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Voorbereidingen in volle gang
voor openlucht concert Ede
Wat had ik
mijn bijdrage
graag met een
oer-kreet willen beginnen.
Een dabs-ige
tjakkavariant
als definitief
startsein voor
het openlucht
concert in Ede
op 6 september. Maar als ik dit schrijf is het nog
geen I juni de kritische datum waarop
wij 500 schriftelijke aanmeldingen
voor het feest willen hebben. Afspraak
is afspraak, dus moet ik gewoon nog
even wachten.
Ondertussen is het feest wel volledig
voorbereid door het project-team dat,
onder leiding van Rinus Dannenburg,
geweldig veel werk heeft verzet. De
gasten voor de middagshow hebben
hun medewerking toegezegd, het
Engelse koor Shann.on Express staat in
de startblokken met de badmutsen op
en de kolenboer heeft extra kolen ingeslagen.
Kaarten voor alle onderdein van bet
feest kunnen ook na 1 junj gewoon
worden besteld. Of via het secretariaat
van DABS of bij het voorverkoopadres
in Ede (Wings Events: 0318-651855).

DABS-TUNES
Informatieblad voor leden van de
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Redactie: Jacques dé Jong
Koningin Julianaweg 16
2638 BN Koekengen
Telefoon 0346 - 24 L500
E-mail JacquesdeJong@compuserve.com

Niet leden kunnen zich voor f 20,·
per jaar abonneren bij
Gommert Burger, telefoon 0113-343580

Ook aan de kassa van het openluchttheater zijn op 6 september kaarten
voor de show verkrijgbaar. Nadere
informatie volgt.
Het jubileum-slotfeest in Ede is het
derde DABS-hoogtepunt in 1997. Na
de cd-opnamen in maart (met de
geslaagde Guinness Record-poging),
waarvoor Ton Patist de coördinatie
heeft verzrogd, hebben wij in april
natuurlijk de conventie gehad. Niet eerder waren er zo veel deelnemers aan de
twee competitie-onderdelen. We groeien en niet alleen in aantaiJen.
Gommert Burger (met Heleen) heeft
met deze conventie definitief afscheid
genomen van de conventie-organisatie.
Na vijf conventies draagt hij nu de verantwoordelijkheid over. Aan wie? Dat
is nog niet bekend. Degene die voor
deze spannende klus in aanmerking wil
komen, ka11 contact opnemen met het
bestuur. De volgende conventic vindt
waarschijnlijk plaats tijdens het eerste
weekend van oktober of november volgend jaar.
Na de zomer, met de start van het nieuwe seizoen, hoopt bet bes tuur u een
voorstel te kunnen doen voor een
DABS-opleidingsprogramma. [deeën
daarvoor zijn o.a. naar voren gebracht
door
Herman
Feitsma,
Wim
Lubberdink, Peter Iseger en Theo Mars.
Na de uiterst plezierige sameuwericing
tijdens de conventie, helpt de SNK ons
nu met deskundige ondersteuning bij
bet invullen van het opleidingsprogramma. Mogelijkheden voor combinaties met het opleidingsprogramma van
Holland Harmony worden ook nader
bekeken. De bedoeling is dat er onderdelen van het programma samen komen
tijdens het Harmony college dat voor
volgend jaar op de agenda staat.

.. ..
)

Als tijdens de komende bestuursvergadering ook nog de opzet van een DABS
Service Desk aan de orde komt, denk ik
dat bet afgelopen barbershopseizoen
vol genoeg is geweest. Deze service
desk is bedoeld als centrale plaats waar
allerlei barbershopinformatie voor
leden verkrijgbaar is. Het doel is de
leden gerichter te ondersteunen en meer
service te verlenen.
Voor het zover is, gaan wij eerst lekker
genieten van een welverdiende vakantie. Lekker navelstaren op een verlaten
strandje. De pitch pipe verruild voor
een fles zonnebrandolie. Luisteren boe
de zoute golven eindeloos blijven aanspoelen terwijl ik mijn muzikale zonden overdenk. In september hoop ik u
allemaal weer te zien bij de kick off van
een nieuwe en hopelijk uitdagend barbershopseizoen in Ede.

with a happy choice of voice,
Johan Kruyt, president

DABS zoekt
bestuurslid
Penni_ngmeester Gomroert Burger
heeft aangekondigd komend voorjaar af te treden. Het bestuur van
DABS zoekt derhalve twee medewerkers, te weten

een service-medewerker (m/v)
ter assistentie van her secretariaat
plus

een bestuurslid
die affiniteit heeft met het werk van
óf een secretaris óf een penilingmeester.
De nieuwe medewerker(s) kunnen
per 1 januarj beginnen om zich
alvast warm te lopen.
Kandidaten gelieven zich te melden
bij secretaris Dolf Lahuis, telefoon
(0318) 486971.
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POINT OF VIEW

