenst uitbreidbaar met een veilige railing.
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporteren. Elke
unit is daartoe voonien van rubber wielen, ingebouwde glijstangen en hnndvatcn.
Tourmaster is stevig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur.
Wilt u meer weten? Bel dan voor een gra.tis inrormatiepakket.

~ -------------------------------------D_A_B_S_-~_U_
NE_S
Promotie-avonden
leveren leden op
Er zit leven in de laatste tijd.
Nieuw-Vennep heeft begin oktober
een goed bezochte promotieavond gehouden. Heerhugowaard
volgde korte 6jd later met hetzelfde. En in Den Bosch hielden
de gezamenlijke koren en kwartetten, vrouwen en mannen op
zondag 3 november een promotiemiddag.

WANTEDl

~
MfN WHO UKETO SING

'O '!"m~

'Of'\ . FUN,

.Ho U.r.~ · ANO

FEllOWSHIP
HAAMCNV

In Nieuw-Vennep had Els van

Vliet, die enkele jaren geleden in
de Flying High Singers zong, de
aanzet gegeven voor het mannenkoor TheRing River Singers in die
regio. De eerste publiciteit leverde
a.l zestien leden op. Voor de noodzakelijke uitbreiding van zowel
mannen- als vrouwenkoor werd
een avond in De Rustende Jager
belegd, met ondersteuning van
het Zaanse mannenkoor Whale
City Sound. Op die avond steeg
het ledental ineens boven de
twintig. De nieuwe dirigent van
Whale City Sound, Johan
Dessing, leidde daar een repetitie
van zijn eigen koor, waarbij hij al

snel de mannen in de zaal betrok.
Die waren niet alleen gekomen
uit de Haarlemmermeer, maar
ook uit Maarssen (bet kwartet
SOAP), uit Haarlem (The
Barbershoppers) en uit
Heerhugowaard (Sir Hugo 's
Worthy Singers). Ze deden allemaal mee met het tag-zingen van
de Zaankanters.
Na de pauze kwamen dezen weer
op in showcostuum om te laten
zien hoe het er in het echt zou
kunnen uitzien. De avond werd
besloten met een afterglow die
duurde tot na middernacht.
Een soortgelijk programma boden
Sir Hugo's Worthy Singers op
IJ oktober in Heerhugowaard.
Zowel het mannen- als het
vrouwenkoor waagde zich aan
een eenvoudige show, met het
kwartet Brolhershop uit
Castricum als meer geroutineerde
barbershop-club. Een afvaardiging
van Wh ale City Sound uit Zaandam werd staandebeens naar
het podium geroepen om een
cat-song te laten horen. De dixieland-band Nor The Pathefoon
Five zorgde voor de afwisseling.
Ook hier bleef de afterglow maar
duren. Bij de volgende repetitie
kwamen zes kandidaat-Jeden hun
licht opsteken.

The Duketown Barhershop
Singers kregen tijdens hun
promotiedag (samen met alle
barbershopkwartetten en -vrouwenclubs) een volle zaal, 250 man en
vrouw in de Muzerije. Elf meldden
zich spontaan als belangstellende

bij de mannen. Van secretaris
H. van den Brink kregen zij een
uitnodiging voor de volgende
repetitie. Voor Duketown
Barhershop Singers kan dat een
beste uitbreiding van het koor
betekenen. Ze hadden tot nu toe
24 man op de risers staan.
Redactie

John Grant
wisselt van koor
John Grant, dirigent van het
Britse kampioenskoor Grand
Central Chorus en in Nederland
bekend als coach, heeft bekend
gemaakt dirigent te worden van
Hallmark of Harmony uit
Sheffield, het andere topkoor in
Groot-Brittannië. Tot dan was
Steve Hall daar de dirigent. Grant
laat weten dat zijn terugkeer naar
Sheffield een soort thuiskomen is.
Per slot was hij daar de dirigent
toen het koor werd opgericht. Hij
bleef er tot 1991.

Uitslag Sweet
Adelines
Als kampioenskoor bij de vrouwen
vanSweet Actelines tijdens de
conventie in Fort Lauderdale
(USA) begin oktober is geëindigd
North Metro met 2822 punten.
Nummers 2 tot en met 5 werden:
Gem City, Houston Horizon,
Ramapo Valley en City of Lakes.
De kwartetten eindigden als
volgt:
I. 4-Star Collection (2927 pnt.),
2. Classic Edition,
3. Rumors,
4. Night Magie en
5. Main Event.
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14 tot en met 17 maart 1997, Killarney, Ierland

~ -

(~(JINNJi~SS ROARING 1920's FESTIVAL~
KILLARNEY

-

)

Het eerste Ierse internationale harmony college
en

Het vierde Guinness Roaring 1920's Festival
Van 14 tot en met 17 maart zal het in Killarney, Ierland, brulsen van feestelijkheden
In de stijl van de jaren twintig met daarbij vele barbershopevenementen.

Het harmony college
Een unieke gelegenheid om de eerste, internationale barbershopcursus te volgen
op wereld niveau. Kopstukken van beide zijden van de oceaan zullen er zijn, van wie
sommigen met een legendarische canière achter de rug: Jay G!allombardo, Mel Knight, Jlm
DebUsman, Chuck Sisson, patriek Tucker-Kelly en vele anderen.
Er zijn klassen van verschillend niveau en ongeacht ieders status in barbershop,
staan de docenten er garant voor dat elke deelnemer met veel meer kenrus over
zijn hobby naar huis terugkeert.

