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Conventie vastgesteld
op 14 en 15 november
De conventiekogel is door de R vAkerk. Het idee om op 14 en 15 november een semi-conventie te houden, is
in de jongste RvA-ve rgadering omgebouwd tot het vastomlijnde plan van
een volwaardige conventie. Mogelijk
dat de koren enigszins moeten improviseren met hun ruimte, maar verder
biedt het Cultureel Cent rum in
Harderwijk voldoende accommodatie voor de Conventie 1998. Minder
dan de riante omgeving van de
Rotterdamse Doelen, maa r voldoende voor DABS.
Aanvankebjk lag er bet idee de conventie te houden in bet Chassé theater en
het Turfschip in Breda maar de
bestuursleden Gornrnert Burger en
Maarten de Koning vreesden dat die
accommodaties te beperkt zouden zijn.
Bovendien was er geen conventiemanager beschikbaar na bet vertrek van
Burger. Met pijn in het hart stapte het
bestuur dus af van een volwassen conventie in 1998.
Bij enkele koren viel dü besluit in verkeerde aarde. Met name Heart of
Holland Chorus en Whale City Sound
maakten kenbaar dit niet te pikken. Het
eerste koppelde aan het protest het
voorstel vast om koren die tweemaal
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kampioen waren geworden niet langer
uit te sluiten van deelname in het derde
jaar. Voorzitter BiU van Heek maakte
de RvAduidelijk dat in de oorspronkelijke regeling (uitsluiting) zijn koor
soms jaren zou kunnen wachten voor
het weer met de competitie mee zou
kunnen doen.
Intussen was bij het bestuur het plan
voor een semi-conventie opgekomen,
te houden in het Cultureel Centrum te
Harderwijk. Daar hebben we de
beschikking over een concertzaal met
voldoende plaatsen en een schoolgebouw voor omkleden en inzingen. De
bedoeling was daar steeds vijf koren en
kwartetten achter elkaar te laten optreden,
gevolgd door een jurering en een
coaching.
Vandaar af was de stap naar een volwassen conventie niet groot meer. De
accommodatie is er, de juryleden
komen uit Engeland en van de
Nederlandse SNK. Bovendien had Bert
Smits, die vele keren de conventie van
Holland Harmony heeft geleid, de dag
voor de RvA toegezegd ook die van
DABS deze keer te willen doen.
Zo kan de conventie in twee dagen
worden afgewerkt. Zaterdagochtend
de
gasten
ontvangen.
worden
Zaterdagmiddag starul de kwartetten in
de wedstrijd, zaterdagavond de koren.
Op zondagochtend volgen de clinics
van de juryleden en op zondagmiddag
sluit de conventie af met de show van
de kampioenen en anderen.
Het aannemen van het plan loste voor
een deel het probleem vrul The Heart of
Holland Chorus op: meedoen met de
competitie. Voorzitter Bill van Heek
wilde daarom zijn voorstel om continu
mee te kunnen doen, bijstellen.
Zijn tussenvoorstel was om de kampioenen van het ene jaar alleen in het
jaar daarop uit te sluiten. 'Alleen ons

Frans Castelijn Tijdens de repetitie van The
Dwch Conneerion De voorzitter van Midland
Harmonizers S01md is op 7 maart benoemd tot
barhershopper van het jaar 1997. Onlangs is
hij als voorzitter opge1rolgd door lneke van
Riet Paap.
(Zie ook pagina 5)

