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Ede, een feest als nooit tevoren

Achthonderd be:oekers op de tribune in Ede
Tot een uur voor aanvang was het spannend of het droog zou blijven. Maar
toen president Johan Kruyt eenmaal
aankondigde dat het feest ging beginnen, scheen de zon, en de lucht boven
Ede bleef grotendeels blauw. Het werd
een uniek feest in het schitterend groene
decor van het Openluchttheater. Meer
dan achthonderd bezoekers bevolkten
de tribune en later ook de barber-Q en
de funshow. DABS kijkt terug op een in
alle opzichten geslaagd festival.
Het Britse koor Shannon Express gaf
het openluchtconcert een speciaal tintie.
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Niet leden kunnen zich voor f 20,-

per jaar abonneren bij
Gommert Burger, telefoon 0113-343580

Niet alleen vanwege het e nthousiasme
en de kwaliteit, maar ook omdat juist die
dag prinses Diana werd begraven. De
ontroering was zichtbaar. Sommige leden
van het koor konden een traan nauwc~ijks bedwingen toen zij na een minuut
stilte het Lied The Lord's Prayer ofwel
bet Onze Vader zongen. Ook het publiek
was duideljjk onder de indruk. Het
moment rnaakte de dag heel bijzonder.
In het programma was ruimte voor de
ernst van de dag, maar ook en vooral
voor een opgewekte sfeer onder de
vrouwelijke en mannelijke barhershopzangers uit alle hoeken van het land.
's Middags traden behalve het Britse
kampioenskoor ook de Nederlandse
kampioenen op, ·s avonds was de beurt
aan al die groepen, koren zowel was
kwartetten die in een 'funshow' hun
kunsten aan het publiek lieten horen.
Het werd een 'familiefeest' zoals
barhershoppend Nederland in zijn hele
bestaan nog nooit had meegemaakt.
Het weer was uiteraard een factor van
belang. DABS had het ris ico van een
bui op de koop toe genomen.
's Morgens zag de lucht er nier uit:
donkere wolken met buien. Maar het