Zijn we nog wel eens zenuwachtig
voor een optreden, barbershoppers?
Hinderlijke tremoren, koud zweet,
natte handen? Wie eigenlijk niet. Zell·s
de ervaren kampioenszanger heeft er
last van, en niet alleen hier in eigen
land. De grootste coryfeeën kennen
plankenkoorts. En iedereen die niet het
podium op hoeft. roept nog even ter
geruststelling: 'Een gezonde dosis
spanning kan geen kwaad'.
En óf dat kwaad kan, als je die spanning niet onder controle hebt! Als de
bibbers in je benen zo erg worden dat
je trillende broekspijpen voor iedereen
waarneembaar zijn en je hart zo hard
klopt dat je geen toon meer strak h.'unt
zingen. Als de adrenaline zo hard
door je I ijf jaagt dat je ballad een
uptempo-nummer wordt en je uptempo
een 78-toerenplaat. Ja, dan wordt het
problematisch.
Er zijn wat hulpmiddeltjes. Een beetje
ervaring doet wonderen. maar dat helpt
de beginner niet. Misschien moet je
wel eerst al die bibbers ervaren voor je
weet wat er allemaal kan gebeuren met
dat plotseling onwillige lijf. Dat is een
eerste geruststelling, al1es went.
Wat ook he lpt, is concentratie. Jezelf
helemaal instellen op je optTeden en
afspraken maken met jezelf, zoals 'ik
zal me njet van de wijs laten brengen
door alles wat me van de wijs kan
brengen' . Of ' ik moet me niet zo aanstellen, ik ga het enorm naar m'n zin
hebben op dat podium'. Aan iets prettigs denken en ondertussen je ademhaling op de juiste plaats houden, rustig
in- en uitademen met je ogen gesloten.
Je afzonderen en even tot rust komen

wil ook helpen. Yoga-beoefenaars zijn
in het voordeel met hun oefeningetjes.
Voor iedereen zal het anders zijn.
Belangrijk is dat je een weg vindt om
je onrust onder controJe te krijgen.
Neem altjjd ruim de tijd voor een
optreden begint. Twee uw- voor een
optreden aanwezig zijn, vindt mijn
kwartet niet overdreven. Dan kan je je
op bet gemak omkleden en even rondkijken op het podium. Probeer jezelf
vertrouwd te maken met de omgeving.
Er zijn nog andere middelen die
helpen. Alcohol niet! Die geeft alleen
maar concentratieverlies en is bovendien funest voor een opgewarmde
stem. Er zijn mensen die vertrouwen
op homeopathische middeltjes en ik
ken er zelfs een die zich door acupunctuur van overmatige spanningsverschijnselen af laat helpen.
Er bestaan op recept verkrijgbare
zogenaamde betablockers die uiterst
effectief zijn, maar die nar'e bijverschijnselen hebben en niet door iedereen gebruikt kunnen worden. Befaamd
bij zangers is Inderal l 0 mg, ook een
betablocker. Het is ook een ongenadige
uitdrager. Je moet er heel veel water
bij drinken en bet nier innemen op een
lege maag. Doordat het je hartslag
reguleert, de tremoren en het zweten
tegengaat, is de spanning aUeen oog
in je hoofd aanwezig. Doordat de
Jicbamelijke spanningsverschijnselen
uitblijven, kan dat overmoedig maken
ten koste van je performance. Wees
dus voorzichtig.
Uit onderzoek is gebleken dat Inderal
ten koste gaat van de concentratie,
maar voor korte tijd een doeltreffend
middel kan zijn.
Ga vooral ook prevemief te werk voor

een optreden. Zorg dat je alles bij je
hebt, strikken, schoenen, overhemden.
Erachter komen dat je iets hebt vergeten,
schept weer ergernis en frustratie. Ga
je niet te buiten aan middelen die
invloed hebben op je stembanden.
Chocolade, melkproducten en sigarettenrook hebben een slijmbevorderende
werking. Veel slijm op je stem is niet
prettig als je moet zingen. Alcohol is
helemaal uit den boze, droogt uit.
Geen grote maaltijdeLl voor een optreden.
Houdt het bij licht verteerbare producten,
eet een appeltje, dat maak't de kaken
lekker los, of een banaantje voor wat
extra energie. Ander fruit is ook prima
en alle vitaminepreparaten zijn toegestaan. De Members vinden hun
toevlucht op cruciale momenten in een
van te voren klaargemaakte bak met
fruitcocktail van vers fruit met vier
vorkjes. Dat is een héérlijk moment
voor een optreden.
Nog een punt om bij stil te staan: je
repertoire. Zing de nummers die je het
beste kent. Laat je niet verleiden om
dat tijne nieuwe nummer dat je eigenlijk nog niet honderd procent onder de
knie hebt, te gaan zingen. Daar wordt
je onzeker van en dat heeft zUn weerslag op de rest van het optreden.
Zing niet je hele repertoire door voor
een optreden. Een goeie warm-up en
stukken van liedjes die extra aandacht
behoeven, zijn vaak voldoende. Doe je
voordeel met deze tips voor een glad
verlopend optreden.
Hebben we het alleen nog niet gehad
over seks voor de wedstrijd.