Bob Slavenburg dirigent
bij Gents' Rotterdam
Bob Slavenburg heeft op zich genomen
het Rotterdamse koor The Gents'
Mainport Barbershop Singers te dirigeren. Hij vervangt Ger van Aart, die in
december van vorig jaar plotseling
overleed. Bij Duketown Barhershop
Singers in Den Bosch is Fred van de
Grind ingevallen voor Van Aart. Sir
Hugo's
Worthy
Singers
in
Heerhugowaard zijn ook op zoek naar
een nieuwe dirigent. Lake District
Sound in Maarssen is heel tevreden
met dirigent Ulrich Gschwindt en de
assi.stentie van zijn vriendin Rie t
Kosterman. Eerder was daar Han Klein
Haneveld vertrokken.
koor is steeds de dupe geweest van de
bestaande regeling' , constateerde Van
Heek, 'en daar balen we van. '
Oud-president Theo van Dijk stelde de
Amerikaanse regeling voor: de koren
competeren allemaal elk jaar, en bij de
kwartetten is de winnaar voor altijd
kampioen, hoeft niet meer in een volgende wedstrijd mee te doen. Het
bestuur komt op de vergadering van
juni temg op de voorstellen van de
leden.
Redactie
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In memoriam
Ger van Aart
In december vorig jaar overleed Ger
van Aart, barbershopper van het eerste
uur , tevens oprichter en dirigent van
vele koren. In de vorige DABS-tunes
konden we een bericht van zijn overlij den nog juist meenemen. Maar Van
Aart verdient meer aandacht.
Zijn eerste stappen op het pad van een
meer dan tienjarige barhershop-loopbaan zette Ger van Aart bij het kwartet
van zijn broer Ton, Tlle Gents' Quw-ret
in Den Bosch. Die vier waren afkomstig
van de groep Dubbel Zes en kort tevoren bekeerd tot de barbershopstij l. Hij
stak zijn licht onder anderen op bij Do lf
Kaper die in Nieuwegein b ij Heart of
Holland Chorus door de wol geverfd
was. Kaper stond op dat moment voor
de Midlm1d Harmonizers in Ede.
Toen Kaper daarmee ophield, nam Van
Aart bijna als vanzelfsprekend de directie
van het Edese mannenkoor over. Het
duurde niet lang of hij nam ook het initiatief tot een mannenkoor in zijn woonplaats Den Bosch. Met een open dag
kreeg hij al snel Tlle Duke Town
Barhershop Singers van de grond.

Van Aart stopte wel in Ede. Ongeveer
tezelfdertijd werd hij gevraagd voor het
Eindhovense vrouwenkoor Southem
Comfort Barher Mates. Dat koor zat
dringend verlegen om een dirigent en
Van Aart boekte succes: het koor werd
derde op een conventie. Tussen de bedrijven door viel hij ook nog in waar hem dat
werd gevraagd, naast een drukke baan als
verkoper van kantoormeubileringsprojecten en naast zijn gezin met twee
kinderen.
ln Den Bosch ontstond het kwartet After
Shave en Ger trad op als coach. Later zou
hij ook het kwartet Unlimited onder zijn
hoede nemen. Op een dag ontdekte hij
dat bij alleen nog voor de kwartetten
The Gems ' en After Shave werkte.
Vervolgens besloot hij een vrouwenkoor
in Den Bosch op te richten en dat werden
The Yellow Black Honeybees.
Toen The Gents' Mainport Barhershop
Singers in Rotterdam zonder dirigent
kwamen te zitten, was Ger van Aart
snel bereid ook daar de leiding te
nemen. Resultaat volgde snel in de
vorm van een derde plaats op de conventie in De Doelen.
Van Aart was iemand met een uitgesproken mening en die kon hij duidelijk
te berde brengen, zij het niet altijd even
fijnbesnaard. Velen pikten dat van hem.
anderen niet. Van Aart had een duidelijk

idee over barhershop en had er alles
voor over. Hij was een gedreven figuur,
die mensen kon motiveren. Hij liet ze
barhershop leuk vinden. Hij had ook het
geduld om ze de no ten en de muziek bij
te brengen. Hij had voldoende muzikale
bagage om een behoorlijk goede dirigent te zijn.
Als barbershopper heeft Ger van Aart
vele levens geleefd. Op SI-jarige leeftijd
vond zijn lichaam het wel genoeg. Hij
stierf vrij plotseling. op 7 december
1997. Barhershoppend Nederland zowel bet mannelijke als het vrouwelijke
deel- is hem veel dank verschuldigd.

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

Mus1c PRF.Ss DrsrrusuroRS

De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2 of meer
treden. Elke trede is voorzien van een srerke bekleding en een
sralen beschermrand. De achterste trede is desgewenst uitbreidbaar met een veilige railing.
Her Tourmastersysteem is eenvoudig re transponeren. Elke
unit is daarroe voorzien van rubber wielen, ingebouwde glijstangen en handvaten.