waren de laatste van dje dag. De middag
tevoren had Ede al een voorproefje
gekregen toen bet Brjtse koor, 45 man
sterk, enkele songs op sn·aat voor de
Hema had gezongen. Daar klonk het al
goed, maar in het Openluchttheater lieten
de Britlen helemaal zien wat barhershop
zingen is, met de 'fun' en de show erbij.
De Nederlandse koren deden mogelijk
alleen in grootte voor de Britlen onder.
Niet alleen bet kampioenskoor The
Heem ofHolland Chonts uit Nieuwegein
e n Dolphin Barher Mates uit Harderwijk gaven een gave show te zien, maar
ook good old Coastline Chorus uit
Vlissingen en het gastkoor Mie/land
Harmoni::.ers uit Ede. Uiteraard waren
er de kwartetten: Vocal Chords als
vervanger voor kampioen Memhers
Only en natuurlijk Why Four.
Dit laatste kwartet nam de gelegenheid
waar om het afscheid van lead Joost
Kemine een officieel tintje te geven. De
nieuwe lead Harro Verboeven rnaakte
zijn officiële debuut. Tijdens de changementen verzorgden de Rainbow Jazz
Vale111ines de intermezzo's.
Aansluitend op de rruddagshow was er
een drukbezochte barbecue, waarna in
de schemering de avondvoorstelling
kon beginnen, veel fun, veel lachen.
Na de afkondiging tensloue door
presentator Maarten de Koning bleef
zoals gebruikelijk het zingen doorgaan
in kleine groepjes.
Voor de leden van het Edese Mie/land
Harmonizers Sound, dat zowel een
vrouwen- als een mannenkoor heeft, werd
het bezoek van het Britse koor extra bijzonder. Vele leden fungeerden als gast
voor de Britse zangers en hun aanhang.
Vriendschapsbanden werden op die
manier snel gesmeed. Het afscheid op
zondagochtend was bijzonder hartelijk.
DABS kijkt terug op een buitengewoon
geslaagd feest dat alleen kon ontstaan
dankzij de medewerking van velen.
(vervolg op pagina 6)
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Kampioenskwartet
Memhers Only
op laag pitje
Het kampioenskwartet Memhers Only
heeft zichzelf per 7 juli op een laag pitje
gezet. De gezondheid van twee leden
speelde het kwartet parten. Vooral
baritone Kor de Vos werd het bestaan
van een kampioen wat te veel. Het
vooruitzicht zich weer geheel te moeten
opladen voor bij voorbeeld de Europese
conventie in Stockholm volgend jaar
leek hem wat zwaar.
Het kwartet laat weten iedereen te
bedanken van wie ze de jaren door
steun en aanmoediging kregen.
' Barbershop singing is een fantastische
hobby,' schrij ft Kor de Vos. 'Wij voelen
ons bevoorrecht DABS op zovele plaatsen op de wereld te hebben mogen
vertegen woord igen.'
Memhers Only heeft vijftien jaar actief
bestaan, ruim vier jaar in de huidige
samenstelling. Ger Zijnen was de laatste
jaren de tenor, opvolger van Wouter
Moraal.
Deze laatste wa erbij in 1992 toen het
kwartet voor de eerste keer karnpioen
werd. Het kampioenschap volgde nog
twee keer, in 1995 en 1997. De titel van
1995 leidde ertoe dat Memhers Only op
de Amerikaanse conventie in Salt Lake
City mocht optreden, en in de World
Harmony Jamboree. Graag geziene
gasten waren ze ook in Ierland.
Memhers Only had een haast professionele aanpak. Het kwartet werd
begeleid door twee uitstekende
coaches, Rob van der Meute, voormalig
dirigent van het vrouwenkoor Sea
Sound Singers, en Madeline Jeory,
Engels dirigente en zangeres in het
kampioenskwartet Check Mate.
Tot op de dag van hun opheffen was
Memhers Only het beste barhershopkwartet van Nederland. Toch hadden
Jan François, Oer Zijnen, Rob lmanse
en Kor de Vos wel degelijk last van de
spanning en de druk die dat met zich
brengt.
In het boekje bij de ceedee waar zij
gelukkig ook nog op staan schrijven ze:
'Zoals altijd moet je toch maar weer
afwachten of je in al die spanning op
het toneel echt kan laten zien wat je
kan.' Het motto was dan ook: 'Just have
a good sing and enjoy, een goed advies
van deze ' retired champions'.

