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Nieuwe plannen na een levendig jaar 

DABS heeft een turbulent jaar achter 
de rug, met een conventie, de opname 
van een ceedee plus een Guinness 
Record en tenslotte een schallend 
openluchtfeest in .Ede. In dit nummer 
kijken we nog eens terug. Maar DABS 
zit niet stil. Volgend jaar moet er weer 
van alles gebeuren. President Johan 
Kruyt laat er zijn licht over schijnen. 

Harmony college 
Vooruitlopend op het harmony college 
in juni, start in het voorjaar de cursus 
Music die op dit moment samen met 
Holland Harmony wordt onwikke ld. 
Een cursus volgens een nieuwe opzet, 
waarbij aandacht wordt besteed aan het 
hoe en waarom. De cursus geeft een 
indruk van de opzet van het harmony 
college in juni, het eerste DABS-evene
ment van 1998. En een stevige dit jaar. 
Met de evaluatie-enquête van de laatste 

conventie in de ene hand en het 
Coaching and .Judging Manual in de 
andere, worden alle categoriën van de 
barbershopstijl doorgelopen. Uit welke 
onderdelen bestaat Music e igenlijk, 
waar wordt op gelet bij Presentation? 
Hoe kan je je prestaties verbeteren? 
Veel informatie en nuttige tips, veel 
praktijkvoorbeelden en veel documen
tatie om mee naar huis te nemen. 

Yesteryear 
Om onszelf te tracteren en te horen wat 
er op topniveau mogelijk is. hebben we 
het Amerikaanse kampioenskwartet 
Yesteryear uitgenodigd voor een concert 
op 19 augustus. Noteer die datum. Meer 
gegevens elders in deze DABS-tunes. 

Laatste conventie van de eeuw 
ln november volgt een nieuwe conventie, 
de zevende en tevens laatste deze eeuw. 

Het koor Slzannon Express. een hoogtepunt op 
het jubileumfestival in het openluchtthearer in 
Ede 

Niet in De Doelen. zoals uw voorkeur 
aangaf. wél met meer aandacht voor 
gezelligheid. Niet alleen wedijveren en 
scoren. wél met e lkaar een Nederlands 
barbershopweekend genieten. En zo 

(vervolg op pagina 3) 
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POINT OF VIEW 

Onlangs las ik een artikel in The 
Harmonizer van Lou Perry. Lou is 
arrangeur en een van de beste coaches 
van Amerika. Hij is., denk ik, tachtig 
jaar oud. Hij was er onder andere 
verantwoordelijk voor dat een van de 
meest invloedrijke kwartetten in de 
barbershopgeschiedenis, The Boston 
Common, na jaren van ploeteren in de 
top-I 0 uiteindelijk de gouden plak 
wonnen. 
In het genoemde artikel maakt hij min 
of meer gewag van 'zijn geheim··. Je 

leest het en denkt: 'Ja natuurlijk, zo 
moet dat'. Zoals zo vaak is het ook in 
dit geval nier zo eenvoudig als het lijkt. 
Coaches gebruiken vaak termen die 
fysiek niet uitvoerbaar lijken. Ik noem 
er een paar. 
Sing ihrough each others mowh. 
Feitetijk kan je natuurlijk helemaal niet 
door andermans mond zingen. De 
bedoeling is dat je regenover elkaar 
zingt, zodat de synchronisatie van de 
woorden volledig gelijk komt. 
Step into the song. Je kan helemaal niet 
in een liedje stappen. Wat je wel kunt 
doen, is jezelf verplaatsen in de tekst en 
de muziek , zodat je dat wat je zingt in 
gedachten daadwerkelijk beleeft. Dit 
komt de interpretatie van de song ten 
goede. 
Er was eens een coach die ons beval: 
Paint the wall. Ons antwoord: What 
colour? was niet wat ze bedoelde. 
Terwijl we zongen, moesten we verf
bewegingen maken, heen en weer, om 
een meer legato effect te krijgen. Nog 
een fraaie is sing browner of sing more 
white, wat natuurlijk te maken heeft 
met donker en licht zingen. Al deze 
termen doen een beroep op het 
inlevingsvermogen van de zanger. Je 

Yesteryear naar Nederland 

Het gebeurt pas midden in de zomer, op 19 augustus, maar dan komt het 
Amerikaanse kampioenskwartet Yesteryear naar Nederland. DABS is erin geslàagd 
dit spectaculaire viertal over de oceaan te halen. Lead Mark Blake, tenor Dan 
l'rakas. bass Randy Baughman en baritone Rod Nixon zullen de gasten zijn van 
zowel DABS als Ho lland Hannony en Sweet Adeli nes. De plaats is het cultureel 
centrum De Meent in Amstelveen. 
Noteer alvast die datum. Het wordt gegarandeerd een indrukwekkerld optreden. 

kan wel op tien verschillende manieren 
een hindernis nemen . Kruip er over
heen, er onderdoor, spring, breek de 
hindernis af, breek hem in tweeën, 
verzin maar wat. leder individu is 
anders en wat voor de een werkt, werkt 
voor de ander niet. 
Als er een concreet probleem opduikt 
tijdens de repetitie, kan het zinvol zijn 
om het in een abstract daglicht te 
stellen, zoals ik in de voorgaande 
voorbeelden een fysiek probleem een 
visueel tintje mee gaf. Daardoor kun je 
met wat inlevingsvermogen een beter 
resultaat bereiken. Het is vaak 
verbluffend om te ontdekken hoe 
zingen afhankelijk is van wat er in je 
hoofd omgaat en boe je stemgeluid 
daarop reageert. Heel zwart-wit geste ld 
kun je zeggen dat je geen vro lijk lied 
kan zingen als je heel verdrietig bent. 
Ik kan trouwens niet zingen als ik jank. 