Postbus 3291, 7500 DG Enschede
Telefoon (053) 307463

Tounnaster is stevig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur.
Wdt u meer weten? Bel dan voor een gratis informatiepakket.
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Herman Feitsma pakt
DABS opleidingen aan
Herman Feitsma, oud-president, is
sinds
kort
de
Coördinator
Opleidingen bij DABS. Hij heeft
nogal wat plannen. Op alle niveaus.
' Het opleiden van de leden in de barhershop-stijl is een van de belangrijkste
statutaire doelstellingen van DABS.' Zo
staat het in het nieuwe concept beleidsplan. Ik ben er best trots op d.at ik voor
DABS de start mag maken voor een
nieuwe invulling van het opleidingsprogramma. Goed, ik weet dat er beperkte
fi nanciële middelen zijn, maar er is toch
best veel te doen.
Offic ieel heet ik de Coördinator
Opleidingen. De eerste stap zal zijn het
vormen van een commissie, waarin we
ons bezig houden met het totale opleiding gebied. Formeel ben ik verantwoording verschuldigd aan het bestuur
van DABS. Zowe l voor de financiën als
voor het programma. Betaaibaarheid staat
voorop. Alles wat er gedaan wordt, is
voor de leden van DABS. Dus voor de
koren en de kwartetten. Uit efficiency
overwegingen en vanwege onze intentieverklaring worden workshops. seminars
en c ursussen in samenwerking met

Holland Harmony georganiseerd. Er zal
regelmatig overleg plaatsvinden tussen
Holland Ham1ony en DABS. Het aardige
is dat Tjakko Hoekstra als vertegenwoordiger van de vrouwen, de coördinatie van de opleidingen op zich neemt.
samen met Riet Kosterman.
Wat staat ons te wachten
Voor dit jaar staat er al veel op de rol.
Samenwerke n met Holland Harmony
aan de opleiding Presentation, d ie voor
een groot deel al ontwikke ld is. Het
DABS-harmony college op 13 en 14
j uni in Eist. Assistentie bij de kwartettendag. Opzette n van een d irigentendag
in het najaar. Voorbere iden van een
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cursus Music in het voorjaar van 1999,
samen met Holland Harmony. Dan
heeft er zich in middel een groepje kandidaten gemeld om mee te doen aan een
ree ks BABS-harmony-colleges voor
aanko me nde juryleden. Hier moeten
ook afsprake n voor worden gemaakt.
Tenslotte vinden er ook besprekingen
plaats met de SN K, de stic hting
Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties. Deze organisatie helpt ons
al met het leveren van docenten voor
het harmony college. Maar ze kennen
oo k eigen opleidingen, die misschien
voor DABS leden aantrekkelijk zijn.
Een mogelijkhe id zou zijn dat docenten
beschikbaar komen om onze dirigenten
en koren tijdens de repetities te
assisteren. Ook hebben ze mooi lesmateriaal over koorscholing.
Oproep
Kortom, genoeg te doen. En in ieder
geval te veel om alleen te doen. Daarom
hier een oproep. Als er mensen zijn die
hjeraan mee zouden willen werken, zou
ik graag een berichtje van hen krijgen.
Liefst even op pa pier en met wat
achte rgronden, zoals : muz ie kkennis.
wat doe je in het koor/kwartet; heb je
d idactische achtergrond of a ndere
specialisaties. Tk zoek twee mannen d ie
het lef hebben om dit mee op te starte n.

Herman Feitsma

Hoe ik begon
Dit is de eerste atlevering van
een serie over de manier waarop
Nederlandse barbersboppers zijn
begonnen met bun bobby. Uw
redacteur Jacques de Jong bijt
bet spits at, in de hoop dat
velen bem volgen met verbalen
over de uitzonderlijke manier
waarop zij met berbersbop zij
begonnen. Inzendingen met een
maximum van 350 woorden worden
graag ingewacht bij de redactie
van DABS-tunes.
Een foldertje in de bus liet me
weten dat er een open repetitie zou
zijn in het verenigingshuis
in mijn dorp. Barbershop heette het
genre. Het woord lag ergens heel ver
in mijn geheugen en ik had
het vage vermoeden dat i k het
misschien wel leuk zou vinden . Op de
bewuste avond stapte ik binnen, niet
te vroeg, en zag behalve een lege

