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Winnaars mogen
voortaan elk jaar
weer meedoen
Voortaan kunnen winnende koren en
kwartetten meedoen aan de wedstrijd
op elke conventie. De Raad van
Afgevaardigden beeft daartoe besloten
in zijn vergadering van 6 juni. Een
ruime meerderheid toonde zich voortander van bet afschaffen van de
bestaande regel dat een koor of kwartet
na twee keer winnen de volgende
conventie moet overslaan.
Het voorstel kwam van het DABSbestuu r, op initiatief van voorzitter BiJl
van Heek van Hean of Holland Chorus.
Hij legde nog eens u it dat een
kampioen in de situatie kan komen dat
het een aantal kalenderjaren moet
overslaan voordat het weer aan een
competitie toekomt. 'Als de regeling
wordt afgeschaft, kan iedereen elk jaar
meedoen. En dan moet elk koor of
kwartet zorgen dat het zo goed wordt
a ls de kampioen.'
De tot dan toe geldende regeling is min
of meer overgeno men van Amerika
waar een koor tweemaal kampioen mag
worden en dan een jaar wordt uitge loten.
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Aan de waterpijp in Jemen

Barhershopper Jan Baas ::.it aan de waterpijp tijdens een verblijf in Jemen. De anderen kauwen
qat, bladeren met een opwekke11d middel erin. Daarnaast hatlden ~e ook een optreden op tie
Nederlandse ambassade in Jemen, op uimodiging wm de ambassadeur.
\im links af: Mario van Egmond, Tjitre Weve1: een medewerkster van de Nederlandse ambassade,
gids Hoessein. Jan Baas (aan de wate1pijp). Piet/Jsendom, Ben Hofhuis en Henk Briickmann.
Zie ook pagina 6

Kwartetten zijn voor altijd uitgesloten.
eens kampioen altijd kampioen.
Mart Vegelien van Sir Hugo's Worthy
Singers uit Heerhugowaard merkte
daarbij op dat de frequentie van de
conventies van groot belang is. Destijds
heeft DABS bes loten dat de conventie
om de achtien maanden wordt gehouden,
in het voorjaar en in het najaar. De
reden daarvan was dat bij een jaarlijkse
conventie een koor of kwartet alleen
maar met zijn conventiesongs bezig zou
zijn e n nauwelijks met eigen repertoire.
Het vaststellen van de frequentie is een
zaak van het bestuur. Vandaar dat in de
R vAeen peiling werd gehouden naar
de voorkeur van de leden. De meesten
bleken een tussenpoos van twee jaar
geschikt te vinden. Dan zou de conventie afwisselend met die van Holland

Harmony gehouden kunnen worden.
Het jaar zonder conventie zou dan
gebruikt kunnen worden voor 'iets
leuks', een evenement waar alle koren
en kwartetten iets aan kunnen hebben,
bijvoorbeeld een show met daaraan
gekoppeld een harmony college of een
coaching. A ls voorlopig tijdstip gaven
de leden het tweede weekeind van
november aan.

Redactie

25 oktober
Hel herdenkingsconcert voor de in
december overleden dirigent Ger
van Aart wordt gehouden op
25 oktober. Dus niet op 25 augustus
zoals wij eerder vermeldden.
Zie ook: Databank.
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DABS internationaal

goed vertegenwoordigd
Opnieuw is er veel nieuws te melden in
deze DABS-tunes. Ik moet me erg
inhouden om niet meteen al mijn kruid
te verschieten, maar het gaat goed met
DABS. Buiten Nederland zijn of worden
we dit jaar vertegenwoordigd in
Killarney
(Ierland),
Dortmund
(Duitsland), Sana'a (Jemen), Harrogate
(Groot Brittannië), Atlanta (USA) én
Stockholm (Zweden). Het actieve
barbershopjaar sluiten we straks gezamenlijk af in Harderwijk met een eigen
nationale conventie, onder leiding van
de nieuwe conventie manager Be rt
Smits en z ijn rechterhand voor deze
gelegenheid, Rosalie Davies. Wat een
jaar, wat een hobby! En nóg meer spannende zaken zijn in ontwikkeling.
Voor ik verder ga, wiJ ik eerst Ttdal
Waves (opnieuw) welkom beten binnen
de gelederen. Fijn dat jullie er weer bij
zijn. Een eerste welkom aan het koor in
Den Burg (Texel) en een bij na welkom
aan het koor in oprichting in
Klazinaveen ! Nu Groningen e n
Limburg nog en we zijn écht natiomvide.

veen uw kaarten via het Yesteryearrekeningnumrner dat u elders in deze
DABS-tunes aantreft. Vraag uw RvAvertegenwoordiger naar de speciale
Yesteryear-folder die we hebben laten
maken. Daarin treft u ook een handige
routebeschrijving aan.