De belangrijkste barhershop evenementen
•
•

•
•

De Guinness show van barbershop-kamploenen
De Amerikaanse kampioenenshow met The New Tradition,
het komische kwarter FRED,
de kwartettenkampioen van het Evergreen District en
vele anderen
De Europees-Ierse barbershopshow
Barhershop-pub en -restaurant

In alle evenementen treden zowel mannen- als vrouwengroepen op.
Het jaren twintig festival

Voor jou, je partner, je vrienden, je familie.
• l920's St patrick's Day parade • The Great Gatsby Ball
• 1920's Jazz Extravaganza • l920's Golf • 1920's jazz brunch
* Bootleggers Bali • Fancy Dress Vintage Car rally
• Afternoon tea Dans- en Modeshows
• 1920's Tennis, zwemmen en nog veel meer.
Informatie bij Alexandra Baradi, c/o Barad! Sales
Kenmare, Co.Kerry.
Tel. 00353-64-41170, Fax 00353-64-42839

10

DABS-TUNES

•
Gents' Quartet 1n
Hongarije
Via een uitnodiging in de
Dabsnote, waarin werd gevraagd
om een barbershopkoor voor het
World Convivial Song Festival in
september jl in Pécs te Hongarije,
besloten wij te reageren. Gevolg
was dat de organisatie het Gents'
Quartet uitnodigde voor het songfestival dat overigens tevens een
wijnfestival was. En zo voldeden

en gezien de ontzettend leuke
reacties van de medefestivalgangers, liggen er nog heel wat
kansen om barhershop te
promoten in die landen. Wie weet
wat we volgend jaar doen!
De zeven dagen die we daar
waren, werden optimaal ingevuld.
Zo'n vijf concerten, twee gezamenlijke repetities plus een cd-

Een van de vele wijnkelders in
Pées. Wijn en zingen blijken
goede vrienden te zijn.

Uitslag loting
Op de jongste vergadering van de
Raad van Afgevaardigden is de
loting gehouden voor de volgorde
van opkomst tijdens de conventie
in april.

De uitslag bij de koren:
I.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Na het openingscaneert zongen de Gents' met veel power een toastzong
we weer aan onze doelstelling;
ieder jaar een sing-out ergens
over de grens. Dit was overigens
voor ons Gents' de eerste grote
trip in de nieuwe samenstelling,
dus eigenlijk best wel een
avontuur, ook gezien de verwachtingen die men in Hongarije had.
Samen met geselecteerde mannenkoren uit Spanje, Italië,
Roemenië, Hongarije, ensembles
uit Argentinië en Japan plus nog
een beroemde Hongaarse volkszanger, waren wij de enige
barbershoppers. En dat was leuk!
Wij waren ook het eerste barhershopkwartet ooit in Hongarije

opname zorgden ervoor dat we
druk bezet waren, nauwelijks tijd
voor een pilsje (ha, ha!!).
Het Galaconcert met alle festivaldeelnemers, een koffieconcert in
een klein dorp waar alleen wijnboeren en kunstenaars wonen en
de geweldige optocht door Pécs
met aansluitend een optreden
voor zo'n 10.000 mensen op het
grote plein midden in de stad,
waren hoogtepunten. Naast een
meer dan uitstekende verzorging
en culturele uitstapjes onder leiding
van een deskundige gids in Pécs,
waar ooit Romeinen en Turken
huisden, was deze trip een succes,
zeker ook artistiek gezien.

10.
11 .
12.
13.
14.

Seabottorn Singers, Lelystad
Midland Harmonizers. Ede
Frysian Harmonizers, Leeuwarden
Greyhound Brutershop Singers,
Winterswijk
Dolphin Barber Mates, Harderwijk
Lake District Sound. Maarssen
Gaggling Ganders Gang, Goes
Soulhem Cornfon &mer Mate.~.
Eindhoven
Sir Hugo's Wonhy Singers.
Heerhugowaard
Whale City Sound, Zaanstad
Coastline Chorus, Vlissingen
College Barbers, Apeldoorn
Fruit Unlirnited, Geldermalsen
Gents' Mainpon Barbcrshop
Singers Rotterdam

De uitslag bij de kwartetten:
I.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.

Unlimited, ·s-Henogenbosch
Members On ly. Vliss ingen
The Gents' Qurutet.
·s-Henogenbosch
The So)(, Wagenberg
4Tune (voorheen Brothershop),
Castricum
S.O.A.P., Maarssen
Fruily Four. Geldem1alsen
Yocal Chords. Maarssen
Special Four, Ede
The Sonorifics, Zaanstad
AfterShave. 's- Henogenbosch
(onder voorbehoud)
4Again. Lelystad
Why Not?, Koog aan de Zaan
Spice of life, Ede
Snapshot, Harderwijk
Thc Shcrwood Quat1et,
Winterswijk
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Articulatie gaat vooral
over geen medeklinkers
In deze serie over de stem hebben we de goede houding door-

genomen, maar ook ademtechniek, klankvorming en resonantie,
het versterken en verrijken van de toon. In het laatste artikel in
deze serie gaat het over articulatie, het dui-de-lijk uit-spre-ken
van woor-den. De auteur is Betty Tracy, jurylid voor Sound en
Expression bij Sweet Adelines.
Articulatie is die fase van de uitspraak die vooral te maken heeft
met het vormen van medeklinkers
Misschien hebben wc wel eens
horen zeggen dat medeklinkers
(zoals m, n, t, p). het skelet van
de spraak vormen en klinkers (a,
e, i, o, u) het vlees. En misschien
ook dat medeklinkers 'het intellectuele en lelijke deel'van de
spraak zijn en de kJjnkers 'het
mooie en emotionele deel'.
Zangpedagogen gaan ervan uit
dat 'de functie van de medeklinker is om de klinker te onderbreken zonder de toon geweld
aan te doen'.
Mooie uitspraken. Maar mooi
articuleren is meer dan dat. Het is

het scheppen van woorden die
de boodschap van de song overbrengen. Om nu woorden te
vormen die verstaan worden, en
die tegelijk een boodschap overbrengen met de emoties erbij,
moeten we vasthouden aan de
beginselen van resonantie: een
open ontspannen keel en een
volle toon.
Vaak als we de noten van een
song onder de knie krijgen en
meer aandacht besteden aan de
woorden en aan de articulatie,
dan gaan we choppen (borterig
zingen) in plaats van vloeiend de
woorden aan elkaar te zingen. In
plaats van medeklinkers te vormen die amper de toon onderbre-