zaal een stel mannen in blauwe
sweaters op een podium staan. The
Midholland River Blenders. Ik was
het enige publiek, op een barhershoppende mevrouw na die in een
vrouwenkoor zong en nieuwsgierig
was naar de repeterende mannen. Na
wat oefeningetjes zetten ze The Old
Songs in. Het koor was niet buitengewoon goed, hoogstens buitengewoon
enthousiast. Bij het lied Baretoot
days. dat een hoogtepunt van stage
presence moest zijn, ging van alles
mis. Maar vanaf de allereerste noten
wist ik: dit is voor mij. Ik had nog
nooit gezongen, hoogstens was ik
meer dan gemiddeld geïnteresseerd in
ImJziek en in de pauze kreeg ik de
verzekering dat je maar een béétje
stem moest hebben en eigenlijk alleen
je toon moest kunnen vasthouden.
Bij de volgende repetitie trof ik de

Amerikaanse arrangeur Tom Gentry als
coach aan bij de club en ik kreeg
volop de gelegenheid me te verbazen
over de trucs die barbershopzangers
in huis hebben . Van toen af ging het
snel. Ik werd lid. Het koor viel
kort nadien uiteen . Maar het neemt
niet weg dat ik een kostelijke tijd
heb doorgE!ll'aakt .
Niet alleen in een ander koor en als
redacteur van DABS-tunes maar ook
dankzij de vele contacten in het land.
Bovendien bleek dat barhershop een
makkelijke aanleiding is om eens even
in het buitenland te kijken . Dit jaar
ga ik voor de vierde keer naar de
Engelse conventie en voor de derde
keer naar de Amerikaanse.
Als ik dan zit tussen elfduizend
internationale barhershoppers die
geheel uit hun dak gaan voor hun kampioenen, dan denk ik terug aan dat
goedwillende mannenkoor in die
dorpszaal, met mij als enig publiek.
Jacques de Jong
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Burger en De Koning nemen afscheid

Frans Castelijn
verdient
onderscheiding
Gommert Burger en Maarten de Koning samen in Ede, waar op dat momellf Shannon Expressop
straat staat te zingen
Penning meester Gommert Burger heeft
na elf jaar afscheid genomen van
DABS. Bij zijn afscheid op de R vAvan
7 maart is hij benoemd tot erelid. Ook
vice-president Maarten de Ko ning nam
afscheid. Hij heeft vier jaar in het
DABS-bestuur gezeten.
President Johan Kruyt verme ldde bij
het afscheid dat opvolgers zich nog niet
heben gemeld. Hij drong bij de afgevaardigden erop aan in hun koren eens
te kijken naar geschikte kandidaten.
Kruyt kenschetste Burger als een rechtlijnige figuur. Dat was soms wat lastig,
stelde hij vast.
Dat laatste bleek ook uit de bespreking
van de jaarcijfers. De kascommisie had
vastgesteld dat Burger weliswaar heel
precies, maar tamelijk onoverzichtelijk
de cUfers had bijgehouden. De opzet
was tamelijk ouderwets en moeilijk
contro leerbaar, vond voorzitter Rob
Hofl and van de kascommissie.

Bill van Heek van Heru·t of Holland
Chorus vond dat er weliswaar fouten
waren gemaakt, maar er is nooit gesjoemeld. Ook Theo van Dijk vond dat
Burger zijn werk, zeker ook in die elf
jaar, goed had gedaan. 'Hij begon destijds op een sigarendoos. Ik vraag me af
waarom er toen eigenlijk geen goed
boekhoudsysteem is ingevoerd.'

Redactie

The Gents' opgeheven
Het kwartet The Gents ' heeft zichzelf
na twaalf jaar opgeheven, meldde bass
Theo van Dijk op de RvA vergadering.
Lead Arno Viguurs wilde iets anders.
Het kwartet The Sonorifics zoekt een
nieuwe lead en een nieuwe tenor.
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Keukenarchitec tuur
Tegels Exclusief
Prins Hendrikstraat 1 5-1 7