Jan François

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETEBIJ
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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Kwaliteit van Nederlandse barbershopzangers
verrast Amerikaans jurylid David Mills
'Aangenaam verrast' toonde zich David
Mi lis als jurylid in de categorie Singing
na afloop van de conventie in de Doelen
te Rotterdam. Hij was op stel en sprong
ingevallen en bad maar enkele dagen de
tijd gehad om zich voor te bereiden. Het
was zijn eerste bezoek aan Europa en
keek er met onbevangen blik tegenaan.
' Ik had eigenlijk verwacht hetzelfde
tegen te komen als in onze districten ',
vertelde Mills. 'Maar ik bad geen idee
zulke kwaliteit te horen. Je kon bij
iedereen de inspanning zien om het zo
goed mogelijk te doen. Erg positief.'
De 40-jarige Mills is opgegroeid met
barbershop. Hij zong als 16-jarige al in
een kwartet met zijn vader, en nu doet
hij hetzelfde met zijn zoon. Muzikale
ervaring deed bij ook op als trompettist
in het leger.
'1k was ook verrast dat zo veel mensen
zo goed met hun Engels omgaan, ik had
op tolken gerekend, maar ik kon vrijwel
met iedereen communjceren.'
Bij het zi ngen had Mills meer
Nederlands accent verwacht. 'Slechts
een paar hadden er moeite mee,'
constateerde hjj. Aan de meesten

Zingen vanuit het hart
luidt zijn boodschap
adviseert hij desondanks meer de boodschap van de song uit te dragen en uit
het hart te zingen. Mils is er zich goed
van bewust dat het voor sommigen
moeilijk is om de tekst helemaal te
begrijpen. Dan kun je ook niet uit het
hart zingen. Zijn advies luidt dus dat de
zangers uitleg krijgen van de tekst van
een nieuwe song. ' Het gaat niet alleen
om de woorden, maar ook om de passie
erachter.' De grootste uitdaging voor de
Nederlandse zangers vindt hij de juiste
emotie te leggen in elk woord en elke
zin.
Mi lis constateerde tot zijn plezier dat de
Nederlanders niet veel meer reserve aan
de dag legden dan de gemiddelde
Amerikaan. 'Je kon zien dat de meesten
hun best deden. ik zag de inspanning en
dat waardeer ik net zo veel als gewoon
talent.'
Een advies dat hij aan bijna iedereen
wil geven, is het meer ontspannen zingen en het produceren van grotere reso-

Da1•id Mi/Is in gesprel met DABS-president
Johan Kruyr.

nantie. Wat het eerste betreft stelde hij
vast dat de Nederlanders zich njet te
buiten gingen aan geschreeuw. 'Ze hebben een gecontroleerde manier van
zingen.'
Wat de grotere resonantie betreft adviseert hij te oefenen met he t optillen van
het zachte gehemelte (zoals dat gebeurt
tijdens het geeuwen). Daardoor kan de
klank beter resoneren tegen het harde
deel van het gehemelte.
Alweer tot zijn verrassing zag David
Mills in de Doelen zeker vier koren en
vier of vijf kwartenen op B-niveau (60
punten per categorie) aan zich voorbij
trekken. (Alleen in Amerika is het Aniveau te vinden - Redactie). De meeste koren en kwartetten z itten volgens
hem op niveau C e n een enkele op D.
'Jk zie het in de Amerikaanse districten
wel erger', vertelt Mi lis. Een district in
Amerika is te vergelijken met DABS in
Nederland.
' Het was trouwens voor het eerst dat ik
op een contest was, waar ik de landstaal
niet kon verstaan. Maar zo nodig was
iedereen bereid voor mij te vertalen.
Dat gaf me toch het gevoel van een
beetje thuis te zijn' .

Redactie ·

Risers, investering
voor vele jaren
Risers. Ze staan (behalve voor de
' riserploeg' in een koor) zo' n beetje
onopgemerkt in een repetitie of uitvoering. Maar intussen is bet voor een koor
toch een knappe investering van vele
duizenden guldens. Dan valt het wat
moeilijk te bedenken dat zo' n kostenpost over vele jaren kan worden uitgesmeerd. De vrouwen van IJsselstein
hebben onlangs de stap maar gewaagd.
Na zestien jaar hebben zij hun oude
risers de deur uit gedaan en een nieuw
srel van Wenger gekocht
Deze fim1a zegt risers te produceren
die niet alleen makkelijk te hanteren
zijn, maar die ook 25 jaar mee gaan.
Het type Tourmaster 2000 bijvoorbeeld
is voorzien van stevige wiel~es waardoor ze handig vervoerd kunnen worden. Ze zijn goed te tillen en eenvoudig
op te zetten. Op elke riser kunnen acht
personen staan, een grotere maat kan
twaalf personen dragen. Maar die is
dan ook weer groter en zwaarder. Bij
de aanschaf moet een koor op minstens
2000 gulden per riser rekenen.
Wenger, met de importeur in Enschede,
is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op de inrichting van podiums bij
repetities en uitvoeringen. Het bedrijf
verkoopt zowel dirigentenstoelen als
muziekstandaards e n uitneembare,
mobiele oefenhokjes.
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HOOGST GEPLAATSTE KOREN
Nummer 1: Dolphin Barher Mates, Harderwijk: 409 punten

Nummer 2: Wha/e City Sound, Zaandam, 367 punten

Nummer 3: The Gents' Mainport Barhershop Singers, 356 punten
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Mening Nederlandse jury
wijkt af van Amerikaanse