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE

~ETERIJ

Voor barbershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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ken, geven we ze te veel nadruk.
Om choppen te vermijden, moeten
we het volle, ronde, resonerende
geluid zien te behouden dat we
eerder besproken hebben. Dat
gaat speciaal op voor a capella
zangers.
Bij begeleide zang moet er grotere
nadruk zijn op medeklinkers om
de woorden boven de instrumentale achtergrond uit verstaanbaar
te maken voor het publiek. Maar
doordat a capella zangers zonder
begeleiding optreden, is er ook
niets om de spanning in een song
vast te houden als er een wat
langere onderbreking valt. Als a
capella zangers overarticuleren,
houden de medeklinkers op te
vloeien en dan ontstaan er 'lege
n1imten'.
Juryleden gebruiken wel eens de
ujtdrukking 'muur van geluid'. In
onze soort muziek staat dat gelijk
aan het vloeiende geluid van een
kwartet of koor. Als we overarticuleren, raken we gespannen,
onze stem gaat knijpen, we leggen
te veel nadruk op de medeklinkers
en produceren meer een soort
tuinhek dan een muur van geluid.
Als we bedenken dat de toon rust
op een kussen van lucht en op de
klank van klinkers, dan moeten
we de toon open en ontspannen
laten vloeien, met zo min mogelijk beweging van de kaken bij
het articuleren.
Ontspanning is buitengewoon
belangrijk. Behalve het ontspannen
van de kaak, moeten we proberen
deze los te maken van de tong en
de lippen. De hele mond zou los
en ontspannen moeten zijn om zo
overarticulatie te vermijden. De
kaak kan zó ontspannen hangen
dat iemand het gevoel heeft te
zingen zonder kaak.
Een van de beste manieren om
te begrijpen hoe je een open,

DABS-TUNES
ontspannen kaak kunt bereiken, is
om een hele song te zingen met
één open klinker. 'Oh' is daar
heel goed voor.
Na zo een tijdje te hebben geoefend, probeer je hetzelfde open,
ontspannen gevoel vast te houden
terwijl je de woorden invult en
ondertussen 'oh' denkt. Zing de
worden met dat open gevoel dat
je bij 'oh' had. Ideaal zou zijn als
de stem een bijna continue toon
produceerde, zoals bij het zingen
van alleen 'oh'. Deze oefening
zal je helpen de muur van geluid
te produceren die je zo graag
wilten laten horen.
Denk ook aan de volgende regels
voor het articuleren:
* Medeklinkers moeten gedacht
worden op dezeIfde toonhoogte
als de klinker waaraan ze voorafgaan. Zo voorkom je een
valse inzet van de klinker.
* Medeklinkers moeten duidelijk, makkelijk, soepel en snel
worden gearticuleerd.
* Articuleer het geluid dat bij
elke medeklinker hoort; haal ze
niet door elkaar.
*Maak klinkers lang, medeklinkers kon. Maak de complete
ritmische duur van de klinker
niet korter door alvast te bedenken welke medeklinker erachteraan komt.
Overarticulatie komt vaker voor
bij zingen dan bij spreken, doordat de mond bij zingen meer open
staat dan bij spreken. Tong en
lippen moeten grotere afstanden
afleggen en daardoor moeten wij
harder werken. Dat is nog moeilijker bij hoge tonen. Daardoor
hebben tenors het moeilijker
om goed te articuleren zonder
spanning te zetten op hun stem,
of deze af te knijpen.
Woorden vertellen het verhaal
van de song. Die maken het

spannend of leuk. Dus articulatie
is zeer belangrijk. Het eerste doel
voor a capella zangers is een
mooie articulatie te bereiken en
tegelijk de toon zo min mogelijk
te onderbreken.
Hieronder enkele oefeningen.

Oefening 1
Repeteer bij de warrrüng up die
moeilijke zinnen zoals
Peter Piper the piekled pepper
pieker
picked a peck of piekled peppers.
Ij Peter Piper the peckled pepper
pieker
pieked a pack of piekled peppers
Where 's the peck ofpiekled peppes
that Peter Piper the piekled pepper pieker picked?
Oefening 2
Laat de tong trillen, alsof je een
optrekkende motorfiets nadoet.
Oefening 3
Zing een bekende song met alleen
een open 'oh' -geluid. Probeer het
open, ontspannen gevoel te houden
als je daarna de woorden invult.

Betry Tracy

Niet betalen
van auteursrecht
gewoon diefstal
DABS-leden (koren en kwartetten)
zijn niet de enigen die moeite
hebben met het afdragen van
auteursrecht. De talrijke ongestempelde kopieën die rondgaan,
spreken boekdelen. Eigenlijk is
het gewoon diefstal. Ook het blad
van de Vereniging van NederLandse Korenorganisaties
besteedde er onlangs aandacht
aan. Uit dit blad pikken we op dat
kopiëren simpelweg verboden is.
Men mag alleen muziek betrekken
van een rechthebbende, meestal
een uitgever.
Bepaalde werken mogen alleen
uitgevoerd worden met toestemming van de rechthebbende, in
dit geval de componist of zijn
vertegenwoordiger.
BUMA vertegenwoordigt de
meeste componisten. BUMA
verleent graag toestemming voor
het uitvoeren maar rekent daarvoor een bedrag dat ten goede
komt aan de componhten. DABS
betaalt f 8, IS per aangesloten
zanger aan BUMA GaarHjks rond
f 4000.- ).
DABS betaalt bovendien 60
dollarcent aan SPEBSQSA (rond
f l,-) voor elke kopie van de
bladmuziek die bij DABS wordt
aangeschaft. Die bijdrage wordt
besteed aan het logopedisch instituut Heartspring dat SPEBSQSA
heeft geadopteerd. Kinderen met
spraakmoeilijkheden krijgen daar
therapie. (Daarvan komt de song
We sing tlrat tlrey shall speak).
DABS stempelt kopieën van
bladmuziek die op legale wijze
wordt aangeschaft. Zo'n stempel
kost tot einde van dit jaar f 1,25.
Volgend jaar moet DABS f I ,40
rekenen.
Redactie
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Vriendschap bloeit
tussen Buffalo
en Nieuwegein
'Nieuwe connectie tussen Seneca
Land en Nederland.' Dat meldde
het blad Smoke Signals in het
Seneca Land District, Verenigde
Staten, in het nummer van augustus. De aanleiding was het bezoek
van Heart of Holland Chorus na
de conventie in Salt Lake City.
Hier volgt de vertaling van het
bericht.
'Zes maanden e-mail en werden
tenslotte beloond tijdens drie
dagen van de mooiste kameraadschap en zang voor de East Aurora
Friends of Harmony en het
Nieuwegeinse Heart of Holland
Chorus.
De Friends of Harmony kregen
op het laatste moment nog de
zenuwen omdat ze het
Nederlandse volkslied niet onder
de knie konden krijgen. En de
boodschap uit Nederland was:
'Geen tijd om de Star Spangled
BoMer te leren'. Het bleek dat
Wilhelmus van Nassouwe traditioneel unisono wordt gezongen.
Dat kon. En nadat de Star
Spangled Bonner enkele keren
gezamenlijk was geoefend in de
raadszaal van het gemeentehuis,
ging het naar het honkbal park.
(Er waren gratis tickets voor de
wedstrijd op voorwaarde dat
iedereen zou zingen!) Wel, op
de manier zoals het uitviel, zou
het Olympisch Comité jaloers
zijn geweest.
Vanaf het moment dat de twee
groepen elkaar zondag ontmoetten
op de luchthaven totdat ze op
woensdag afscheid namen, was
elke polecat-song tig keer gezongen
door elke denkbare combinatie
van stemmen. De baiJad We' /I