Daarnaast is de kans groot dat het secretariaat van World Harmony Council
Europe door Nederland wordt overgenomen. Als twee na grootste barhershop
organisatie in Europa is het tijd voor
DABS om wat meer aan de internationale weg te timmeren. ln Amerika is
DABS positief opgevallen met haar
vele activiteiten, de ledengroei (als een
van de weinigen in Europa) en ook tijdens een kritische correspondentie met
Kenosha. Tijdeos de internationale
conventie in Atlanta valt de beslissing.
Ook daarover binnenkort meer nieuws.

Tijdens de BABS-conventie vorige
maand heb ik stevig lopen 'vip' -pen,
maar dat gaat verder dan de recepties
met de burgemeester en gin&to nics in
de pauze. Je loopt een soort dubbe l parcours en vergaderingen beginnen 's
morgens al om 8. 15 uur, mind you.
Nederland (Ho lland Harmo ny en
DABS) heeft er dit keer goed zaken
kunnen doen. Het eerste deel van het
Training the Trainers (TIT)-programma is afgerond. Ook Nederlandse barhershoppers kunnen nu deelnemen aan
de Europese barhershop jury-opleidingen. Deel 2 van Training rhe Trainers is
in voorbereiding. Aanvankelijk ging het
erom coaches op te leiden voor de topkoren. Maar in Harrogale bleek dat de
meeste Europese organisaties juist
behoefte hebben aan goede coaches
voor het ' intermediate level' (de C+
en B-koren). Vandaar dat Training the
Trainers 2 zich nu ook daarop

Deze zomer hebben wij voor u Songs of
Yesteryear, het eerste barhershopconcert dat de drie Nederlandse organi
saties gezamenlijk organiseren. U reser-

Het Portable

zal richten. Verschillende ideeën zijn al
geopperd. We houden u op de hoogte.

Voordat ik u allen een zonnige zomer
toewens, wil ik u eraan herinneren dat
DABS oog steeds op zoek is naar tenminste één enthousiast bestuurslid. Wie
werkt mee aan de muzikale toekomst
van DABS? Ik wens u een zonnige
zomer toe.
With a happy choice of voice,

Johan Kruyt, president
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Op 10urnee met Tourmaster gaar de opbouw van een podium
opeens razendsnel. Dit stevige, volwaardige podium is sneller
op te bouwen dan uw koor lÎch kan omkleden!
De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2 of meer
rreden. Elke trede is voorzien van een sterke bekleding en een
stalen beschermrand. Oe achterste trede is desgewenst uitbreidbaar met een veilige railing.
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporteren. Elke

Mus1c PRESs DISTRIBUTORS

unit is daartoe voorzien van rubber wielen, ingebouwde glijstangen en handvaten.

Postbus 3291, 7500 DG Enschede
Telefoon (053) 307463

Tounnaster is stevig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur.
Wilt u meer weten? Bel dan voor een gratis informatiepakket.
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Alleen bewegingen maken nog geen Presentatie
' We hebben nog steeds de neiging
aparte bewegingen te bedenken in
plaats van een complete presentatie,'
constateerde Sandra Landey van
LABBS aan het slot van de cursus
Presentatie, die DABS en Holland
Harmony samen gaven in De
Drumptse Hof in Tiel in april en mei.
Landey verzorgde het onderdeel
Choreografie. Zij waarschuwde:
' Wij zijn op de eerste plaats zangers.
Als de bewegingen het zingen dreigen
te ondermijnen, als je er te veel bij
moet denken, gooi ze er dan uit.'
Het was een van de talrijke tips die zij
en de andere docenten van de cursus
meegaven aan de 38 deelnemers van de
cursus, mannen zowel als vrouwen. Een
andere tip van Landey was op de eerste
rij zangers te zetten die ook emotie kunnen laten zien. De opstelling van een
koor is buitengewoon belangrijk bij de
presentatie. Iemand die weinig emotie
laat zien, of niet gemakkelijk beweegt,
heeft de beste plek op de derde rij aan de
linkerkant van het koor, gezien vanaf de
zaal. Daar valt een zanger het minst op.
Zo staken de deelnemers van de cursus
van alles op over talrijke aspecten van
de Presentatie. Niet alleen Sandra
Landey was ervoor uit Engeland over-

Dit is de tweede aflevering
van een serie over de (vaak
merkwaardige) manier waarop
Nederlandse barbershoppers
met hun ho~ zijn begonnen.
Deze keer: Bob Takkenburg.
Jaar: 1982 .