Jan François 

Advertentie-tarieven 

DABS-tunes verschijnt viermaal per 
jaar in een oplage van 600 exemplaren. 
Op die basis zijn de advertentietarie
ven als volgt. 

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

f 150 
f 525 
f 85 
f300 
f 50 
f 175 

Zoals de lezer begrijpt. zijn 
adverteerders bij on hartelijk wel
kom. Ze zijn verzekerd van een 
exclusief. zeer geïntere eerd 
publiek met belang telling voor 
muziek. zang. how. horeca, theater 
en allerlei zaken daaromheen. 
Wijs werkgever of bevriende onder
nemer 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/15. 
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veel mogelijk terug naar de formule van 
Zingen, Eten en Slapen. 

Met deze drie evenementen en een 
nieuwe cursus-opzet, gaat DABS verder 
op de inges lagen weg van het succes
volle jubileum-jaar. Drie grote evene
menten, verspreid over bet land en ver
spreid in de tijd. Daardoor waren er tal
rijke momenten om elkaar te ontmoeten 
en er ontstond grotere betrokkenheid van 
individuele zangers en koren bij de 
DABS-doelstellingen. Sommige koren 
kunnen daaraan zelfs rechtstreeks hun 
groei in ledental aan toeschrijven. Voor 
andere betekende bet een prettige steun 
in de rug. Ik denk dat we met een gerust 
hart kunnen zeggen dat we erin zijn 
geslaagd de doelsteil in gen voor bet 
jubileumjaar te bereiken. DABS die moge
lijkheden schept die voor i_ndividuele 
koren en kwartetten niet direct binnen 
bereik liggen. De hobby blijft zo voor 
iedereen betaalbaar. E11 ook bestuurlijk 
blijven de zaken hanteerbaar, doordat er 
is gewerkt met projectteams: kleine 
groepen die zich voor een korte periode 
inzetten voor een afgebakende klus. 
Geweldig ook dat we binnen de :financiële 
ruimte zijn gebleven die de algemene 
vergadering het bestuur had gegeven. 

Harmony als heelmeester? 
Bestuurlijk is het afgelopen jaar zonder 
meer pittig geweest. Niet alleen omdat 
er naast het 'gewone verenigingswerk' 
drie projecten gelijktijdig werden ont
wikkeld door niet-bestuursleden, maar 
ook vanwege versehiJ in opvatting tussen 
'verantwoord risico' en 'onaanvaardbare 
gok'. We hebben veel geleerd het 
afgelopen jaar. De wil om je bestuurlijk 
aan te passen, het delegeren van 
activiteiten en verantwoordelijkheden, 
het nakomen van afspraken en goed 
communiceren, zijn van bestuurlijk 
levensbelang. Soms werden een paar 
harde noten gekraakt, want aan 'harmo
ny' als zachte heelmeester heeft 
niemand iets en stinkende wonden zijn 
erger dan een compromis. Zit groei niet 
juist in de confrontatie? Respect moet 
verdiend worden en ervaring is alleen 
bruikbaar als het op een verstandige en 
positieve manier wordt ingezet. 

Wat willen de leden? 
Reacties van koor- en kwartetleden 
laten overduidelijk de behoefte aan 
verandering zien die je ook bij andere 
organisaties (en ook in het buitenland) 
ziet. Er is een overduidelijke behoefte 

om verder te komen en meer te willen. 
Ik vind dat een bestuur daarin een 
belangrijke verantwoordelijkbeid heeft. 
Luisteren naar de leden en je richten op 
hun behoeften binnen de grenzen van 
de stijl. Ontwikkelen we onszelf niet, 
dan staan we stil en gaan dus achteruit. 
De kick verdwijnt en op Europees niveau 
kunnen we aUeen nog likkebaardend 
toekijken hoe anderen wél verderkomen. 
Darryl Flinn (directeur van de Society) 
schrijft ons zijn grote waardering voor 
de inzet en de resultaten van het afgelopen 
jaar. Ook hij laat ons weten dat aanpas
sing en orntwikkeling noodzaak is. Hoe 
hadden zij anders aJ zestig jaar een 
organisatie in stand kunnen houden met 
meer dan 35 duizend leden? Laten we 
vooral niet denken dat we aUes op 
barbershopgebied al hebben bereikt. Ik 
denk dat we na tien jaar een redelijk 
idee hebben van de mogelijkheden. 
Maar veel verder zijn we (nog) niet. 