I
Badkamercultuur
Sanitair Design
2411 CR

Bodegraven
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Het kiezen van de Barhershopper van
het Jaar is een oude traditie die hier in
Nederland helaas lichtelijk in onbruik is
geraakt. DABS wil die traditie in ere
herstellen. Vandaar enkele weken
geleden onze oproep om suggesties te
doen vanuit de koren en de kwartetten.
Barhershoppend Nederland moet een
bescheiden volkje zijn. Of iedereen
vindt alles wat iedlereen doet, doodgewoon. Hetgeen nie t het geval is !
Elke c lub heeft zo z ijn harde werkers,
opvallend of minder opvallend. Het zijn
doorgaans degenen die de club draaiend
houden of die a nde re n enthousiast
weten te maken. Er zijn niettemin
weinig suggesties binnengekomen.
De keuze van DABS is gevallen op
Frans Castelijn, tot voor kort voorzitter
van Midland Harmonizers Sound in
Ede. Niet alleen heeft hij een belangrij ke
ro l gespeeld voor de e igen organisatie.
Hij is ook verantwoordelijk geweest
voor het hoogtepunt van het DABS
jubileumjaar.
Natuurlijk zijn er anderen die veel hebben bijgedragen aan de viering van het
tienjarige jubile um. Maar Frans
Castelijn lichten we eruit als symbool
voor a l diegenen die he bben meegeholpen 1997 een geslaagd jaar te
maken. In het bijzonder heeft Frans
z ich belast met ' lo kale contacten' en
met het huisvesten van de 85 Engelse
gasten.
De plezierige e n deskundige wijze
waarop hij deze logistieke puzzel heeft
opgelost, heeft in belangrijke mate
b ijgedragen tot her succes van het
jublieum-s lotfeest. In de a lgemene
vergadering van 7 maart heeft hij de
award gekregen.
Frans, bedankt en gefelic iteerd.

Redactie
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Let's face Presentation
wegens succes herhaald
Wegens groot succes wordt de vierdaagse cursus Let's face Presentation
herhaald op de zaterdagen 4, 18 en 24 april en 9 mei. Plaats: de Drumptse Hof
in Tiel. Kosten f 150,-. Na d eze cursus hebben de deelnemers een goede basis
om zelf als koor- of kwartetlid het onderdeel Presentatie meer vorm te geven.
Degenen die tenminste drie bijeenkomsten hebben bijgewoond, krijgen een
certificaat. Dat geeft weer toegang tot een vervolgcursus die komend najaar
wordt gehouden. Docenten op de vierdaagse cursus zijn Riet Kosterman,
dirigent Peter lseger van het vrouwen- en het mannenkoor in Ede, alsmede
twee Engelse docenten. Voor een vertaling van hun bijdrage wordt gezorgd.
Aanmeldingen bij Tjakko Hoekstra, Evertsenstraat 1, 4461 XN Goes.
Telefoon 0113-213254.
Het belang van presentatie is intussen
niet alleen ontdekt in de lichte muziek
en het muziektheater. ook bij de meer
tradtitionele koorsoorten dringt door
dat een lied meer overtuigingskracht
krijgt als de zangers ook laten zien wat
ze zingen. Er is niet zo veel nodig om
overtuigend te zijn wanneer de inleving
echt is', schrijft Mireille Hartjes in het
blad Dechorurn van de SNK.
Zij is docent lichte muziek bij deze
organisatie. Volgens haar is het van
belang dat de zanger zich kan voorstellen wat hij overdraagt en ook dat hij
gelooft in wat hij zingt. Dat veroorzaakt
de overtuiging in de zaal. 'Daarbij is
mijn ervaring dat te veel "gedoe" in
gebaar en houding de presentatie eerder
zwakker dan sterker maakt. '

' Presenteren wil zeggen: iets uitdrukken
of overdragen. Dat kunnen een inhoud,
een sfeer of een emotie zijn. Bij de
interpretatie van vocale muziek gaat het
erom hoe je van noot naar noot komt.
Maar bij de interpretatie van de tekst
gaat het erom hoeje van woord naar
woord, van handeling naar handeling en
van intentie (emotie) naar intentie
komt.' Zangers, schrijft Hartjes verder,
zijn vaak nog te weinig acteur, te weinig 'beweger'. In presentaties wordt
vaak alleen het bovenlijf gebruikt, de
zanger acteert letterlijk tot het middendrif, er is geen doorstroming naar de
rest van het lichaam. Men is gericht op
de technische beheersing van het stemapparaat, terwijl de zangkunst, evenals
het acteren een totaalhandeling is.