Redactie

Misschien zou je jezelf de vraag
moeten stellen: wat doen we verkeerd?
Hoe komt het dat wij de enigen in de
straat zijn die in een koor of kwartet
zingen, terwijl er toch meer potentiële
zangers wonen. Is het ons vrolijke
Hoe ziet het portret eruit van de
imago of de On-Nederlandse zangNederlandse barbershopzanger? Geen
vorm? Is onze hobby te duur? Zingen
flauw idee, lezer. Hoe kijkt het publiek
we niet goed, of zingen we vaker niet
aan tegen onze zangvorm? Ook dat is
me niet helemaal duidelijk. Vraagt u
goed dan andere koren en vergelijkbare
het zich wel eens af? Ik kijk even terug
kleinere ensembles? Is het soms allenaar de lijst van evenementen waarop
maal te uitbundig? Zou het kunnen dat
ons enthousiasme tegen ons werkt in
Memhers Only de afgelopen jaren
plaats van aanstekelijk? Zijn we wat te
beeft gezongen. Het waren er heel wat.
Altijd hebben we ons nederig gedragen
'kliekerig', zodat we een ontoegankeen zoveel mogelijk professioneel
Lijke groep worden? Denken mensen
opgesteld. We hebben ons altijd
soms dat het hééééél erg moeilijk is
gehouden aan de aanwijzingen van de
wat we doen? Dringen we ons op?
organisatoren en na afloop alleen maar
Als u nu denkt beste lezer dat ik aan
het einde van dit stuk -'eureka!' gezongen als er nog eens om gevraagd
met het antwoord op al deze vragen
werd. Dat gebeurde, moet ik eerlijk
kom, dan heeft u het mis. Dat heb ik
zeggen, erg weinig.
namelijk niet. Als we echter ons best
Wel kwamen er na afloop mensen
willen doen om barhershop bekend te
naar ons toe om ons te complimenteren
maken bij een groter publiek en meer
of om te vragen waar we vandaan
mensen willen betrekken bij onze
kwamen, of ze kwamen met vragen
hobby, dan zijn het vragen die we
over de stijl van zingen, hoe vaak we
o nszelf moeten stellen. Willen we de
repeteerden enzovoort. Meestal gingen
kwaliteit verbeteren, dan zullen we ons
we met een tevreden gevoel naar huis,
dergelijke dingen moeten afvragen en
maar er zijn, op een uitzo ndering na,
onderzoeken.
geen gelegenheden geweest waar we
Als we dat doen, moeten we ons product
teruggevraagd werden.
Dat geeft te denken. Wij wonen
in een bepaald raamwerk plaatsen. lk
natuurlijk nogal afgelegen, en in
bedoel dat je zoveel dingen van
vergelijking met de Randstad is het
verschillende kanten kunt benaderen.
aantal gelegenheden waar je gevraagd
Het doel heiligt niet alle middelen,
kan worden, te tellen op de vingers van
vrees ik. Kijk eens door de bril van de
amateuristische kunstbeoefening. Zijn
een hand.
Hoe populair is barhershop eigenlijk?
wij alleen maar de zoveelste loot aan
Niet erg, als je het mij vraagt. Hoe
deze stam? Zijn we een groep bezeten
populair is barhershop eigenlijk onder
zangers die denken iets beter te doen
de barbershoppers? Ook veel minder
dan een ander, of hebben we zelfs
dan je denkt misschien. Doen we er
commerciële aspiraties? Tedere optiek
zal een andere aanpak vereisen om het
wat aan, en wat doen we er dan aan?
product aan de
man te brengen
of te verbeteren.
lk pleit ervoor
dat iedere
individuele
zanger, dirigent,
EETCAFÉ
sectionleader of
bestuurslid zich
dit afvraagt.
Voor het handhaven van het
goeie, ouwe
barbershopkoor
en -kwarteL

POINT OF VIEW

Populair

TAPPERIJ

DE EETElliJ

Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884

Jan François
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Internet bron van informatie
ook voor barhershoppers
Steeds meer Nederlandse koren presenteren zichzelf op Internet. Onlangs hebben The Heart of Holland Chorus en
Whale City Sound hun bijdrage
geleverd. The Midland Harmonizers
Sound en The Southern Comfort Barher
Mates gingen voor. Dankzij Jan Voskes
uit Veenendaal (lid van Ede) heeft nu
ook DABS een homepage.
Voor buitenstaanders moet het allemaal
geheimtaal zijn. Voor ingewijde
barhershoppers echter is Internet een
bron van informatie. Niet alleen van de
Nederlandse c lubs, maar ook van de
Engelse en de Amerikaanse. Vooral de
lijst van
Amerikaanse koren en
kwartetten die een plek hebben op
Internet, is lang. Wat zij te melden
hebben, kan een computergebruiker
met aansluiting op loternet zonder veel
moeite op zijn scherm krijgen.
internet is van oorsprong een verbinding
tussen computers van universiteiten en
de Amerikaanse defensie voor het
opslaan en uitwisselen van informatie.
Enkele jaren geleden begonnen particuliere computerbezitters ook van het net
gebruik te maken. Het groeide razendsnel uit tot een netwerk waarop miljoenen

Met elektronische post
in wereldwijde
discussiegroep
over de hele wereld nu zijn aangesloten.
Als iemand spreekt over Internet, bedoelt
hij doorgaans het World Wibe Web,
waarop de homepages te vinden zijn waarop zich allerlei informatie Iaat aflezen.