Kwaliteit of gezelligheid? 
AJs je wilt veranderen om iets méér te 
wiUen, roept dat meteen de discussie op 
over de vraag kwaliteit óf gezelligheid. 
Alsof gezelligheid alleen mogelijk is 
zonder kwaliteit en streven naar kwaliteit 
het einde van de gezelligheid betekent! 
Natuurlijk hoeven we niet allemaal 'de 
beste' te worden. Daar gaat het niet om. 
Waar het wel om gaat, is om binnen de 
eigen mogelijkbeden eruit te halen wat 
erin zit. Dat maakt het zingen spannender 
voor onszelf en interessanter voor ons 
publiek. Het gaat om de kick van een 
geslaagd optreden met een spannende 
'performance'. Het publiek op het puntje 
van de stoel, tot het laatste akkoord 
geboeid en dan smekend om meer. 
Wat dacht je van de Guinness-record
poging waar we met 326 man Heart of 
my Heart zongen. Wat dacht je van hét 
feest in Ede. Wat van The Lord's Prayer 
van Shannon Express na de minuut stilte 
ter nagedachtenis aan lady Diana. Wat 
ging er toen niet door je been? Kwaliteit 
en gezelligheid gaan juist bijzonder 
goed samen. Laten we daar het komend 
jaar verder aan werken en opnieuw met 
elkaar een fantastisch jaar beleven. 

Tot slot wil ik iedereen die het afgelopen 
jaar tot een sprankelend jubileumjaar 
heeft helpen maken, nogmaals hartel.ijk 
bedanken voor de geweldige inzet. 
Namens alle barhershoppers en namens 
alle bestul!.lrsleden. Zonder jullie was 
het niet gelukt. Let's do it again! 

With a happy choice of voice, 
Johan Kruyt, DABS-president 

Het bestuur van DABS 
wenst alle leden f ijne 
feestdagen en een 
muzikaal 1998 toe. 

Bestuur gewijzigd 
Penningmeester Gommert Burger 
verlaat na elf jaar het DABS-bestuur. 
Dar heeft uiteraard enkele wijzigingen 
in her bestuur tot gevolg. Secretaris 
DolfLahuis zal voorlopig het secretariaat 
combineren met het penningmeester
schap. Hij krijgt assistentie van Ad 
Roskam (WhaJe City Sound) voor de 
notulen en andere bijstand voor de 
secretaris. A big he(p! Er komt een 
nieuwe computer voor het opslaan van 
de gegeven van secretaris e:n penning
meester. Fons Bosdriesz van Dolphin 
Barber Mates heeft aangeboden daarbij 
hand- en spandiensten te verlenen. 
Zie ook pagina 5. 

Goes op 
het net 
Voor de lief
hebbers: 
The Gaggling 
Ganders Gang 
uit Goes hebben samen met vrouwen
koor The Goose City Singers een 
homepage op het Internet. Het adres: 
http://www. worldon I i ne. nll-keychnge/. 



aAa: - rux~: 01 11--------------------------------------------------------------

Ketelbinkie in Lustrumshow van Rotterdam 

Het Jubilustrum van Gents' Mainport 
S ingers op 13 september begon met een 
optreden in de Kuip zelf. Tijdens de 
opkomst zette het publiek, achthonderd 
koppen, een spontane wave in. Op de 
achtergrond werd een geluidsband met 
gejuich meegedraaid. Dit gaf de zangers 
een zichtbare kick. Velen. aan wie wij 
hadden verte ld dat wij een optreden in 
de Kuip gaven, keken ons een beetje 
g lazig aan, van 'ja hoor, doe nou maar 
gewoon'. Na het optreden begon het 
feest in het Maasgebouw. Er waren The 
Ranch House Favorits met dansbare 
muziek, hier werd ook veel gebruik van 
gemaakt. Er waren zelfs boze blikken 
wanneer er weer gezongen werd. Kun 
je dat begrijpen? De zalen lagen een 
beetje uit elkaar, maar dit gaf een goede 
reden om lekker mobiel te blijven. De 
optredens werden verzorgd door de 
kwartetten The Gents, Why Four, Full 
Color en de koren Route Sixreen en 

Tlte Gel/Is' Mainport Singers tijdens de 
uitl•oering van Ketelbinkie op de 
Jubilustnunslww. 

uiteraard The Gents' Mainport 
Barhershop Singers Rotterdam. De 
laatsten voerden een nummer op dat ons 
als Rotterdammers na aan het hart ligt. 
Dit nummer kostte de nodige zweet
druppels, want er moesten allemaal tat
too's worden ingebrand in de pauze. Al 
die baarden moesten plotsklaps groeien 
voor Kete lbinkie, die straatjongen uit 
Rotterdam. Het nummer was speciaal 
voor ons omgeschreven in barbershop
stijl door Dolf Kaper. Onze grote dank 
hiervoor, Dolf! Al met al luisterend naar 
de verschillende reacties, kunnen wij 
terugkijken op een zeer geslaagd feest. 
We gaan alva t iets verzinnen voor ons 
tiende jaar. Want het kan nog mooier. 

Koos van der Knaap, 
Jubilustrumcommissie 

TAPPERIJ 
EETCAFÉ 

Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden. 