HOOGST GEPLAATSTE KWARTETTEN

De mening van de Nederlandse jury
(die intussen in ieders bezit is) heeft
uiteraard geen invloed op de uitslag van
de conventie. Maar bij menig koor en
kwartet zal er verbazing zijn gerezen, in
het positieve dan wel in het negatieve.
Maar interessant is wel om te zien hoe
de Nederlandse juryleden Hans Lamers,
Hans van de Brand en Tet Koffeman op
negen categorieën de Nederlandse barhershoppers beoordeelden.
Op de allereerste beoordeling van de
officiële jury kwam al meteen een correctie. De cijfers die een jurylid had
opgeschreven werden verkeerd gelezen.
Daardoor leek het alsof The Col lege
Barbers 78 en 74 punten bad gescoord
voor Muziek (hoger dan welk ander
koor ook), maar de zevens bleken bij
nader inzien tweeën te zijn. Tot grote
teleurstelling van de Apeldoorners duikelden ze daardoor naar een dertiende
plaats.
Het incident was een van de weinige
rafels in de organisatie van de conventie
in de Doelen.
De bemoeienis van de Nederlandse jury
zal in de toekomst ongetwijfeld gevolgen hebben. Het betekent in elk geval
dat de SNK inzicht heeft gekregen in de
kwaliteit van het Nederland e barbershoppe n. En dit zal weer worden
ingebracht in mogelijke trainingen en
opleidingen.
De SNK-beoordeling was eensluidend
met de Amerikaanse voor wat betreft de
eerste plaats: Dolphin Barber Mates.
Voor de rest zaten er grote verschillen in.

Nummer]: Memhers Only, Vlissingen, 404 punten

Nummer 2: Vocal Chords , Nieuwegein, 391 punten

Redactie

Cd hebbedingetje
voor verzamelaars
De DABS-cd met daarop alle mannenkoren en -kwartetten plus het grootste
barbershopkoor van Nederland is een
'collectors item' geworden, typisch een
hebbeding voor verzamelaars. Nog
nooit eerder is in Nederland een dergelijke cd verschenen.
Aan de deelnemers van de conventie in
april is de cd reeds uitgereil't. DABSpenningmeester Gomroert Burger heeft
daarna aan alle koren en kwartetten nog
een brief gestuurd met het advies extra
exemplaren te bestellen, altijd goed als
cadeautje voor belangstellende vrienden, bekenden en familieleden. Voor
nog geen 25 piek. 'Wees er vlug bij' ,
waar chuwt Burger, ' anders zijn ze op.'

Nummer 3: Snapshot, Hardenvijk, 391 punten
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Conventie met alleen
•
winnaars,
kan dat?
Sinds 1990 heb ik nu zes conventies
meegemaakt. D1ie van vrouwen en dtie
van mannen. Alle keren is me opgevalle n dat het competitiesysteem de koren
met de slechtste score .in grote verwarring, soms zelfs woede en wanhoop,
achterlaat.
Dat is een logisch gevolg van het
Amerikaanse systeem, dat iedereen
rangschikt van de beste tot de slechtste.
Dat is ingebakken in hun keiharde
maatschappij.
Moeten we in Nederland, in E uropa,
doorgaan met het imitere n van dat systeem. Ik vind van niet.
Het is tijd om te kijken naar een meer
menselijke, meer bevredigende wijze
van afwikkelen van de competitie, die
recht doet aan het succes van de beste
koren. maar die bet zogenaamde ' winnaar zijn ' van de minder goede koren
(' iedereen hier is WLnnaar', maar niet
heus) ook meer tot zijn recht laat
komen.
De simpelste oplossing hoor je iedere
keer weer, na afloop van een conventie.
Geef de drie beste koren hun punten-

Voorronden kunn en voork omen
dat koor onderaan eindigt
waardering en deel de overige koren in
naar categorie: B, C of D. Vul dit aan
met aarunoedigingsprijzen voor de
beste debutant, het koor met de meeste
vooruitgang en de leukste presentatie.
De zang- en muziekprijs is altijd voor

de kampioen. In mijn ogen is het niet zo
zinvol om die nog eens een extra prijs te
geven. Ook een publieksprijs zou leuk
zijn.
In dit systeem zou de puntenscore van
de overige koren alleen aan de koren
zei f bekend gemaakt worden bij de
nabespreking of het uitgeschreven juryrapport. Geen enkel koor hoeft als hekkensluiter of malle jopie gebrandmerkt
te worden. Niemand is de grootste verliezer. Ieder heeft op zijn eigen niveau
naar beste vermogen gescoord.
Everybody happy.

wel dat we meer met de Europese judges moeten werken. Dat vereist ook
minder reiskosten, zelfs als ze twee
keer moeten komen.
Het tweede systeem kan op versebillende groepen worden toegepast: op alle
mannenkoren, op alle vrou wenkoren
van beide vrouwenorganisaties samen,
zelfs op alle Nederlandse mannen- en
vrouwenkoren samen. Een dag zonder
verliezers, alleen met winnaars.
De landelijke conventie wordt een
gezeiJige barbershopdag met zang van
hoog niveau. En een hoge publiciteitswaarde.
Als de Nederlandse barbershoporganisaties een commissie zouden benoemen
om dil soort veranderingen voor te
bereiden, zou ik zeker bereid zijn daar
mijn bijdrage aan te leveren.