Harmony Hall, maar er zijn ook allerlei
persberichten te vinden over de
organisatie. Volop verwijzingen ook
naar allerlei koren en kwartetten, met
mogelijkheden tot het sturen van
e-mailtjes. Er zijn ook schakelingen
(links) te vinden naar andere organisaties, ook internationaal.
De Britse organisatie BABS heeft op
die manier ook een site ingericht, evenals Sweet Adelines.
Een buitengewoon aantrekke lijke
pagina is Tim Cheney's Barhershop
Web Server met een schat aan
verwijzingen naar leuke barhershop
adressen, met nieuws, plaatjes en veel,
veel informatie.
Op de SPEBSQSA-pagina staat ook
een verwijzing naar het Harmonet. Dat
is een nieuwsgroep van ongeveer tweeduizend barhershoppers in alle delen
van de wereld, maar voornamelijk

Amerika. Een grove schatting levert op
dat twintig Nederlandse barhershoppers
meedoen op bet Harmonet.
De deelnemers snijden allerlei discussieonderwerpen aan of sturen mededelingen
de wereld in. Wie erop wiJ, moet een
e-mail sturen naar een bepaald adres
(zie onder) en hij wordt automatisch op
de lijst gezet.
Dat biedt mogelijkheden tot het krijgen
van allerlei informatie (Acoustix heeft
een nieuwe bass, technische tips voor
het zingen, wat is de beste software om
muziek te schrijven), maar ook tot het
deelnemen aan discussie over allerlei
onderwerpen.
Waarschijnlijk is Harrnanet een van de
drukste discussiegroepen op het net. Er
kunnen dagelijks wel vijftig e-mailtjes
in de elektronische postbus rollen. Er
zijn mogelijkheden om de stroom al
dan niet tijdelijk te onderbreken.
Wie het allemaal te veel vindt, kan zich
ook kosteloos abonneren op Barhershop
News van een zekere Thomas Arneberg
die dagelijks de belangrijkste onderwerpen van het Harrnanet plukt en deze
samengevat doorstuurt.

Jacques de Jong

Voor de liefhebbere enkele adreseen

op het World Wide Web:
DA6S:
http:/!www. tref.n 1/veenendaa1/bbshop/dabs/defa u lt.htm

Mldland Harmonlzer &:
http://www.tref.n I/veen endaa 1/bbshop/defa ult.htm
Heart of Holland Chorus:
http://www.x64a ll.nl/-wdl/hohc/

Southern Comfort 6arl1er Matee:
http://www.attache.ni/5outhern-comfort/

De tweede mogelijkheid op het computernetwerk is het elektronisch versturen
van post. Iemand ükt een briefje in op
zijn computer en s tuurt dat naar iemand
anders.
Derde mogelijkheid is het deelnemen
aan een nieuwsgroep, door middel van
e-mail. Een e-mail komt automatisch
bij alle aangesJotenen op het scherm, en
zij hebben dan de gelegenheid om te
reageren.
Barhershoppers kunnen van alle drie
mogelijkheden gebruik maken. Het
World Wide Web biedt informatie op de
reeds genoemde homepages. Zo is bij
SPEBSQSA niet alleen informatie te
vinden over het centrale kantoor,

SPE6SQSA:
http://www.spebsqsa.org

6A6S:
http://www.barbershop.org.uk

Tlm Cheney'e 6arl1erehop Wel1 Server:
http://timc.pop.upenn.edu
Voor inschrijven Harmonet: stuur een e-mail naar
listserv@admin.humberc.on.ca
met de tekst 'subscrlbe bbshop' en je eigen naam daarachter.