J2l re y ou a barbershopper? Deze
vraag kwam van een Amerikaanse
fietskampeerde r die Trees en
mij voorbij reed, luid zingend
Yes s ir, that ' s my baby, no
sir, don' t mean m:iybe . Orrdat
ik met hem meezong, dach t Tom
Arneberg dat ik ook met barhershop bezig was. Ik kende het
liedj e nog van de TUney TUnestij d (Tuney Tunes was in de
vijftiger j aren een blad dat
nu pop-blad zou he t en - Red) .
Tom was net als wij Coas t to
Coast a an ' t fietsen en overnachtte zo moge l ijk bij barbershoppers , l euk s amen zinga•
en goedkoop .
Na uitwisseling van enkele
f iets- en kampeerervaringen -we
fietst en ongeveer dezelfde
route Oregon-Virgi nia - kwam hij
t erug op het zingen . Liet ons

gekomen, ook dirigente Lynda Wood
was op de cursus een buitenlandse gast.
Zij liet de cursisten ervaren hoe het
' voelt' bepaalde situaties te spelen,
zoals boodschappen doen met een partner in de supermarkt, of gezamenlijk
verdwaald raken in het donkere bos.
'Elk gebaar, elke beweging moet zin
hebben,' zo luidde een van haar
adviezen. En: ' De krachtigste van alle
bewegingen is die beweging die de
kijkers beroert zonder dat ze het
weten.'
Dirigent Peter Iseger (Ede) wijdde een
dag aan de Interpretatie van een song
aan de hand van de muziek en de tekst.
Zo wees hij bijvoorbeeld op het beginsel
eerst een song te analyseren op genre.
Dar wi l zeggen dat de interpretatie eerst

vereist te bepalen wat het karakter is
van een song. Gaat het vooral om de
tekst, of om de melodie, het ritme of de
mooie akkoorden. ls het een komische
song die veel beweg ing vraagt of een
medley op een bepaald thema.
Riet Kosterman tenslotte gaf uitleg over
de categorieën Music en Presentation
bij het jureren van songs tijdens een
wedstrijd. Haar boodschap: ' Vermaak het
publiek en heb daar zelf pJezier in' .
Achtendertig cursisten kregen na vier
zaterdagen een certificaat uitgerei kt van
DABS-voorzitter
Johan
Kruyt.
Daarmee kunnen ze komend najaar
erder met een, uiteraard zwaardere,
vervolgcursus Presentatie.

Redactie

Hoe ik begon
op een cassetterecorder horen
hoe zoi ets viersterrmig klonk .
Toen hij onze interesse gewaar
werd, dook hij in zijn fietstas
en kwam met zijn fietsschema en
adressen voor de mai l i ng op de
proppen . We kregen het adres
van Chri s Morr ow, secr e t aris
van de Alexandria Harmonizers
(29 jaar lang) . Deze had Tom
verzeker d da t iedere biker in
zijn achtert uin kon kamperen,
want de goevernementsstad
Wa shington DC kent geen
campings . Daar hadden we wel
oren naar, want na drie maanden
was de beurs aardig geslonken .
Wij zijn door Chris en echtgenote Jeanette vijf dagen als
VIP ' s verwend . Er werd niet
gekampeerd, integendeel, er
stond een comité van ontvangst
toen wij bij hen arriveerden,
buur tgenoten en familie die
naar die Hollandse aapjes
kwamen kij ken . Onze fietsen
bleven onuitgepakt op de
slaapkamer! Heel gewoon daar .

Hoog t epunten waren : ontvangen
door de burgemeester die ons
een genummerde sleutel van de
stad overhandigde . een foto graa f , een journa l i ste, j awel
met alle gegevens i n de
Alexandria Gazette . Een
rehearsal op dinsdagavond en
een s i ngout in het City Park
met he t volledige koor van 150
man en het kwa rtet Vaudeville .
Na die show dacht ik 'dat wil
ik ook' maar deed men dat in
Holland al? Chris regelde met
SPEBSQSA een en ander en een
poos later kwam de brief van
Headquarters met een verwijzing
naar de First Holland Male
Barbershop Singers . Na nog
enkel e omwegen wer d ger egel d
dat we i n het Veerhuis van
Nieuwegein door Bob Slavenburg
en zij n koor Welcome toegezongen
kregen as the flowers in may!
Dan ga je helemaal voor de
bijl . Zes weken later auditie
gedaan, showpak laten maken en
deze Bob was e i ndelijk rijp
voor on stage .
Bob Takkenburg
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Optreden van Dut.c h Conneetion
doorslaand succes in Harrogate