There is a new Seneca LandNetherlands connection!
Six months of e-mail ba.ck and forth finally paid ofT with
three dnys of the most wonderful fellowship and song for the
EestAurora Friends ofHarmony and the Nieuwegein He art of
Holland Choruses.
The Friends ofHarmony had eome loet minutejittora nbout
their sbility to leam the Dutch National anthem. And the
mesasge back from Holland was, "No time to leam the Star
Spangled Banner."It turnedout that Wilhelmus Van NaRSOUIIJt
traditionally is sung in unison. That could be done. And aller
singing the Star Spangled Banner together several times in
the Council Chamber nt City Hall, it was on to the baH park.
(Th ere were free tickets for the haseball game only if everyone
sangl) Well. the way it turned out, the Olympics Commîttee
would have been lucky to have as good a chorus!
From the time the two groups met at the airport on Sunday
untîl they said good-bye on Wedneeday anemoon, every polecat number had been sung a zillion ti mes by every conceivable
combination of voices. The World War II ballad, We'll Meet
Again raised more than a few goose bumpe. Keep the Whole
World Singing bas new meaning for the Friends ofHarmony.

meet again was niet zomaar
zingen. En Keep the whole world
singing heeft voor de Friends of
Harmony een nieuwe betekenis
gekregen.'
Redactie

Knipsel uit Smoke Signals, het
blad van de Seneca land District,
waaronder het koor Friends of
Harmony uit Buffalo valt.

Advertentie-tarieven
DABS-tunes verschijnt viermaal
per jaar in een oplage van 600
exemplaren. Op die basis zijn de
advertentietarieven als volgt.
I x I pagina
4 x 1 pagina
I x 1h pagina
4 x 1/z pagina
1 x 1/• pagina
4 x 1/• pagina

f
f
f
f
f
f

125
400
80
250
30
I00

muziek, zang, show, horeca,
theater en allerlei zaken daaromheen.
Wijs werkgever of bevriende
ondernemer eens op de aantrekkelijke mogelijkheden van een
advertentie in DABS-tunes.

Zoals de lezer begrijpt, zijn
adverteerders bij ons hartelijk
welkom. Ze zijn verzekerd van
een exclusief, zeer geïnteresseerd
publiek met belangstelling voor
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After Shave zevende
op Ierse conventie
Het kwartetAfterShave uit
's-Hertogenbosch beeft begin
oktober deelgenomen aan de
Ierse Internationale Conventie
in Cork van de Irish
Association of Barhershop
Singers (lABS). After Shave
eindigde als zevende. Er deden
ook kwartetten uit Ierland,
Engeland en Amerika mee.
Op 1 oktober bestond After Sirave
vier jaar en we besloten dit heuglijke feit in stijl te vieren. Wat dat
betreft diende de Ierse conventie
zich op het juiste ogenblik aan.
Van andere kwartetten hadden we
al gehoord dat de Ierse conventie
wordt gekenmerkt door een vriendelijke sfeer en 'losse' organisatie.
In Dublin wachtte ons de eerste
kennismaking met Guinness en
we kunnen zeggen: it was great .
De treinreis naar Cork, tweeëeneenhalf uur, hebben we geprobeerd
te bekorten met het zingen van
wat barbershopsongs, tot genoegen
van de meereizende forensen.
Te laat voor de officiële opening
van de conventie kwamen we aan
in hotel Metropole, tevens het
conventiehoteL Daar vielen we met
de neuzen in de boter, want bijna

alle deelnemers waren daar reeds
bezig zich aan elkaar te presenteren. Een grandioze happening.
Enigszins gespannen veerden we
's morgens vroeg uit de bedden
om in de badkamer in te zingen
voor ons optreden om elf uur.
Het viel niet mee de stemmen los
te krijgen. Vanuit ons hotel moesten we een wandeling van vijf
minuten maken naar Connolly
Hall, waar we de beschikking
kregen over een inzingruimte die
wel erg lang een schoonmaakbeurt had moeten ontberen! Daar
lieten we ons echter niet door
beïnvloeden en op het gevaar af
een paar stoflongen op te lopen,
bereidden we ons verder voor op
wat komen ging.
Met wat gezonde spanning in het
lijf brachten we onze conventiesongs ten gehore en naar het
applaus van de (toen al) volle zaal
te oordelen hadden we het niet zo
gek gedaan. Na ons optreden
terug naar het hotel, waar we ons
omkleedden en besloten Cork wat
beter re gaan bekijken. Een mooie
stad met een overvloed aan gezellige pubs.