Breede Haven 13. 5211 TL 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073 - 145884 

Steun van DABS 
gevraagd voor 
Kwartettendag 
' Dit evenement is essentieel voor het 
barbershopzingen', constateerde Ulrich 
Gschwindt mede name ns de zeven 
andere coaches op de Kwarteltendag 
van 16 november in Nieuwegein. 
' Kwartetzingen is het belangrijkste van 
barbershop en daarom moet het voor 
DABS een hoofdzorg zijn het kwartet
zingen door te geven. He t bestuur moet 
daarom eens ernstig overwegen de 
volgende kwartettendagen financieel te 
ondersteunen.' 
Gschwindts oproep we rd nog eens 
herhaald door Hans van Vliet, baritone 
bij Vocal Chords welk kwartet de 
o rganisatie deze keer op zic h had 
genomen. President Johan Kruyt riep 
weliswaar spontaan ·jazeker' als antwoord 
op de oproep. maar het bestuur moet 
zich nog beraden op de vorm waarin de 
steun kan worden gegeven. 
De organisatoren, de coaches en de 
deelnemers waren na afloop allemaal 
uiterst tevreden over de dag, die al op 
zondagmorgen negen uur begon en niet 
eerder dan zes uur 's avonds eindigde. 
Het waren niet alleen de kwaliteit van 
de coaches en hun enthousiasme die de 
dag geslaagd maakte n, maar ook de 
sfeer van goede bekenden die elkaar 
weer eens ontmoetten, gaf de dag een 
bijzonder tintje. Het kwartet Vocal 
Chord liet zich van een niet-muz ikale 
en toch heel goede kant zien met een 
vlekkeloze regel ing van sche ma's, 
lunchpakketten en versnaperingen. 'We 
zijn op de goede weg', constateerde 
Han van Vliet. 'Vorige keer nam 
4 Again het initiatief, deze keer hebben 
wij het gedaan. En voor de volgende 
keer hebben zich spontaan al twee 
kwartetten gemeld. Dit betekent dat 
in 1998 het kwartet Snapshot de 
organisatie op zich neemt en het nieuwe 
kwartet Voice Male (een mengsel 
van Nightshift, Ede, en After Shave, 
' Hertogenbosch). 
Riet Kosterman. als enige vrouw onder 
de coaches, riep tenslotte alle kwartetten 
op meer aandacht te besteden aan 
presentatie. 'Je merkt vaak dat ze die 
categorie verwaarlozen,' waarschuwde 
zij, 'en dan loop je risico vast te lopen 
met het weergeven van de stemming in 
je song.' Zij adviseerde iedereen ook 
gebruik te maken van de deskundigheid 
die zo langzamerhand in e lk koor en e lk 
kwartet aanwezig is. 

Redactie 
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Gommert Burger, precies als geen ander 

Gomroert Burger houdt ermee op a ls 
penningmeester van DABS, na elf 
jaar. AJ eerder had hij de conventie 
voor bet laatst ge-' ma naged ', de 
zesde keer. De tijden zij n daarmee 
enigszins wankel voor DABS, want 
Gomroert Burger was iemand die 
a ltij d, en zeer nauwkeur ig, op zeker 
speelde. 

De gebeurtenissen in het afgelopen 
(jubileum)jaar vervulden hem daardoor 
met grote zorg, wam minstens twee 
evenementen hielden naar zijn mening 
een te groot risico in. De conventie was 
voor hem gesneden koek, zowel wat 
organisatie betreft als fmancieel. Hij 
wist precies wat er te verwachten viel, 
ook bij de overstap naar De Doelen. Hij 
kon het steeds zo plooien dat DABS er 
niets op hoefde toe te leggen. Maar bij 
de jubileumceedee en bet openlucht
concert in Ede heeft Gommen menig
maal de wenkbrauwen gefronst. 
Het moet hem aan het hart zijn gegaan 
dat de evenementen, op aandringen van 
de Raad van Afgevaardigden, een groot 
deel opslokten van de fi nanciële reserve, 
die hij - zuiillg als een echte Zeeuw- in 
de loop der jaren had opgebouwd. Maar 
toen het bestuur eenmaal had beslist dat 
het zo moest, was hij so lidair en werkte 
loyaal mee. Voor een deel heeft hij zijn 
gelijk gekregen: financieel was 1997 
voor DABS een jaar waarin alles maar 
net op zijn pootjes terecht kwam. 
Gom mert registreerde het allemaal 
precies. 
Precies was hij ook in he t 
naleven van de regels. Of het nu ging 
om het betalen van de auteursrechten of 
het uitvoeren van bestuursbesluiten, 
Gommert wist meesta l exact waar 
iedereen zich aan te houden had. In 

sommige gevallen paste hij zo nauw
keurig de regels toe dat niemand ermee 
uit de voeten kon, een kunst op zich! 
Even strikt was hij als conventie
manager. Met enthousasme wierp hij 
zich op de organisatie, met als ui tgangs
punt dat ' Joe Barbershopper' het naar 
zijn zin moest hebben. Voor Gommert 
betekende dat tevens dat i.edereen zich 
aan de regels moest houden, omdat, als 
de een meer ruimte kreeg, dat ten koste 
zou gaan van de ander. Zo klopte elk 
van zijn schema's tot op de minuut. 
Streng en strikt was Gommert dan, 
maar alles moest bij hem wel gebeuren 
'in harmony', zoals een goede barher
shopper betaamt, en een goede bar·ber
shopper is hij altijd gebleven. 