Ko Burger
Wil men toch van alle koren de score
publiceren, dan zouden we io
Nederland naar mijn mening de nare
kanten van het huidige systeem kunneo
vermijden met twee voorronden. In dat
geval zou voor groep I (noord?) en
groep 2 (zuid?) een wedstrijd georganiseerd moeten worden voor koren en
kwartetten. De vier besten tlÎt groep 1
en groep 2 worden tot de lande lijke
conventie toegelaten.
Dit is gemakkelijk te organiseren. De
twee groepen kunnen regionaal, maar
ook door loting worden samengesteld.
De groepswedstrijd kan in een repetitieruimte van een koor word!en gebouden
of in een andere geschikté, betaalbare
ruimte.
Dan is bet geen schande meer om op de
landelij ke conventie laatste te worden.
Men is immers geselecteerd voor de
eindstrijd. De overige koren weten dat
ze nog hard moeten werken om daar te
komen, en zij kunnen hun voordeel
doen me!l hel juryrapport.
Dit systeem levert
maximaal acht kwartetten en acht koren op
voor de landelijke
conventie die op één
dag gehouden kan worden. Dat bespaart kosten en vereenvoudigt de
organisatie aanzienlijk.
Deze twee voorstellen
zeggen niets over de
jurering zelf, al villd lk

Ko Burger

De auteur is dirigent van liet vrouwenkoor
Tune Time en mede-allleur van het boek
Barbershopzingen in Nederland.

'Belgen' zonder goesting
gediskwalificeerd
Goesting in Harmonie was op de conventie in de Doe le n een verhaal apart.
Deze ' Belgische camionards' waren
aangetrokken als mikewarmers. Nooit
bad iemand van ze gehoord maar ze
bleken meteen hoog te scoren, in elk
geval voor zingen. Ze waren zelfs nog
beter dan het winnende koor. Alleen de
tweede song was geen barbershop constateerde de j ury. En verder leidde het
gehele optreden tot diskwalificatie.
Vooral jurylid Larry Clemons klom
hoog in de boom. Hij verwees achteraf
naar de Amerlkaanse barbershopregels
die geen racistisch, politiek, nationalistisch of seksistisch gedJag op het podium toelaten. En volgens bem was het
optreden van de als AJ Jolson vermomde zangers duidelijk racistisch, ook in
het gedrag van sommige individuele
zangers. Het koor zou ook duidelijk
minachting hebben getoond voor zowel
het publiek als de jury.
Tom Gen try, jurylid voor Music achteraf: 'Ik ben blij dat ze niet in Amerika
optraden .'
De koorleden, van wie sommigen achter hun zwarte schmink duidelijk geen
Belgen bleken te zijn, stelden vast blij
te zijn met het oordeel van jury: 'Dan
weten we tenminste dat dit niet kan.'

Redactie
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Zweedse conventie
grootser dan ooit
in Europa
Voor Nederlandse deelnemers dreigt de
eerste Europese conventie, van 9 tm 13
september 1998 in Stockholm, een
kostbare aangelegenheid te worden.
Desondanks voorzien de Zweden een
overweldigende deelname vanuit alle
Europese landen. In Brigbton liet het
organiserende koor, The Entertainmen,
weten dat er nu al driedujzend barhershoppers worden verwacht, dertig
vrouwenkoren, dertig mannenkoren,
veertig vrouweokwrutetten en veertig
mannenkwartetten.
In Brighton presenteerden de Zweden
zich voor de World Harrnony Council,
de Wereldraad voor Harmonie. 'Nu is
de tijd voor Europa om een eigen kampioenschap te houden', stelden de
Zweden daar, 'en het is geen op zichzelf
staand evenement maar de start van iets
nieuws.' Ze vermeldden bovendien dat
een kwalificatie niet nodig is, iedereen
is welkom en kan meedoen. De jury zal
bestaan uit Europeanen.
De conventie bestaat uit een wedstrijd,
zowel voor ma1men als vrouwen,
cursussen, verserullende afterglows,
dansen op levende muziek, sightseeing
in Stockholm en omgeving. De Zweden

De Zweden tijdens de presematie van de Europese conventie voor de World
Harmony Council in Brighton, Engeland
hopen dat hiermee de start wordt gegeven voor verdere Europese activiteiten.
Voor de Nederlandse deelnemers betekent de Zweedse conventie een entreebewijs van bijna 140 gulden (550
Zweedse Kronen, na september 650).
De vliegreis komt op ongeveer 600 gulden. Eten kost in Zweden ongeveer 20
gulden, een bed 25 gulden per nacht,
een hotel ongeveer 150 gulden per persoon per kamer, een biettje 4,50 gulden.
Vervoer van hotel naar conventiecentrum is gratis. De cijfers komen van de
Zweden zelf. Opgeteld komt dat op

minimaal 1500 gulden per persoon voor
vijf dagen.
Desondanks kan het een groots evenement worden. Op deze schaal is een
conventie in Europa nog nooit vertoond. In Stockholm is de Arena ervoor
gereserveerd. Er kunnen 8000 bezoekers
in, maat· de Zweden rekenen op 3000.
' Dit is nog maar het begin', aldus de
Zweden, 'wie organiseert de volgende
Europese conventie in het jaar 2000?'
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Het Portable Podium
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Op tournee met Tourmaster gaar de opbouw van een podium
opeens razendsnel. Dit stevige, volwaardige podium is sneller
op te bouwen dan uw koor zich kan omkleden!

Mus1c PRFSs DisTRIBuroRs

De Tourmasrer 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 uitbreidbaar met een veilige railing.
Her Tourmastersysteem is eenvoudig re transporteren. Elke
unit is daartoe voorzien van rubber wielen, ingebouwde glijstangen en handvaten.

Postbus 3291, 7500 DG Enschede
Telefoon (053)~63

Tourmaster is stevig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur.
Wtlt u meer weten? Bel dan voor een gratis informatiepakket.