Slecht voor de stem
Die middag hebben we pas goed

gemerkt hoe uitermate vriendelijk
dè Ieren zijn! Onder het genot
van weer een Guinness hebben
we een pub volledig platgezongen.
Men wilde ons rijkelijk belonen
en slechts met grote moeite
konden we duidelijk maken dat te
veel van die donkere rakkers toch
echt slecht voor de stem zijn. De
wetenschap dat ons 's avonds nog
een optreden in de Galashow
wachtte, overwon tenslotte het
zwakke vlees. Snel nog even
terug naar de conventiehal om de
uitslag te vernemen. We zaten
niet bij de eerste drie, maar dat
hadden we vrijdagavond zelf al
geconel udeerd.
's Avonds was er een fantastische
show voor een goed gevulde zaaL
Daarin was voor ons na de pauze
een plaats ingeruimd. We kunnen
de lezer verzekeren dat het een
echte kick gaf om daar te staan.
V66r ons trad het kampioensicoor
Grand Central Chorus op onder
leiding van John Grant . Een
daverend applaus viel hen ten
deeL En dan die aankondiging:
onze vrienden uit the
Netherlands, inclusief niet geheel
accentvrije voornamen, het
applaus en dan al dat licht. ..
Heerlijk om daar een paar lekkere
songs te brengen. Tussendoor het
ego van de Ieren wat gekieteld en
ons optreden kon niet meer stuJ<.

Leuke contacten
Na afloop volgde in ons hotel een
afterglew waar de vonken vanaf
spatten. We hebben er veelleuke
contacten aan over gehouden.
Vooral met het kwartet The
Quarter Jacks uit Engeland (derde
in de competitie, maar voor ons
eigenlijk nummer 1) hebben we
veel plezier gehad en samen
gezongen. Ook de 72-jarige lead
van Bravo 4 uit Engeland had
After Shave en Guinness
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snel onze harten gestolen. Als een
echte vader leek hij zich over 'his
Dutch friends' te ontfennen. We
hebben veel van deze oude rot
geleerd.
Zondagmorgen rond tien uur de
clinics. Veellovende woorden van
de juryleden John Grant, Bob
Walker en Joyce Strouden
natuurlijk een aantal aanbevelingen
om onszelf nog verder te ontwikkelen. Onze nieuwsgierigheid
naar onze plaatsing werd hier ook
bevredigd: zevende in een deelnemersveld van veertien kwartetten.
We waren zeer tevreden.
Na de lunch volgde de Farewell
Get-together en Irish Coffee
Reception gevolgd door een singalong voor alle deelnemers. Een
stralender en sfeervoller einde
van dit toch al grandioze weekend
hadden we ons niet kunnen voorstellen. Barbershopsongs werden
afgewisseld door de klanken van
evergreens uit het Ierse en
Engelse repertoire.
Het afscheid viel moeilijk. Op de
terugreis bleek hoe waardevol het
is op elk gewenst moment muziek
ten gehore te kunnen brengen.
Een horde blèrende en overactieve
schoolkinderen dreigde in de
trein naar Dublin onze rust danig
te verstoren. Ten einde raad hebben we ons toen bekend gemaakt
als "barbershop quartet After
Shave from the Netherlands". Na
de eerste noten van When it's
Darkness lag het hele spul als
makke schapen aan onze voeten..
Het werd een (w)aardig laatste
concert op Ierse bodem.
En misschien prijkt ergens op het
nachtkastje van een Iers dametje
een visitekaartje, voorzien van
vier Nederlandse handtekeningen.
Wie had dat ooit gedacht.

Massaal bezoek
verrast New City
Harmonizers
'Waar we ons promotiemateriaal
maar kwijt konden, hebben we
het achtergelaten', meldt profficial Roos Schumacher van
The New City Harmonizers in
Nieuwegein. Het resultaat was
overweldigend. Op het jubileumconcert (IS jaar) in de Utrechtse
Jaarbeurs verschenen op 28 september maar liefst 1500 bezoekers,
een bomvolle zaal. Na een artikel
in het Utrechts Nieuwsblad moest
er zelfs een wachtlijst komen.
Voor de kenners was al meteen
duidelijk dat dit concert een
verplicht nummer was. The Gas
House Gang (zie foto) kwam
immers, de Amerikaanse kwartetkampioen van 1993, nog altijd de
top. Maar ook non-barhershoppers waren naar het inzicht van
Roos Schumacher massaal opgekomen. Ze spreekt van een raadsel. 'Maar we hebben er wel alles
aan gedaan'.
De promotie begon al in april.
Alle Nederlandse barbershopkoren
werden uiteraard aangeschreven.
De kranten ook en daar bleek een
regelmatige herinnering per
telefoon noodzakelijk. Ook ging
een delegatie van The New City
Harmonizers naar de Nationale
Korendag om daar pamfletten

rond te delen. 'Trouwens, we
hebben alle markten in de omgeving bezocht om onze papieren
daar achter te laten.'
Minstens zo overweldigend als
het bezoek in de Jaarbeurs was
het bezoek aan de afterglow, nota
bene kilometers verder in Het
Veerhuis in Nieuwegein. De organisatie had gerekend op
honderd deelnemers die dan het
koude buffet gratis konden krijgen.
Maar er liepen maar liefst 650
bezoekers binnen.
Ze waren er niet alleen voor de
gezelligheid maar ook om nog
wat met elkaar te zingen en
natuurlijk ook om nog eens
The Gas House Gang te zien. De
vier hadden in de·Jaarbeurs een
langdurige staande ovatie gekregen.
Wat ze lieten horen, was dan ook
meer dan de moeite waard. De
nieuwe cd van het kwartet was er
ook te koop. Kostelijke kwaliteit,
hoewel sommige liefhebbers wellicht een voorkeur houden voor
de vorige cd, met daarop A little
Nat musie (Eine kleine Nachtmusik) een buitengewoon moeilijk
en komisch nummer op muziek
van Mozart met een toepasselijke
tekst. The Gang zong het ook in
de Jaarbeurs.
The New City Harmonizers
verdienen bewondering voor hun
durf om zo'n kwartet in hun