Bestuur DABS 
Hieronder de mening van enkele 
barhershoppers uit de carrière van 
Gommert Burger. 
Theo van Dijk, past president van 
DABS: 'Toen Gommert in hel begin de 
boekhouding afdeed op de achterkant 
van een sigarendoos, was hij niet 
minder precies dan zijn opvolger zal 
worden met een spreadsheet. Ik kan me 
herinneren dat we vanuit de RvA een 
hint kregem dat een ander maar eens een 
conventie moest organiseren, want dat 
zou heel wat minder gaan kosten. Welk 
een ramp overkwam ons! Het heeft veel 
geld gekos t toen Gommert het niet deed 
en het heeft ons geleerd dat niets boven 
een gemotiveerde vent gaat op zijn 
plaats in het bestuur. 

'Later kwam de winkel die je samen 
met Heleen hebt opgezet. Je runde de 
toko al een tijdje toen ik varluit Amerika 
eens een partij tje SPEBSQSA-spullen 
meebracht, BTW-vrij! In plaats dat ik 
geprezen werd voor mijn gesjouw, 
kreeg ik de wind van voren omdat ik het 
inkoopbele id verstoorde! Gommert, 
met respect denk i.k aan je terug, we 
zullen je missen. Het was altijd zo 
vertrouwd, nu wordt het allemaal wat 
groter, wat professioneler. Er zal voor 
de Zuunige Zeeuwse Gaggling Gander 
een ander aan de Gang moeten. Ik wens 
hem sterkte, en jou ook, Gommert.' 

Aat Snellink. de eerste secretaris van 
DABS: 'Een gedreven man, zowel als 
conventiemanager als penningmeester, 
die moeilijk iets uit handen kon geven, 
aanvankeljjk. Later werd' ie verstandiger, 
toen ging hij meer delegeren. Als 

conventiemanager lette hij e rg veel op 
details, hij Liet weinig aan bet toeval 
over. Gommert kon zich ook helemaal 
wegcijferen voor het goede verloop van 
de conventie . Als het nodig was, zou hij 
zelfs niet optreden i.n zijn e igen koor. 
Als penningmeester heeft bij in de 
beginperiode van DABS ontzettend 
veel werk verzet. Ik had hem mi nstens 
drie keer in de week aan de te lefoon. 
Voorzitter Theo van Dijk was veel in 
het buitenland, dus wij, secre taris en 
penningmeester, moesten in die begiJl
tijd veel samen beslissen. Gonunert had 
destijds veel problemen met het innen 
var1 de contributie bij de verschillende 
koren. Hij zocht ook van alles uit voor 
DABS, zoals de regeli ngen met BTW.' 

BiJl van Heek. voorzitter van The 
Heart of Holland Chorus: 'Tk heb 
Gommert Burger altijd ervaren als een 
vriendelijke man. [k heb heel wat keren 
in de kascommissie gezeten en mis
schien was hij niet de meest verfijnde 
financieel deskundige, maar ik heb 
ervaren dat hij goed boek hie ld. Ik heb 
altijd op een plezierige manier met hem 
samengewerkt, niet alleen als ik met 
hem te maken had in de kascommissie 
maar ook als i.k bijvoorbeeld informatie 
wilde hebben. Dat geldt ook voor zijn 
vrouw Heleen. Volgens mij heeft 
Gommert een heleboel goeie dingen 
gedaan voor DABS.' 

Herman Feitsma, past president van 
DABS: Al vanaf het begin van mijn 
barhershop-periode ken ik Gommert. 
Eerst gewoon als collega barbershopper, 
maar al gauw wat beter. Dan valt vooral 
op zijn betrokkenheid met de overall 
o rganisatie van het barhershoppen in 
Nederland. Hij zit overa l in en is ook 
altijd bereid om iets aan te pakken. Hij 
is een echt werkdier. Als je hem (en z' n 
Heleen) ziet zwoegen in de shop, kan je 
er alleen maar met verwondering naar 
kijken. 
ln mijn voorzitterstijd heb ik natuurlijk 
heel veel met hem te maken gehad. Dan 
valt ook op dat hij niet gemakkelijk is. 
Niet voor anderen, maar ook niet voor 
zichzelf. Heeft ie he t een keer in z'n 
kop, dan krijg je het er nie t meer uit. 
Het zou niet eerlijk zijn om te zeggen 
dat hij een gemakkelijk iemand is, maar 
wel iemand die zich voor de vol.le honderd 
procent inzet voor een DABS zoals hij 
die ziet. Gommert heeft zeker z ijn 
stempel gedrukt op wat DABS nu is. 
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Brit Steve Hall tijdens coaching: 

Stemming van een 
is waar alles om 

song 
draait 

Steve Hall in gesprek met arrangeur Ed 
Waescile (rechts) tijdens een Engelse conventie. 