The Contemporary A Capella Society of Amerlca
http:/lwww.ca5a.org
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Amerikaanse conventie
vol hoogtepunten

Er zijn al vaker vakbroeders en zusters
uit Nederland naar zo'n International
Convention geweest. Ik weet nu ook
wat voor happening dat is. Van harte
aanbevolen.
Herman Feitsma, past president

Herman Feitsma en zijn vrouw
Hennie waren de enige Nederlanders
op de Amerikaanse conventie.
Hieronder het verslag van Herman,
voormalig presidlent van DABS.

Uit slag

Toen de presentator vroeg of the
Hollandse bezoekers zich bekend
wilden maken door te gaan staan, waren
mijn vrouw Henny en ik de enigen die
opstonden in de Market Square Arena
in fndianapolis. Jammer, want zo'n
internationale Conventie is toch wel
het beste om mee te maken als barhershopper en we hadden die ervaring
graag willen delen met andere
" Dutchies"
Tjonge, wat een klasse. Zowel bij de
kwaJtetten als bij de koren. Bij de koren
was Vocal Majority weer duidelijk de
kampioen van J 997. Beide songs;
You 'LL Never Know/My Buddy en
Redhead scoorden de meeste punten
ooit. Gemiddeld kregen ze per jurylid
voor elke song 96 punten. Dat is bijna
perfect want 100 is het maximaal haalbare. Ook in grootte spanden ze de
kroon: 152 stonden er op de risers.
Een zeer goede tweede en derde werden
New Tradition en de Ambassadors of
Harmony. Vermeldenswaardig was, dat
Louisville Times met 32 zangers, zesde
werd. Dit koor is gevormd uit goede
kwartetten van andere koren in de
MidWest. Niet iedereen was gelukkig
met de oprichting van dit koor, maar ze
waren erg goed. Ook het kampioenskoor van Zweden, de Stockholm
Chordmasters, stonden hun mannetje.
Met 39 zangers werden ze elfde. Een
zeer goede prestatie. Zij waren het
enige buitenlandese koor en ze werden
op handen gedragen.
Bij de kwartetten was het strijd. Er
waren er 43 en we hebben ze allemaal
gezien. Na de kwart en de halve finale
bleven er tien ov.e r en bijna alle tien
kwamen al voor op de 'best-score-lijst'
van Harmonet. De lijst die gemaakt
wordt na de districtskampioenschappen
en die verspreid wordt via Internet.
Power Play was een uitzondering. Zij
stonden op die lijst als 22ste geklasseerd en mochten in de finale strijden.
Yesteryear won de finale. Vorig jaar
werden ze tweede na Nighzlife, maar nu
gingen zU met de hoogste eer strijken.

Kwartellen

pnt.

l.
2.
3.
4.

Yesteryear,
FRED,
Standing Room Only,
Bank Street.
5. BSQ,

8274
8003
7953
7919
7882

Koren
I.

2.
3.

SPEBSQSA CONVENTION
Mijn voorkeur ging uit naar FRED. Zij
werden tweede. Na ieder optreden
kregen ze een staande ovatie. Niet
alleen hun zang maar ook hun presentatie
dwong bij iedereen respect af. Je viel
van je stoel van het Jachen bij hun
funshow. Toen de lead de tenor een stuk
uit z' n oor beet, omdat ze ruzie kregen
tijdens het optreden, stond de Arena op
z'n kop. Standing Room Ooly werd
drie.
Met deze hoogtepunten is echter alles
nog niet gezegd. Er waren twee AIC
shows, waarin a.llerlei kampioenskwartetten aan bod kwamen. AcoustiX,
Keepsake, Nightlife, Ritz, Marquis,
Happiness Emporium, Gas House
Gang en vele anderen deden mee aan de
show die There 's A Meetin' Here
Tonight was gedoopt. Wat een
spektakel.
En dan was er de World Harmony
Jamboree. De plek waar internationale
kampioenen de show verzorgden. Er
gingen ongeveer 3000 bezoekers in het
Murat Theater en het was uitverkocht.
Buiten Zweden, Engeland, Zuid Afrika,
Nieuw Zeeland, Ierland en Canada,
d eden ook de Masters of Harmony,
Nightlife, Gem City Chorus en Weekend
Edition mee, kampioenskaren en kwartetten van SPEBSQSA, Sweet Actelines
en Harmony Inc. USA. Naar men mij
vertelde was dit de beste Jamboree ooit.
En de eer was aan mij om dit geheel te
presenteren als Master of Ceremonies.
Een grandioze ervaring die me nog lang
zal heugen.