Leo Guikers -AfterShave
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eigen show te zetten. Ze kwamen
er zelf trouwens ook redelijk
goed uit. Hun sound was zelfs zo
indrukwekkend dat ze de Gang
bijna weg zongen tijdens een
gezamenlijk nummer.
Het koor maakte meteen ook van
de gelegenheid gebruik om een
nieuwe cursus barhershop te
promoten. Dirigent Floor van Erp
heeft deze cursus intussen gegeven
op zes maandagavonden voor 26
cursisten, mogelijke kandidaten
voor het koor. Op 24 november
hebben ze een gastoptreden
verzorgd tijdens een koffieconeen
van The New City Harmonizers.
Een vorige cursus leverde het
koor veertien kandidaat-leden op.
Redactie

Greyhound Singers
geven pakkende
lustrumshow
AlsofThe Greyhound Barhershop
Singers zich altijd een beetje verborgen hebbeo gehouden daar in
het verre Winterswijk. Zelden
gezien, en nooit op een conventie
geweest. Maar de tijden zijn veranderd en daarmee de Greyhound
Singers. Ze hebben zich niet
alleen gemeld voor de conventie
van april, maar op 12 oktober
presenteerden ze ook een pakkende show, samen met de vocale
groep Intermezzo. Je moet maar
durven - en ze durfden.
Het was hun tienjarig bestaan. Ter
gelegenheid daarvan brachten ze
een show op het thema van de
Amerikaanse reis die het koor in
1994 heeft gemaakt. Dat zag er
'gelikt' uit, zoals de uitdrukking
vandaag de dag luidt. Links en
rechts van het podium het
Vrijheidsbeeld tegen een
Amerikaanse vlag. Tijdens de
aankondigingen stond het koor in
het donker tegen een blauwe ach-
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tergrond waarop een dia werd
geprojecteerd.
Het moet een massa tijd hebben
gekost om de juiste dia's te vinden,
met de juiste muziek daarbij. Dan
was er ook nog een commentaarstem (voice over) met een geestige
en in elk geval pakkende tekst
over de wederwaardigheden van
het koor.
Dat zag er goed uit. Een probleem leek even dat het volume
van de geluidsinstallatie (uiteraard) veel te groot zou zijn in
verhouding tot het koor. Maar een
nauwkeurige fading (weg laten
sterven van de muziek),
een korte stilte en een goede pitch
maakten de overgang zeer aanvaardbaar. Het koor zelf (vierentwintig man op de risers, onder
leiding van de jonge dirigent
Johan Klein Nibbelink) produceerde een sonoor geluid.
Het repertoire zou wellicht enige
actuele aanpassing kunnen
gebruiken. En zoals vrijwel alle
Nederlandse barbershopkoren
geven ook de Greyhound Singers
blijk van een grondhouding waarin echte fun eigenlijk niet mág.
Zingen is een serieuze zaak, en zo
laten we het zien.
Overigens een show die lang niet
slecht afstak tegen het professionele zanggeweld van Intermezzo.

Keukenarchitectuur
Tegels Exclusief
Prins Hendrikstraat 1 5- 17

Di~ groep gaf een adembenemend mooie show (waarbij een
niet-geregisseerde vleermuis de
stemming op een speciale manier
onderstreepte).
De afterglew werd gedomineerd
door een -overigens prettigedixielandband.
Redactie

BHQ Special Four

ZOEKT
BARITONE
Voor de conventie 1997 en
wat ons betreft voor ver daarna.
Voel je je SPECIAL, neem dan
contact op met Jos Hereman
0317 -617935 om FOUR
te worden.

Badkamercultuur
Sanitair Design
241 1 CR

Bodegraven
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Historisch jaar voor
Nederlandse barbershoppers
Dit jaar heb ik met mijn neus
boven op twee historische
gebeurtenissen gestaan in de
geschiedenis van het Nederlandse
barbershop zingen. Ik zag Heart
of Holland Chorus en Memhers
Only als eerste Nederlandse clubs
optreden in de internationale
competitie in Amerika. En ik
beleefde dat Ko Burger en ik als
eersten een blik konden werpen
in het allereerste Nederlandse
boek over barbershop, waaraan
wij beiden vele maanden hebben
gewerkt. Fantastische tijden voor
een eenvoudige barbershopper.
Over Amerika en de onvergetelijke
belevenissen van zowel het koor
als het kwartet (en van ik, zei de
gek) las u in de vorige DABStunes al meer dan u wellicht lief
was. Toch tonen al die verhalen
wel duidelijk aan waartoe het kan
leiden als je met volle overgave
aan het barhershoppen gaat. Dat
je als Nederlanders toch maar
tussen die Amerikaanse keien van
koren en kwartetten terecht komt.
Datje met een heel koor 'als een
hors d'oeuvre' (hourdoever, zeggen ze in Amerika, met dikker)
wordt rondgedragen bij een ander

koor in het noordelijke Buffalo,
bij de Niagara-watervallen. Dat
hoort ook bij de sfeer van barbershop.
En dan dat boek. Daar ligt het
-nog steeds- met zijn roodwit-blauwe kaft vrolijk te wezen
op mijn bureau. Dat het er nou
echt van gekomen was, begon pas
langzaam bij me door te dringen.
Ik geloof pas als ik zie - en ik zag
het.
Jaren mee bezig geweest. Eerst
met veel lezen. Het eerste boekwerkje kreeg ik te leen van dirigent
Bob Slavenburg die al eerder met
het idee had gespeeld. Keep
America Singing, boekje uit 1948
ter gelegenheid van tien jaar
SPEBSQSA. Daarna op pad om
al diegenen die aan de basis van
het Nederlandse barbershop
hebben gestaan, nog eens persoonlijk uit te horen hoe het
allemaal was gekomen. Wat een
plezier om al die mensen te kunnen
ontmoeten. En alle feiten uit de
eerste hand. Kan een schrijver het
zich beter wensen?
Dan heb je een handvol pagina's,
maar nog geen boek. Op dat
moment kwam Ko Burger uit de