4

IIAU - TVIU D7

Tjakko Hoekstra houdt zich aanbevolen voor meer

Muziekbibliotheek telt bijna
negenhonderd nummers
De DABS-muziekbibiJiotheek telt bijna
negenhonderd songs sinds enkele jaren
geleden Tjakko Hoekstra in Goes is
begonnen met het verzamelen van bladmuziek. Daar bestond destijd een goede
reden voor, vertelde hij onlangs op een
vergadering van de Raad van
Afgevaardigden. Vele koren en kwartetten badden zo hun eigen verzameling bij
elkaar gescharreld. Daarvan was veel
illegaal. Om componisten en arrangeurs
aan hun geld te helpen, besloot DABS
de uitgifte van muziek te centraliseren.
Vele koren en kwartetten hebben sindsdien geholpen. Ze stelden de songs die
ze zelf bezaten aan de muziekbibhotheek ter beschikking. Zodoende kunnen nu ook de andere clubs er plezier
van hebben, zonder een hele speurtocht
te hoeven ondernemen. Volgens Tjakko
Hoekstra moeten er in den lande nog
meer songs zijn die bij hem nog niet
zijn geregistreerd.
Zijn verzoek: vraag de muzieklijst op van
zijn bibliotheek en vergelijk deze met
hetgeen in eigen bezit is. Hoekstra stelt
het toezenden van een kopie van nog niet
geregistreerde songs zeer op prijs.
Onder de 880 songs zijn er ook vele die
voorkomen in boekwerkjes van
SPEBSQSA en die dus ook in die vorm
te koop zijn. Grotendeels in de barhershop-shop van Gomroert Burger, de penningmeester, maar deze kan ze desgevraagd ook in Amerika besteUen.
Als iemand een song uit de bibliotheek
wil inzien, stuurt Hoekstra deze song
met DABS-stempel op. Wil een koor of
kwartet het nummer op het repertoire
nemen, dan verzorgt hij de stempels die
op de andere kopieën moeten komen.
Dat stempel geeft aan dat er mede
betaald is aan de bijdrage voor
SPEBSQSA, die op haar beurt de componisten en arrangeurs weer betaalt.
Als het nummer niet afkomstig is van
SPEBSQSA, dan moet de componist of
arrangeur rechtstreeks worden betaald.
Een voorbeeld. Het nummer Give me a
Barbershopsong is van de Britse liedjesschrijver Roy Dawson. Wie deze
song wil zingen, krijgt van Dawson een
zegel voor elke kopie. In Nederland is
Kor de Vos uit Vlissingen de contact
persoon. Hij zorgt dat de betaling bij
Dawson terecht komt.

stonden de wedstrijd-songs in de catalogus met een sterretje aangegeven,
maar dat gaat niet meer op.
SPEBSQSA adviseert bij twijfel contact op te nemen met de arrangeur. Of
met een deskundig jurylid. De eisen
voor een wedstrijd-song zijn onlangs op
rij gezet door arrangeur David Wright.
Een deskundige op muziekgebied zal
aan de hand hiervan zeker een oordeel
kunnen geven.

Redactie

Advertentie-tarieven
van DABS-tunes
Tjakko Hoekstra
Sommige kwartetten willen graag een
nummer kopen dat ze een topkwartet op
een cd hebben horen zingen. Zo'n
kwartet heeft vaak zijn eigen arrangementen, die dus niet in een bibiliotbeek
voorkomen. Dan is bet zaak rechtstreeks met zo'n kwartet contact op te
nemen, of met de arrangeur. Overigens
willen Tjakko Hoesktra. zowel als
Gommert Burger graag de moeite
nemen achter zo' n song aan te gaan.
Een apart hoofdstuk vormen de learning
tapes. Die heeft de bibliotheek niet. Wel
zijn cat-pole songs op band te koop in
de barbershop-sbop. SPEBSQSA heeft
er nog veel meer. Daar zijn ze natuurlijk
ook te bestellen.
Of een song geschikt is voor de wedstrijd (contest), is wat moeilijker vast te
stellen sinds de categorieën van vier
naar drie zijn teruggebracht. Nu:
Muziek, Zang en Presentatie. Voorheen

DABS-tunes verschijnt viermaal per
jaar in een oplage van 600 exemplaren.
Op die basis zijn de advettentietarieven
als volgt.
1x
4x
1x
4x
1x
4x

1 pagina
1 pagina
1
h pagina
1
h pagina
1/ 4 pagina
1/ 4 pagina

f
f
f
f
f
f

150
525
85
300
50
175

Zoals de lezer begrijpt, zijn adverteerders bij ons hartelijk welkom. Ze zijn
verzekerd van een exclusief, zeer
geïnteresseerd publiek met belangstelling voor muziek, zang, show,
horeca, theater en allerlei zaken daaromheen.
Wijs werkgever of bevriende ondernemer eens op de aantrekkelijke
mogelijkbeden van een actvettentie in
DABS-tunes.
Zoekt u een lid voor een kwartet, of een
dirigent? Plaats een Wanted! van f 15.

Uw koor.

Uw C.D.

Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U
bij ons al tien jaar aan het juiste adres! En bij
onze toch al complete e.D.-pakketten ontv.angt U in 1993 zelfs 100 cassettes gratis!

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

.
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Dipos Producties,
postbus 5032,
5800 GA Venray.
Tel. 04780 10251
Fax. 04780 12941
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Ierland is écht leuk ...