Nationaal koor naar Britse conventie

Hartjes onderscheidt een reeks o nderdelen in de presentatie. Daartoe behoren uiteraar de stem met aJ zijn mogelijkheden, de houding, de mimiek en de
gebaren, maar ook de afstand tussen
personen en de dynamiek, het ritme
waarin mensen dingen doen, de balans
tussen spanning en ontspanning. Voor
al d ie onderdelen bestaan oefeningen.
De bron van aUe expressie is volgens
Hartjes de intentie, ofwel de irtrîetlijke
handeling, een bedoeling of een emotie.
Via intenties maak je de interpretatie
van een stuk aan bet publiek duidelijk.
Als de zanger zicb kan voorstellen wat
hij overdraagt en als hij gelooft in wat
hij zingt, komt dat overtuigend over op
de zaal.
Voor de dirigent is het kunnen uitdrukken van intenties via zijn mimiek erg
belangrijk. De zangers kunnen van zijn
gezicht aflezen wat ze zelf moeten uitdrukken. Bij de meeste groepen is het
verbeteren van presentatie een kwestie
van verbeteren van overtuigingskracht.
De opmerkingen van Mireille Hartjes
laten zicb snel herkennen in het barbershopcircuit. Vele Nederlandse, vooral mannelijke, barhershoppers lijken
nooit beiernaai los te komen van hun
calvinistische achtergrond, alsof het
eigenlijk niet mag wat ze daar op het
podium staan te doen. Wat dat betreft
kunnen zij zich de opmerkingen van
Mireille Hartjes ter harte nemen. Of een
cursus Presentatie gaan volgen.

Redactie

Advertentie-tarieven
DABS-tunes verschijnt viermaal per
jaar in een oplage van 600 exemplaren.
Op die basis zijn de advertentietarieven
als volgt.
l x
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Peter lseger dirigeert het nationale koor dat in mei optreedt rijdeliS de Britse
conveiltie in Harrogate. Voor her koor bestaat groot enthousiasme.
De Fries Peter Molenaar heeft het er zelfs voor over drie uur re rijden naar de
repetitieruimte in Hendrik /do Ambacht. Het koor telt een kleine vijftig deelnemers
en de kwaliteit is goed. Daarmee kan Nederland voor de dag komen. Er staan. vier
songs op het programma: SMn.e on Harvest Moon, One hearr, one voice, Rockabye
my baby en Under the Boardwalk. Zie ook de rubriek Data.
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I pagina
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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 mogelijkheden van een
advertentie in DABS-tunes.

Zoekt u een lid voor een kwartet,
leden voor een koor, of een dirigent?
Plaats een Wanted! van f 15.
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Kopij DABS-tun es
De volgende DABS-tunes verschijnt
eind juni. Kopij graag vóór 1 juni bij
de redactie. Aanleveren op floppy (in
Word of Wordperfect op de PC)
scheelt de eindredacteur vele uren
werk. De verschijningsdata zijn
verder eind september en eind december. Bij voldoende aanbod van
dringende nieuwtjes of aankondigingen kunnen we ook een DABS-note
uitbrengen.
Redactie-adres: Koningin Julianaweg
16, 3628 BN Kockengen. Of per e-mail
aan JacquesdeJong@compuserve.com

Databank
In deze rubriek staan vooral evenementen die barhersbop-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
hierboven.
4 april
Cursus Let's Face Presentstion
Drumptse Hof, Tiel

18 april
Cursus Let's Face Presents tion
Drumptse Hof, Tiel

24 april
C ursus Let's Face Presentstion
Drumptse Hof, Tiel
9mei
Cursus Let's Face Presentstion
Drumptse Hof, Tiel
16mei
Gold Medals in Harmony
Cultureel Centrum, Harderwijk
Spectaculaire zang- en showvoorstelling van Dolphin Barher Matesen New
Achord, allebei kampioen I 997.
Behalve deze twee koren treedt ook op
Inekes Jazz en Showballet, mogelijk
ook een aantal kwartetten. Informatie:
Herman Wisscher, Dolphin Barber
Mates, 0383-762658 Joke van den
Hoorn, New Acbord, 0332-461390