lucht vallen, toen zanger bij
Dolphin Barber Matesen
Snapshot, nu dirigent bij het
vrouwenkoor Tune Time in
Harderwijk. Met verstand van
uitgeven ook. Hij kwam meteen
met ideeën voor een bredere
opzet. En zo groeide bladzijde
voor bladzijde een tamelijk
compleet boekwerk, waar bijna
alles in staat wat een barbershopper moet weten.
Wat er is gebeurd, stemt me
tevreden. Per slot was het een van
de eerste gedachten die ik kreeg
bij mijn aantreden in het DABSbestuur, dat er een Nederlands
barbershop-boek moest komen,
gewoon omdat het er nog niet
was. Dankzij Ko is het veel completer dan ik me had voorgesteld.
Zelfs met een adressenlijst, los
erbij want de eerste wijzigingen
dienden zich meteen al aan. De
reacties na verschijnen waren
werkelijk hartverwarmend. En
met de verkoop gaat het, hoop ik,
ook goed.
Met zoiets en dat bezoek aan
Amerika kan 1996 voor mij niet
meer stuk. Leuker kun je het toch
haast niet bedenken?

Jacques de Jong - medeaweur van het boek
Barbershopzingen in
Nederland

Best e l d it unieke boek
over Barbershop Harm ony zingen!
Oe geschiedems en wijze van uitvoe-ring v~n
b.rbeBhop
45 foto's, o.a. v~n divcf\c korrn tn kw.,tcurn
ün lo• vademecum met alle adressen ,.• o

h2rbel1hoppend Nedtrlmd
Barbershnpors>n>Sati..
B~hop woordenbock
Auttun
Titd

ISBN
Formuc
OmvJng

Prijs

Ko Bur1cr tn J•cqu« ck Jon&
8Jrbcrshopzin~tn 10 Ncdcrl.and
90-74J22.o8·S
lh26,.Scm.
lt() r'8 + 1R pa,. V;~d~mecum
r. J2.SO

I

~~

;~aji•~.s~ssp~~
· c~~::~~==~::::::~::~::~~-- - -

le.te.lle.n bij 8 a.rbershop lnfo,.matle en Servle-e Centrum

van Ul...,..erfj lnterior,Postbusl67,l8SOAJ Ennelo rtl (0141) 5&1440.
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Snapshot Nederlands kwartet in
Europese competitie SNOBS
In het weekend van 13 tot 15

September heeft SNOBS
(Zweden) in het Deense Herning
een Europese kompetitie voor
mannenkwartetten gehouden. Van
alle Europese barhershop-organisaties waren de eerste vijf
geplaatste kwartetten bij de laatst
gehouden conventie benaderd om
de krachten eens in Europees
verband te meten. Voor de
Hollandse subtoppers een mooie
gelegenheid om eens andere
kwartetten tegen te komen dan de
Engelse en soms Amerikaanse die
doorgaans te beluisteren zijn.
Zonder al te veel verwachtingen
trok het Harderwijkse Snapshot
samen met echtgenotes en levenspartners in een gehuurde minibus
naar het noorden. In Heming
bleken ze ondanks vertraging nog
lang niet de laatsten te zijn. De
hele Zweeds delegatie was ook
nog niet gearriveerd. Na wat
informatie ingewonnen te hebben
werd al snel duidelijk dat het deelnemersveld niet uit 25 kwartetten
zou bestaan, zoals aangekondigd.
Er zouden zes Zweedse, twee
Duitse, een Deens en een
Nederlands kwartet gaan strijden
om de titel Europees kampioen.
Een gemiste kans voor iedereen
die er niet was. De organisatie
was ronduit perfect. Van de huisvesting tot het hele gebeuren rond
kompetitie en show (inclusief.
eet-afterglow). Niets was aan het
toeval overgelaten. Grote hulde
aan Torben Ronnow, de drijvende
kracht.
Het werd al snel duidelijk dat de
Snapshotiers zich in het hol van
de leeuw hadden begeven. Een
toevallig voorproefje van het

20

Duitse kwartet Take Four stemde
nu niet bepaald tot vertrouwen in
een gunstige uitslag voor de
Hollanders. Om de stemming wat
om te buigen vertelde lead
Herman Feitsma dat de meeste
Zweden zeker zo goed zijn ... slik !
De tweede dag, zaterdag begon
met een massed singing midden
in een winkelpromenade. Met alle
aanhang en belangstellenden er
bij toch gauw 150 barbershoppers.
Een combinatie van mooi weer en
veel geluid veroorzaakte al snel
een behoorlijk opstootje in de
doorgaans zo rustige Deense
plaats. De middag was ingeruimd
voor de competitie.
Omdat Snapshot nog niet zo lang
geleden bass Ko ruilde voor bass
Piet besloten ze 'op safe' te gaan
met twee koornummers. Het
bekende gedoe met omkleden
inzingen en zenuwachtig zijn was
gelukkig snel voorbij omdat het
lot hen als tweede deelnemer had
aangewezen. Het optreden liep
lekker en met de wetenschap dat
de jury alles hoort, ook de goede
dingen, namen ze plaats in de
zaal om de concurrentie te aanschouwen.
De acht kwartetten die vervolgens
het podium betraden, maakten
stuk voor stuk grote indruk. Het
gevoel van 'die kunnen we hebben'
kwam eigenlijk ook maar een
moment boven. Achteraf bleek dit
ook wel te verklaren want alleen
het Deense kwartet dat voor
Snapshot in de wedstrijd zong,
eindigde achter ze. De jury was
streng maar rechtvaardig geweest.
Het Zweedse kwartet Old Spice
werd eerste, op de voet gevolgd
door Take Four uit Duitsland en
dit met puntenaantallen waar de
helaas afwezige Engelse kwartet-

ten van zouden schrikken. Om in
een deelnemersveld als dit als
voorlaatste te eindigen, is geen
schande.
Dat de uitslag tussen nummer één
en twee net zo goed andersom
had kunnen zijn, werd tijdens de
avondshow duidelijk. De ervaring
en het geweld van Old Spice
tegen de onnavolgbaar messcherpe zang en de subtiele presentatie
van Take Four.