4.

5.

The Vocal Majority,
New Tradition,
The Ambassadors of
Harmony,
Southern Gateway Chorus,
Big Chicken Chorus

2881
2815
2748
2683
2674

Her grootste koor bestond uit 152 man,
het kleinste uit 32.

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

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

f 150
f 525
f 85
f300

f 50
f 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
mogelijkheden van een advertentie in
DABS-tunes.
Zoekt u een lid voor een kwartet,
of een dirigent? Plaats een Wanted!
van f 15.
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(vervolg van pagina 1)
Vooral het projectteam heeft er hard aan
getrokken. Rinus Dannenburg, Jan Baas
en Frans Castelijn deden onvoorstelbaar
veel voorbereidend werk.
Het bureau Wing's Events regelde alle
faciliteiten in het Openluchttheater.
Dank ook aan ex-presidenten T heo van
Dijk en Herman Feitsma voor hun

medewerking aan de presentatie. en aan
Marc Feitsma voor zijn regie. Dank aan
Cees Dongelmans die een herdenk.ingsbord maakte voor de Engelsen.
Dezen hadden het ook buitengewoon
naar hun zin dankzij de gastvrijheid van
ruim veertig gastgezinnen.
In tinancieel opzicht was het feest mede
haalbaar doordat Rob Hofland van
kwartet 4 Again zich garant stelde voor
een mogelijk tekort en doordat het
VSB-fonds en makelaar Ton van de
Bunt een bijdragen leverden.

Kwarlet ûngt in tijdens de regen

Achteraf bleek dat de uitstekende
opkomst op het DABS-festival nog groter
had kunnen zijn. Dat sommigen wegbleven, had DABS ook aan zichzelf te
wijten. Het feest werd namelijk aanvankelijk afgeblazen wegens gebrek aan
belangstelling omdat de prijs van de
barbecue voor velen te hoog was.
Nadat deze was bijgesteld (onder andere
ten koste van de bediening), zodat het
feest kon doorgaan, hadden sommige
barhershoppers al iets anders in hun
agenda.

Redactie

Het openluclmhearer tijdens de barbecue

Mus1c PREss DisrrusuroRs

Het Portable Podium
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Op roumee merTourmaster gaar de opbouw van een podium
opeens razendsnel. Dit stevige, volwaardige podium is sneUer
op te bouwen dan uw koor zich kan omkleden!

Mus1c PRESs DISTRIBUTORS
Postbus 3291, 7500 DG Enschede
Telefoon (053) 307463

De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2 of meer
treden. Elke trede is voorzien van een sterke beldeding en een
sralen beschermrand. De achterste trede is desgewenst uitbreidbaar met een veilige railing.
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporteren. Elke
unit is daartoe voorzien van rubber wielen, ingebouwde glijstangen en handvaten.

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

Kopij DABS-tunes

Uw C.D.

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

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

.---

Dipos Producties,
Burg. Cremersstraat 69,
5971 VA Grubbenvorst.
Telefoon (077) 3270060
e-mail DIPOS@PLEX.NL