17 mei 09.30- /2.00 uur
Optreden Dutch Conneetion
Nieuw Cultureel Centrum, Hogekade
50, Hendrik Ido Ambacht.
Het Nederlandse gelegenheidskoor

Dutch Conneetion dat in Harrogate op
de BARS-conventie op 22 mei zal
optreden, houdt zijn generale repetitie.
De vijftig Engelandvaarders, afkomstig
uit tien koren en kwartetten, nodigen
alle barhershoppers en geïnteresseerden
uit deze repetitie te aanschouwen. Naast
hun try out van vijf songs die onder
leiding van dirigent Peter lseger zijn
ingestudeerd, zullen de kwartetten
Snapshot en Voice Male optreden.
22tm 25 mei
Conventie BABS
Harrogale Centre, Harrogate, Engeland
5 tm 7 juni
Harmony College, DABS
Jeugdherberg, Eist (Utreçht)
28 juni tm 5 juli
Conventie SPEBSQSA
Atlanta, Georgia, USA

19 augustus
Concert kwartet Yesteryear in
samenwerking met DABS, Holland
Harmony en Sweet Adelines
Cultureel
Centrum
de
Meent,
Amstelveen. (Zie elders op deze pagina).
25 augusws
Herdenkingsconcert voor
Ger van Aart
Koningstheater van het WiJiem I
College in Den Bosch.
ln bet concert treden op: het vrouwenkoor The Yellow Black Honeybees, bet
mannenkoor The Duketown Barbiersbop Singers en de mannenkwartetten
Voice Male, The Gents' en Unlimited.
De gezinsleden van Ger van Aart zijn
eregasten.
9 tm 13 september
Eerste Europese ba rbershopconventie
Stockholm, Zweden
13 tm 17 oktober
Conventie Sweet Adelines International
Minneapolis, Verenigde Staten
23 tm 25 oktober
Conventie LABBS
Brigbton, Engeland
6 tm 8 november
Vocal Group Festival
Concertzaal en Brabants Conservatorium Tilburg.
SNK,
Informatie:
bureau
Plompetorengracht 3, 35.1 2 CA Utrecht,
030 2313174.
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14 november
(Semi-)conventie DABS
Cultureel Centrum Harderwijk

21 november
Jubileumconcert van The Midland
Ha rmonizers Sound
Theater De Lampegiet, Veenendaal.
Op 21 november 1983 is de barhershop
harmony society The Midland
Harmonizers Sound opgericht. Daarin
zijn zowel een mannen- als een
vrouwenkoor verenigd: The Midland
Harmonizers, aangesloten bij DABS en
The Midlaod Sound, aangesloten bij
Holland Harmony. Het 15-jarig bestaan
wordt gevierd met een grote show,
waarin de eigen koren en kwartetten
optreden, maar uiteraard ook andere,
wellicht ook uit Engeland of Amerika.
De toegangskaarten (à f 19,50) zullen
na de zomer verkrijgbaar zijn.
Nadere informatie is ook te vinden op
het Internet. Adres:
hrtp://www.tref.nl/veenendaal/bbshop/

Vergaderschema 1998
25 april
25 mei
20juni
12 september
3 oktober
28 november

bestuur
bestuur
RvA
bestuur
RvA
bestuur

Kwartet Yesteryear
naar Nederland
De organisatie voor het optreden van
het Amerikaanse kampioenskwartet
Yesreryear op 19 augustus in Nederland
is in volle gang. Een speçiaal koor van
Holland Harmony is bezig een optreden
voor te bereiden. Het is hetzelfde koor
dat zal optreden op de Europese conv
entie in Stockholm. Dit vrouwenkoor
treedt voor de pauze op in een programma waaraan ook een koor vanDABSen
het !Jsselstein Show Chorus van Sweet
Adelines meewerken.
Na de pauze volgt Yesreryear. DABS is
erin geslaagd dit speçtaculaire viertal
over de oceaan te halen. Lead Mark
Blake, tenor Dan Trakas. bass Randy
Baughman en baritone Rod Nixon zullen de gasten zijn van zowel DABS als
Holland Harmony en Sweet Adelines.
De plaats is het cultureel centrum De
Meent in Amstelveen. Noteer alvast die
datum. Het wordt gegarandeerd een
indrukwekkend optreden.