Als afterglew was er een soort
gigantisch buffet aangericht waar
alles nog eens dunnetjes werd
overgedaan. Vooral de dingen die
'anders'zijn, werden hier ten
gehore gebracht. Komische
kwartetnummers, gemengde close
harmony en gelegenheidskoortjes
met Zweedse drinkliederen, niets
was te gek.
Tijdens het fileleed op de Duitse
Autobahn was er gelegenheid
genoeg de opgedane ervaringen te
verwerken. Goede barber- .
shopzang in Europa komt dus
helemaal niet per definitie uit
Engeland. De SNOBS blijkt een
zeer goed georganiseerde club
te zijn waar het hoge niveau te
danken is aan een heel goede
muzikale opleiding. Er zijn daar
een behoorlijk aantal zeer goede
coaches en mensen die een
judge-opleiding volgen. Een
goede wetenschap.
Richard van den Brink Snapshot
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unlimited compleet
Het is te lang stil geweest rond ons
kwartet Unlimited. Het afgelopen
jaar werden we 'geteisterd' door
ziekten, perikelen rond werk en
nog enkele andere zaken waardoor Unlimited dreigde in te slapen.
Het afzeggen van deelname aan
de Ierse conventie was een domper.
De aankondiging van onze baritone
Henk Goessens om ermee te
stoppen deed daar natuurlijk oog
geen goed aan. Stemproblemen
waren voor Henk de reden om er
op termijn mee te stoppen.
Aangezien Unlirnited staat voor
Onbegrensd, gingen wij driftig op
zoek naar uitbreiding. Door toeval, als dat tenminste bestaat,
raakten wij snel in contact met
een nieuwe baritone, Theo Mars.
Dat er in de laatste DABS-tunes
een advertentie van hem stond,
was echt toeval.
Onze eerste ontmoeting begin
september was er een van aftasten,
zowel op het gebied van zingen
als het omgaan met elkaar. Aan
het einde van die eerste avond
hadden we weer vier zangers, nog
geen eenheid, maar wel; een goed
gevoel. De vonk was overgeslagen.
Als u dit leest, hebben we inmiddels alweer een aantal optredens
achter de rug, waaronder een
optreden in Coesfeld en op de
promotiedag voor het barhershoppen in Den Bosch. Daar hebben wij op meer dan waardige
wijze onze 'oude' baritone Henk
Goossens uitgezongen en onze
nieuwe baritone Theo Mars,
a special one from Special Four,
voorgesteld.
Unlimited is back in business.
Cees van Hoof

Met leedwezen geven wij kennis van het feit dat ons
alom geliefde

Balder Barhershop Quartet
BIBIQ'UE
voorlopig in winterslaap is gegaan. Het wachten is op de
prins die het wakker kust.
Den Haag, december 1996
De bedroefde achterblijvers,
Wim
Alphen a/d Rijn

Baarn
Den Haag
Enschede
Voorburg

Caret
Willem

Hesset
Thetmar

Uw blijken van sympathie en pogingen om het quanet tot
ontwaken te brengen, worden zeer op pijs gesteld.
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Databank
In deze rubriek staan vooral

evenementen die barhershoporganisaties zèlf organiseren.
Soms nemen we ook evenementen op waarvan de redactie
denkt dat ze voor barhershoppers interessant zijn.
Organisaties gelieven hun
programma's op te sturen aan
de redactie van DABS-tunes,
Koningin Julianaweg 16, 3628
BN Kockengen.

1997
25januari
Jubileumshow van de Southern
Comfort Barher Gals en Mates
De Schalm, Veldhoven
Medewerking verlenen One Tone
Higher en de New Orleans Dixie
Skaters aan deze wervelende
show waarin het ontstaan van de
barbershopmuziek in beeld wordt
gebracht, en het ontstaan van de
twee koren tien jaar geleden.
Informatie: Jan Theeuwes,
040-2520683.
14 tm 16 maart
Conventie Holland Harmony
Papendal, Gelderland
14 tm 17 maart
Guinness Roaring 1920's Festival
KiJiarney, Ierland
Een vierdaags festival in de stijl
van de jaren twintig. Op vrijdag
14 maart een show met barbershopkampioenen, zoals het
Amerikaanse comedy-kwartet
FRED en het Amerikaanse topkoor New Tradition. Op zondag
16 maart is er een show met
Europees en Iers talent.
Tijdens dit weekeinde wordt ook
een internationaal harmony college gehouden.
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Het Guinness-festival bruist verder
van de feestelijke evenementen.
Ook uitgenodigd op dit geweldige
festival en het International
Harmony College zijn Memhers
Only uit Vlissingen en het Gents'
Quartet uit 's-Hertogenbosch.
Info: Alexandra Baradi, c/o
Baradi Sales Services, Kenrnare,
Co.Kerry, Ireland. 00-353-64-41170
15 en 16 maart
Kwartetten wedstrijd BinG!
Eckernfoerde, Duitsland
27 februari tm I maart
Conventie BinG!
Dortmund,. Duitsland
11 1111 13 april I997
Conventie DABS
De Doelen, Rotterdam.
2 lm 5 mei 1997
Conventie BABS
Brighton, Engeland
9 tm 11 mei 1997
ConventieSweet Adelines
Derby, Engeland
29 juni tm 5 juli 1997
Conventie SPEBSQSA
lndianapolis, Verenigde Staten
3 tm 5 okrober
Conventie lABS
Athlone, Ierland
14 tm I8 oktober
Conventie Sweet Adelines
Salt Lake City, USA
30 oktober tm 2 november
Conventie LABBS
Harrogate, Engeland

1998
22 tm 25 mei 1998
Conventie BABS
Harrogate Centre, Harrogate
28juni tm 5 juli 1998
Conventie SPEBSQSA
Atlanta, Georgia, USA

Falls einer fragt ..•
De eerste e.o. van het.
Erster Kölnar Barbarshop
Chor is nu ook in Nederland
verkrijgbaar.
Van de traditionele "Barbershop" arrangementen van
internationale pop- en rock
tot oude Duitse schlagersen tradionals verwachten zij
een interessant menging.
Oe Erste Kölner Barbarshop Chor e.o. is verkrijgbaar in de D.A.B.S.shop I of
via telefonnummer: 49-221 1701601