Cursus presentatie Kwartettendag
begint in oktober
op 16 november
'Let's face presentation' heet de cursus
die Holland Harmony heeft opgezet en
die ook open staat voor leden van
DABS. Deelnemers krijgen vier zaterdagen lang van negen tot half vijf les in
presentatie, 's morgens theorie, 's middags praktijk. De data zijn 11 en 25
oktober en 8 en 22 november.
De onderwerpen zijn onder meer de
basisbeginselen van presentatie, analyseren van tekst, body language en
expressie, theorie van de choreografie.
De praktijk wordt beoefend met behulp
van het vrouwenkoor The Rhine Singers
uit De Meern. Op de laatste zaterdag
volgt een uitvoering voor een klein
pub)jek.
De kosten van de cursus zijn f. 160 voor
leden van DABS. Aanmeldingen bij
Tjakko Hoekstra, Evertsenstraat I,
4461 XN Goes, telefoon 0113-213254.
Cursusgeld bij aanmelding te storten op
rekening van penningmeester Holland
Harmony, AbnAnnrobank 4476.25.721,
postgiro van de bank 2900. Vermelden:
Let's face presentation.

Keukenarchitectuur
Tegels Exclusief
Prins Hendrikstraat 1 5-1 7

De Kwartettendag die het kwartet Vocal
Chords orgaruseert, wordt gehouden op
zondag 16 november. De plaats wordt
oog nader bekend gemaakt, maar vermoedelijk wordt bet een schoolgebouw
in Nieuwegein. Het kwartet heeft de
behoeften van alle kwartetleden gepeild
en daaruit bleek dat er behoefte is aan
meer coaching, langduriger coaching en
persoonlijker coaching. Dat vereist
uiteraard meer inzet, maar ook meer
kosten. De vraag is wat kwartetten kunnen en willen bijdragen. Inschrijvingen
dienen voor I oktober bij Vocal Cbords
binnen te zijn.

The Gents Mainport
Singers in de Kuip

Grootspraak dacht iedereen, toen The
Gents Mainport Barhershop Singers
hun optreden in De Kuip aankondigden.
Maar ze hadden het voor elkaar zaterdagavond 13 september, toen ze hun
jubilustrum vierden, het vijfjarig
bestaan. Tegen aanvangstijd werden alle
ruim achthonderd
bezoekers vanuit het
Maasgebouw naar
het stadion gediriEn daar
geerd.
kwam onder het
(elektronische)
geluid van een juichend stadion het
Badkamercultuur
koor het veld op.
Niet op de grasmat,
Sanitair Design
maar op de risers bij

2411 CR

Bodegraven

87/3

de spelersopgang. ~

De volgende DABS-tunes verschijnt
eind december. Kopij graag vóór
1 december bij de redactie.
Aanleveren op floppy (in Word of
Wordperfect op de PC) scheelt de
eindredacteur vele uren werk.
Bij voldoende aanbod van dringende
nieuwtjes of aankondigingen kunnen
we ook een DABS-note uitbrengen.
Redactie-adres: Jacques de Jong,
Koningin Julianaweg 16, 3628 BN
Kockengen. Of per e-mail aan
Jacquesd eJong@compuserve.com

Databank
ln deze rubriek staan vooral evenementen die barhershop-organisaties 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.
Of per e-mail aan
JacquesdeJong@compuserve.com

I oktober
Open avond Sir Hugo's Worthy
Singers
Cultureel Centrum De Schakel,
Heerhugowaard
Medewerking: Vocal Cbords

3 tm 5 oktober
Conventie lABS
Athlone, Ierland
14 tm 18 oktober
Conventie Sweet Adelines
Salt Lake City, USA
30 oktober tm 2 november
Conventie LABBS
Harrogate, Engeland
22 tm 25 mei 1998
Conventie BABS
Harregate Centre, Harregate

28 juni tm 5 juli 1998
Conventie SPEBSQSA
Atlanta, Georgia, USA
Het was de spectaculaire ouverture van
een ongedwongen avond in het
Het
Rotterdamse
Maasgebouw.
programma werd binnen voortgezet
met een reeks optredens van aUerlei
koren e n kwartetten. De bezoekers
zaten aan tafeltjes en waren dus niet aan
hun plek gebakken. Tussens de optredens verzorgde een band muziek om te
dansen.
Volgende keer meer aandacht voor dit
opvallende Rotterdamse feest.