New Achord eerste
bij Holland Harmony
Het koor New Ac ho rd uit Harderwijk is
eers te geworde n o p de conventie van
Holland Ha rn1ony die 15 maa rt in
Papendal bij Arnhem is geho ude n. He t
koor behaalde 816 punte n met de songs
May I never love again en Who's sorry
now. Tweede we rden de New C ity
Harmonizers uit Nie uwegein (799 punten) en derde de Rhine Si ngers uit De
Meern (772 punte n).Te rwijl de eerste
drie betrekkelijk d ic ht bij e lkaar bleven,
werd het verschil tussen de numme rs 3
e n 4 meteen vijftig punte n.
Er deden twaalf ko re n mee.
Bij de kwarte tte n we rd Harbour Lights
eerste met 363 punten, tweede werd
Twinkle met 347 e n Full Colo ur me t
345 punten werd derde.

The Gents' aan de borrel
He t overbekende bie rme rk Guinness uit
Ie rland, door liefhebbe rs ook wel het
z warte goud genoemd, houdt ieder jaar
in maart een groot festival. Het pitto reske s tadje Killarney in het westen van
he t land staat gedure nde een lang weeke nd in he t teke n va n de Roaring
Twe nties. Dat bete ke nt dat praktisch
alle winkels hun etalages ve rsierd he bbe n met kleding e n attributen uit de
jare n twintig/de rtig. Oo k de horeca
s peelt na tuurlij k in o p dit thema.
De ftrm a Guinne heeft goed begrepen
da t als j e een fe ti val willa te n s lagen, j e
he t best barbe r ho ppe rs e rbij kunt
be trekke n.
Nou dat gebeurde dan ook. Zodat e r
alle rlei kwartetten en e nkele koren het
Roaring Twenty Festi val mede opluisterden.
A merika leverde het grootste aandeel
barbersho ppers. He t I 00 man telle nde
koor New Tradition uit Chicago, he t
komische kwartet r RED en het Swcc t
Adeline kamploenskwarte t Showtime.
Bovendien ware n e r vele coaches van
de
S PEBSQSA
aanwezig.
Jim
De Busman, voor velen van ons geen
o nbekende, was e r een van.
Er waren kwarte tre n uit natuurlijk
Ie rland, Engeland, Z weden e n Nede rla nd . 4-Again , Memhers Only en he t
Gents' Quan er. De laatste twee trade n
o p in di verse s hows en resta urants.
Me mbers Only trad als DABS-kampioen
op in de Champio ns S how, he t Ge nts'
Quane t samen me t alle ande re kwartette n in de Great Barhe rs ho p Show.
Vrijwel alle aanwezige barhers boppers
na me n ook deel aa n he t Hanno ny
College, georgani eerd door de

ar

S PEBSQSA, wa t kwalite it in coaching
be te kende.
Daar he t de tweede keer was dat wij
Ge nts' in Ierland ware n, ontmoetten wij
al s nel onze ·'fa ns". Die ove rigens al het
een e n ander voo r o ns geregeld hadden.
Zo wa re n w ij e regaste n aan de tafel va n
de lABS. de Ie rse barhers ho p club. The
Great Gatsby M asquerade Bali was het
hoog tepunt van he t he le weeke nd .
Alle 500 gaste n wa re n in jaren twintig
kleding gekleed, compleet met boa's,
c harleston j urken, ge treepte gangste rkostuums. gleufhoeden e tc. Verzameld
werd in een echte ·joint' waar me n
voor dui zenden dollars fic hes kreeg toegestopt om te gokken aRn de roule ttee n Black-Jack tafels. l n dit 'speelho l'
trade n wij op, hele maal iJJ de sfee r van
die j are n.
Na de ' politie-inval' kreeg iede r een
masker en lie p me n naar de grote balzaal voor het gala-dine r-dansant. Dit
dine r werd afgewisseld m et show, dansac ts, o ptreden s van d e kwartette n
FRED e n Showtime uit Ame rika.
Ee n aantal Ie rse lady's (eigenlijk o nze
fans) danste n heerlij k. dronken whiskey, kletste n bovendien gezellig. zoda t
wij al s echte Ge nts' le me n a real good
time hadden. De vele pints Guinness
zo rgden daar natuurlij k ook voor.
Ierla nd een aa nrade r voor barbers ho ppers!

Ton van Aart
namens het Gents' Quartet

WANTEDI

~
WEN \'/HOUk'f TOSlNG

Enthousiast, leergierig en ambitieus. Dm
zij n de kenmerken van het

Best Barhersbop Choir (BBC)
Iedere zondagmorgen gaat het beter.
Onder de deskundige leiding van Theo
Mars en zijn kwartet Unlirnited bestijgt
het gezelschap stapje voor stapje de
muzikale ladder van het echte barbershoppen.
De muzikale begeleiding door Unlimited
is helaas van tijdelijke aard. Daarom is
BBC op zoek naar een dirigem die dit
illustere en welwille nde gezelschap
tegen betaling vcrder wi l kneden en
schaven. Ook srnat BBC open voor nieuwe leden en technische en muzikale
adviezen van ander barbershopkoren.
Het conracmdres is
Hans van den Hurk
telefoon 0499-37220 I

r ·- ·- ·- ·- ·- ·-· - ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·Helaas. ons twee jaar jonge kwartet,
omgeving Geldermalsen. is niet meer
compleet.
Toch willen we graag verder zingen.
Daarom zoeken we een andere

TENOR
Wie durft, bel! even met Wim Vink,
telefoon (0345) 575647
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Presentatoren zeldzaam in Nederlands barhershop