Mood is all, schreef Steve Hall met 
grote letters op het bord voor Whale 
City Sound, toen hij dit koor coachte 
voor de conventie. De stemming is alles 
waarom het gaat. Dat was hetgeen deze 
Britse beroepscoach, in dienst van de 
Britse organisatie BABS, vooral wilde 
benadrukken. 'Heel af en toe kan men 
een ontroerend optreden meemaken. En 
dan heb ik het niet over een goed 
gezongen tag of een grootse intro, maar 
over een optreden waarvan het publiek 
echt ontroerd werd. Dat gebeurt zelden.' 
' Soms kunnen we geroerd worden door 
een prachtige stemtechniek. Dat komt 
doordat we enig benul hebben van de 
beheersing die nodig is om een song 
prachtig zuiver te zingen. Maar zelfs de 
meest hartstochtelijke, 'technische' 
muziekfanaat, zal na verloop van tijd 
afl1aken.' 

samen kle urende klinkers, het goed uit 
spreken van tweeklanken en dergelijke. 
Volgens hem is er te weinig gekeken 
naar het creëren van een sfeer, ofwel de 
artistieke kant van de uitvoering. 
Zonder de artisticiteit bereiken we maar 
de helft van wat we willen. 

Steve Hall constateert: ' De sfeer 
bepaalt he t type sound (timbre) dat we 
voortbrengen. En de sound is onder
geschikt aan de sfeer van de song ." Hij 
stelt voorop dat elk koorlid voor het 
bereike n van uitmuntendhe id vocaal en 
zangtechnisch geschoold moet zijn. 

I 
- ~ -1®2 

Daarvan uitgaand komt hij tot de vol
gende stellingen: 
I. de stemming van de muziek bepaalt 

het vocale timbre, 
2. de stemming van de muziek bepaalt 

het algehele tempo 
3. de stemming van de muziek bepaalt 

de frasering (het opdelen van de 
tekst in zinnen of delen daarvan) 

4. de stemming van de muziek bepaalt 
de lichaamstaal 

5. de stemming van de muziek bepaalt 
de gezichtsuitdrukking 

6. de stemming van de muziek bepaalt 
de mate van choreografi sche onder
steuning (bewegingen) 

Van belang is daarbij dat de zanger weet 
wat hij zingt, het verhaal begrijpt. Voor 
Nederlanders gaat dat uiteraard nog 
meer op dan voor Engelstal i ge zangers. 
(Het zou wel eens kunnen dat bij vele 
Nederlandse koren te weinig aandacht 
besteed wordt aan de inhoud van een 
song - Redactie) 

Lichaamstaal 
In het rijtje van Hall staat de choreografie 
onderaan. Hijconstatee1t dat bewegi ngen 
in het algemeen misschien wel goed 
worden uitgevoerd. Maar ze komen vaak 
niet overeen met de stemming van het 
stuk. Bij Hall komen lichaamstaal en 
gezichtsuitdrukking eerst. dan volgt pas 
de choreografi e. Hij noemt het 'een 
fundamenteel gebrek als een dirigent o f 
coach er niet in slaagt een passende 
lichamelijke uitstra ling to t stand te 
brengen'. Het maskeren van zo'n gebrek. 
zelfs met een goed gesynchroniseerde 
choreografie. verbete1t de ui tvoering niet 
als het artistieke e la n ontbreekt. 
Integendeel, zulk bewegen maakt een 
vertolking niet geloofwaardig, niet over
tuigend. Steve HalJ concludeert: 'Er is 
niet een enkele goede manier om een 
song te zingen. Het enige criterium is 
dat de song het publiek moet ontroeren, 
zoals oorspronkelijk de bedoeling was.' 

Redactie 

Steve Hall bepleit daarom voottdurend 
de emotionele lading van een song tij
dens het zingen. Natuurlijk sluit hij 
stemtechniek en showmanschap niet uit. 
Maar zonder de emotionele lading is 
een song nergens. Hall signaleert dat de 
laatste twintig jaar (in elk geval in 
Groot-Brittannie) de nadruk heeft gele
gen op de techniek van het zingen: 

Keukenarchitectuur Badkamercultuur 
Tegels Exclusief Sanitair Design 

Prins Hendrikstraat 1 5-1 7 2411 CR Bodegraven 
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Vocal Chords 
naar Ierland 
Het kwartet Vocal Chords uit 
Nieuwegein is uitgenodigd om op het 
Guinness Roaring 1920's festival in 
Killarney, Ierland, op te treden in maart 
1998. Het festival duurt drie dagen en 
staat helemaal in het teken van de jaren 
twintig. Tijdens het festival worden drie 
grote shows gegeven met barhershop
kampioenen uit Amerika en Europa. 
VocaJ Chords is bij wijze van uitzonde
ring uitgenodigd als zilveren-medaille
winnaar. Memhers Only heeft van deel
name afgezien. Zo gebeurt het voor het 
eerst dat een niet-kampioen wordt uit
genodigd die tevens DABS in het 
buitenland mag vertegenwoordigen 
tijdens een officiële gebeurtenis. 

Ger van Aart overleden 
Vlak voor het ter perse gaan van dit 
nummer bereikte ons het bericht dat 
onverwacht Ger van Aart is overleden. 
Elf jaar was deze Bosschenaar een 
verwoede barbershopper. Hij heeft 
onder andere als dirigent gewerkt met 
de mannen- en vrouwenkoren in Ede, 
Eindhoven en Den Bosch. De laatste 
jaren stond hij ook voor The Gen.rs ' 
Mainport Singers in Rotterdam. 
Menig kwartet heeft hij ook op weg 
geholpen. 
We zullen in Ger een vakkundig en 
gedreven barhershopper missen. 

Redactie 

Databank 
In deze rubriek staan vooral evenemen
ten d ie barhershop-organisaties zélf 
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, zie 'kopU 
DABS-tunes. 

27 februari tml maart 
Conventie BinG! 
Westfalenhal, Dortmund, Duitsland 

20 tm 22 maart 
Conventie Sweet Adelines, 
Noordwijkerhout 

22 tm25 mei 
Conventie BABS 
Harrogae Centre, Harrogate, Engeland 
met als gasten The Big Chicken Chorus 
en het kwartet FRED uit de USA. 

5 tm 7 juni 
Harmony College, DABS 
Plaats nader te bepalen 

28 juni tm 5 juli 
Conventie SPEBSQSA 
Atlanta, Georgia, USA 

WANTED! 

~ 
MlN WHO UKt TO SING 

Holland Harmony zoekt 

een conventiepenningmeester 

Wat houdt dat in? 
Onde r andere het beheren van de 
inkomende en uitgaande gelden die 
betrekking hebben op de conventie. 
Mogelijkheid tot bijhouden op de 
computer is noodzakelijk. 
Nadere inlichtingen bij Alberta Vink, 
(penningmeester Holland Harmony), 
telefoon 0342 - 421 806 

Terugblik 
Op de volgende pagina's kijken we 
nog even in tekst en beeld terug op 
een afwisselend jaar. 

Mus1c PREss DisrruBuroRs 

Het Portable Podium 0' • •• t • 

Mus1c PRF.Ss DISTRIBUTORS 
Postbus 3291, 7500 DG Enschede 
Telefoon (053) 307463 

• 0 .. ~ 

Op roumee met Tourmaster gaat de opbouw van een podium 
opeens razendsnel. Dit stevige, volwaardige podium is sneller 
op te bouwen dan uw koor zich kan omldeden! 

De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2 of meer 
treden. Elke trede is voon.ien van een sterke bekleding en een 
stalen bescherm rand. De achterste trede is desgewenst uit
breidbaar met een veilige railing. 
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporreren. Elke 
unit is daarroe voorzien van rubber wielen, ingebouwde glij
stangen en handvaten. 

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

• • 8 • • 
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Op de fiets voor 
snelle communicatie 
Ton Patist, coördinator van het 
ceedee-project: 
'Als ik terugkijk op de opname van de 
ceedee: positief, gezellig, iedereen 
werkte mee, geen wanklank gevallen en 
iedereen hjeJd zich aan de timjng. Dat 
kwam, denk ik, ook doordat iedereen 
zag dat er een hoop moest gebeuren in 
weinig tijd. Ik kan wel zeggen dat er 
weinig mis is gegaan. 
'Ik heb er toch nog veel werk aan 
gehad, de planning opgezet, schema's 
gemaakt en vooral ook de wijzigingen 
aangebracht, dat was een groter probleem. 
Tijdens de opnamen moest ik de tijd in 
de gaten houden. Er stond een uur voor 
het inzingen en een uur voor de opname, 
dus dat mocbt niet larnger worden. 
' Daarbij heb ik ook de catering 
verzorgd. Tevoren had ik natuurlijk de 
koffie gekocht en de broodjes. Verder 
moest ik smeerders regelen. Maar bet is 
aUemaal goed gelopen, er zat immers 
een goede voorbereiding onder. lk had 
koffieketels geleend bij kennissen uit 
de horeca, en bij de groothandel had ik 
mijn inkopen gedaan. De verkopen van 
de bar hebben uiteindelijk nog meer 
opgebracht dan we verwachtten, 
gelukkig. 

Bob Slavenburg dirigeert 326 zangers voor het Guitllless Book of Records. 

' Voor een sne lle communicatie had ik 
mijn fiets meegenomen, om die lange 
gang in de diergeneeskunde-faculteit 
door te fietsen. Dus ik heette de mensen 
welkom als ze binnenkwamen, gaf ze 
de benodigde papieren met de schema's 
en dan fietste ik naar de bar om te 
zeggen dat ze voor zoveel man koffie 
moesten zetten. 'Het was de eerste keer 
dat ik zoiets deed, maar ik heb er een 
goed gevoel van overgehouden. Dat 
soort dingen ügt me wel.' 

Een gang vol barhershoppers in de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. 

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 ont
vangt U in 1993 zelfs 100 cassettes gratis! 

Meer weten? 

Bel, fax of schrijf vandaag nog. 
Er ligt een brochure voor U kllaar. 

. ---
Dipos Producties, 

Burg. ereroersst raat 69, 
5971 VA Grubbenvorst. 
Telefoon (077) 3270060 

e-mail DIPOS@PLEX.NL 

Royal Class project in Amersfoort 
Voor het RoyaJ Class mannenkoorproject stan in 
Amersfoort en wijde omgeving een close harmony 
Pop-, Jazz- en Barbershopkoor. In de maanden janu
ari en februari worden audities gehouden. 
Het project start in februari en wordt afgesloten met 
deelname aan het Vocal Group Festival in november. 
Ambitieuze zangers worden uitgenodigd zich aan te 
melden bij Ko Burger, telefoon 0341-561440. 
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Te veel tijd gestoken 