Master of Ceremonies de baas
op toneel tijdens d~e show
De
presentator
(Master
of
Ceremonies in barbershop) kan de
s how ma ken of breken. Het
Nederla ndse ba rbershop beschikt
maar over enkele goede presentatoren. Tijd om daa r eens het licht over
te laten schijnen.
De voornaamste taak van een Master of
Ceremonies (ceremoniemeester, presentator, me, emcee) is om de show aan
de gang te houden. Hij (zij) is niet zomaar iemand die iets aankondigt, als presentator maakt hij deel uit van de show.
Sterker nog. als de show eenmaal aan
de gang is, is de pre entator de baa . De
verantwoordelijkheid voor de show rust
geheel op zijn schouders.
De SPEBSQSA heeft er een handleiding voor. Hun voornaamste advies:
neem iemand die het wereldje kent, het
barbershopwereldje wel te verstaan.
Een goede radiopresentator of een
'naam' van de televisie kan wel interessant lijken, maar al hij de wereld van
het barhershoppen niet kent, kan hij
knap vervelend zijn. Enkele jaren geleden hebben we dat gezien in Ede, waar
een entenainer was ingehuurd, en het
was duidelijk dat hij nergens van wist.
Ook op de jubileumshow van het
Nederlandse kampioenskoor vorig jnar
kon het beter, temeer daar dat koor minstens één goede Master of Ceremonies
in huis heeft.
De verantwoordeljjkbeid van zo iemand
is groot. Hij moer op zijn minst goed
kunnen praten, liefst improviserend aan
de hand van trefwoorden. Iemand met
een A-4'tje voor het gezicht kan onmogelijk contact hebben met de zaal.
Evenmin als iemand die duidelijk de
tekst uit het hoofd heeft geleerd. Het
hoeft niet vloeiend, al zou dat mooi zijn,
maar in gewone spreektaal kan een presentator ook aJ veel sfeer overbrengen.
Liever een praatje uit het hart dan een
uit het hoofd geleerde aankondiging.
Achter de schermen is de presentator
ook iemand die de gang erin moet houden. Om te beginnen moet hij van elke
verandering in het programma weten.
Hij moet het geluid gecheckt hebben,
het licht en de gordijnen. Hij moet

Vaak hebben ze vragen die ze door hem
beantwoord willen zien.

letterlijk zijn plaats weten op het
toneel en hij moet zijn faciliteiten kennen.
Of hij een microfoon op standaard heeft
of een draadloze microfoon op de rever.
De presentator moet ook precies weten
wie er opkomt, de naam van het koor of
het kwartet plus de namen van de
kwartetleden. Hij moet ook precies
weten wat ze gaan brengen. Belangrijk
zijn dus de afspraken met de regisseur.
De presentator moet voorts weten hoe
een groep opkomt en afgaat. Hij moet de
tijden kennen van elke uitvoering. Hij
moet het publiek ook uitleggen waarom
er geen bandrecorders zijn toegestaan.
Ook de houding van de presentator achter het toneel is belangrijk. Daar heeft
hij het drukker dan andere lheatermensen. Hij is een vraagbaak voor iedereen,
maar moet ook zijn eigen werk goed in
de gaten houden.
Daarom is een goed humeur een eerste
vereiste. Bepaald niet de houding van:
schiet op, zie je niet dat ik bezig ben.
Degenen die optreden, willen vertrouwen kunnen stellen in de presentator.

Keukenarch~ectuur

Tegels Exclusief
Prins Hendrikstraat 1 5-1 7
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Als een presentator erin slaagt de avond
zonder irritatie te overleven, dan heeft
hij de belangrijk te test doorstaan. zo·n
houding kan zijn weerslag hebben op
de optredenden. Als de presenrator
zenuwachtig is of zich ergert, dan kunnen degenen die optreden dat overnemen. Het belangrijkste voor een
presentator is uiteraard zijn tekst. Die
zal hij grondig voorbereid moeten hebben. Wat hij zegt en hoe hij bet zegt, is
een zaak van hem alleen en niemand
anders. Toch enkele tips.

I. Let speciaal op de tekst bij de
opening. Een deel van bet werk is
het opwarmen van de toeschouwers,
zodat ze de eerste groep met luid
applaus ontvangen. Vanaf dat
moment i het een kwestie van de
vaart erin houden.
2. Strooi tu e n de aankondigingen
door wat barhershop-geschiedenis
de zaal in. Steek desnoods de gek
met de doorgewinterde barbershoppers, anecdotes genoeg.
3. Zeg iets over het koor of het kwartet dat zomereen komt optreden. Het
geeft het publiek iets vertrouwds.
4. Houd de lichte toon vast. Dit is een
opgewekte gebeunenis, dus houd de
glimlach bij het publiek va t.
Voorkom overdoses. het publiek zit
er voor zijn amusement, niet voor
zijn onden.vijs.
5. Praat niet te lang. Houd de teksten
kort en bondig. De opvoerenden
maken de show, de
presentator zit er
aJJeen maar tussen.
6. Houd het netjes.
Geen dubieuze
grappen.
Voor her overige
zijn er nog tal V'dn
suggesties te doen
over de inhoud van
de teksten. In voorBadkamercultuur
komende gevallen
Sanitair Design
za l DABS graag
van advies dienen.
2411 CR Bodegraven
Redactie