in financiële kant 

Rinus Dannenburg, organisator van 
het openluchtfestival in Ede: 
' De grootste verdienste van het 
evenement i volgens mij dat barher
shoppend Nederland zichzelf heeft 
kunnen ontmoeten zonder competitie
gevoel. Normaal gesproken heb je 
iedereen alleen op een conventie bij 
elkaar. Maar nu ging het er alleen om 
een gezellige dag te maken. Daar ben ik 
heel positief over. 
' Het weer was de grootste risicofactor 
en dat was spannend tot het laatste 
moment. Er stonden nog koren te 
repeteren in de regen, maar daarna was 
het ook over, het werd een schitterende 
dag. "Achteraf vind iJk het jammer dat 
we als projectgroep (samen met Jan 
Baas en Frans Castelijn) onevenredig 
veel tijd hebben moeten steken in de 
financiële beslommeringen. Onze 
opdracht was iets te organiseren op 
basis van nul budget. Dat was niet haal
baar. Het bestuur kwam dus na beraad 
met de Raad van Afgevaardigden daar
op terug en vervolgens hebben we een 
alternatief bedacht. We moesten in een 
sporthal terecht kunnen, als het slecht 
weer zou worde n. Toen bleek dat alleen 
al de kosten van een vloerbedekking 
niet haalbaar zouden z ijn. 
' Bij de Raad van Afgevaardigden kwam 
toen Hofland Beheer BY, van het 
kwartet 4Again, met een garantie
stelling van 7.500 gulden en dat gaf ons 
een hoop lucht, financ ieel gezien. Later 
kwamen daar nog bijdragen bij van een 
bevriende makelaar en van het YSB
fonds. Dat was de steun die we hard 
nodig hadden. 
' Maar al die beslommeringen over het 
geld kostten zoveel tijd, dat we eigen
lijk te weinig aandacht konden besteden 
aan het organisatorische deel. We 
moesten te veel overlaten aan het 
bureau Wings Events, anders waren we 
in de problemen gekomen. 
'Organisatorisch zijn daardoor enkele 
dingen verkeerd gegaan. De kaart
verkoop aan het lo ket klopte niet 
helemaal. Er moest EHBO zijn maar 
die was er niet, evenmin als een brand
wacht die je toch moet hebben bij zo' n 
groot evenement. 
' Verder ben ik tevreden, ik voel me als 
iemand die verantwoordelijk was, en 
die door het oog van de naald is 
gegaan.' 

C.UL-"HI!I ~IMaltrla Ede_..,......, __ _,,._ ... __ _ ---.... --·~ ....... , •1enaal._.._ ............ _........,... .....,_, __ _ ____ ....., _ ___ .,_ __ 
._....._.se,..,._" -. ........ .._ ---

Wings Events organiseert jubileumviering in Openluch 

Honderden barbersh 

Drie presidentenuittien j@r. 
Van links naar rechts: Johan Kmyr, Theo van Dijk en Hemwn Feirsma 

• • I 0 • • 
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Engelsen enthousiast, 

gastgezinnen ook 

Frans Castelijn, voorzitter van 
Midland Harmonizer s Sound, Ede: 
• De Engelsen vonden het schitterend, 
dat openlucht festival in hier. Ik was in 
de projectgroep vooral verantwoorde
lijk voor het onderbrengen van het 
Engelse koor Shannon Express, dat met 
zestig man naar Ede kwam. Bij mijn 
club, waarin een mannen- en een vrou
wenkoor zjin georganiseerd , kon ik 
zestig procent van de gasten bij gezin
nen onderdak brengen. 
' Lk kon er bij ons niet meer kwijt, bij
voorbeeld doordat sommigen vreesden 
niet voldoende Engels te spreken. Dat 
zou het voor beide partijen niet echt 
leuk hebben gemaakt. Voor de laatste 
gezinnen moest ik dus een beroep doen 
op anderen buiten het koor. 
'Niet a lleen de Engelsen waren 
enthousiast over hun o nthaal, de gast
gezinnen zelf ook. Een dameskwartet is 
intussen al naar Engeland geweest om 
te kijken bij de voorronden (pre limina
ries) voor de conventie in Harrogate. 
'Volgend jaar zijn we van plan met het 
hele koor naar de conventie te gaan. De 
Engelsen hebben ons gevraagd te 
komen. lk weet niet of ze ons hele stel 
ook onderdak verlenen, maar ze kunnen 
ons daarbij in elk geval helpen. 

Uniek omgeving 
' Mijn opdracht luidde bij aanvang van 
het project dat ik voor de Engelsen zou 
zorgen. Ook toen het erop leek dat het 
evenement vanwege de prijs niet door 
kon gaan, moest ik wel iets doen. Ze 
waren immers uitgenodigd en ze kwa
men. Als het in het openluchttheater 
niet door was gegaan, hadden we een 
zaal moeten organiseren, waar ze 
hadden kunnen optreden en dan hadden 
we zeker geweten dat er bijna niemand 
zou komen. 

' Maar vanaf het begin is er steeds 
geroepen dat het groot feest zou 
worden, en in de kuil zou het natuurlijk 
ook veel leuker zijn. Dus moesten we 
wat aan de prijs doen. Dat lukte. En zo 
werd het toch een echt leuk feest, in een 
unieke omgeving. Jammer dat niet 
iedereen er was. Maar degenen die er 
wel waren, hebben een leuke dag 
gehad.' 

De rribune tijdens hel open/uchifeslil'al in Ede 

--

. ~ 
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