Een deel van Dutch Conneetion tijdenv Under the Boardwalk.
Al bij het oprrekke n van het gordijn
klonk vanuit het conventiecentrum in
Harrogale het aanmoedigende geluid
van een ontvankelijk en warm publiek.
Hier kon wetmg meer misgaan.
Integendeel. na afloop liet de
Amerikaanse top-barbershopper, exdi recteur van SPEBSQSA Joe Liles
zelfs weten onrroerd te zijn van Dutch
Conneetion 's interpretatie van One
Hean One Voice.
Wc hadden vijf maanden aan het optreden
gewerkt, op initiatief van Bt:tlldfU ut:
Swart (Vlissingen) en onder leiding van
Peter lseger (Ede). Voor het instuderen
van de presentatie kregen we intensieve
begeleiding van René de Waard, Berry
Gerritsen en Willem Elsink (allen Heart
of Holland Chorus).
Speciaal de presentatie van Under the
Boardwalk bleek aan te s laan. Een
Engels koorlid liet achteraf weten dat
zijn koor de presentatie van dit nummer
ging overneme n. Under the Boardwalk
zag er het meest spectaculair uit. met
ons allen in zome rs tenue, Willem
Mulder van Snapshot zelfs in een vooroorlogs badpak - tot grote hilariteit van
de zaal. Maar ook andere nummers
maakten merkbaar indruk, niet het
minst ook dankzij de opgewekte
presentatie van bass Theo van Dijk.

Yesterday klonk buitengewoon ingetogen.
Shine 011 Harvest Moon had een
ironisch tintje gekregen, als een soort
tegenstelling tot de wat gespannen
tekst. In One Heart One Voice liet het
koor blijken te kunnen zingen van zeer
zacht tot een schallend, indringend,
overtuigend volume.
De zaal reageerde naar verhouding.
Enthousiast, warm en dankbaar. Het
was een beloning voor vijf maanden
hard werken in een repetitieruimte te
Hendrik Ido Ambacht. Negen zondagen
waren we daar met vijftig man te
vinden om ons be. te beentje te kunnen
voorzetten op de Britse conventie in
Harrogate. Leden van tien verschillende
koren, van Vlissingen tot Leeuwarden
en van Eindhoven tot Zaandam.
Sommigen waren beginners, de meesten waren gevorderd in barhershop en
dat was vanaf het begin te horen. Vlot
van begrip waren we ook. anders hadden we de interpretatie niet zo snel erin
kunnen krijgen.
Na afloop rees natuurlijk de vraag of dit
koor een voortzetting moet krijgen. Een
enquête wees uit dat de meeste leden
daar enthousiast voor zij n. De initiatiefnemers bestuderen wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.

Jacques de Jong

Shannon Express
winnaar BABS
Meteen na de uitslag van de Britse
conventie, e ind me i. heeft DABSpresident Jo han Kruyt de winnaar
Shtl/111011 Express uitgenodigd voor
een optreden tijdens de conventie
in november. Het koor heeft de uitnodig ing nog in beraad.
Shannon Expres uit Potton werd
onder leiding van Graham Davies
winnaar met de uitvoering van
Love me a11d the world is mine
en Robert E. Lee. Het koor behaalde
1385 punten. Tweede werd The
Cambridge Chord Company (dirigent
Paul Davies, 1347 punten), derde
Tilomes Valley Chorus (dirigent Tony
Scarle. 1329 punten). Dirigent John
Grant van Hallmark of Harmony, de
winnaar van vorig jaar. liet weten
het dirigentschap neer te leggen. Hij
blijft wel lid van zijn koor. Bij de
kwartetten sloot Chordial Exchange
de competitie a ls winaar af met
2608 punten. Tweede werd High
Fidelity, derde Nickelodeon .
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TDI~S

SD / Z

Ring River Singers voltallig op harmony college
Een relatief nieuw koor in de
Haarlemmermeer, m het plaatsje
Nieuw-Ven nep. In september 1996
begonnen wij schuchter muziek en tekst
in te studeren van enkele songs; weliswaar eenvoudig en allengs wat uitgebreider. De animo was en is er, maar
leden kwamen en gingen.
Wij wisten stand te houden en hebben
nu een vaste kern van 18 à 19 leden, die
e rg hun best doen. Er is zelfs een
kwartetje, The Neighbours, uit ons
midden ontstaan. Dit kwartet geeft hier
en daar opvoeringen en ondersteunt de
activiteiten van het koor.
Het koor laat zich evenmin onbetuigd
en heeft gezongen in Amsterdam en in
versebillende plaatsen in de bollenstreek.
Sinds I december 1997 zijn wij aanges loten bij
DABS.
Corry van
Houwelingen, onze dirigente van het
eers te uur, heeft ons met overtuigingskracht en vooral met geduld zo ver
weten te brengen dat ons repertoire nu
tien songs omvat (ik boor jullie lachen,
want vele koren hebben een zeer

uitgebreid repertoire, maar alle begin is
moeilijk en wij gaan enthousiast door
met zingen. That's the spirit. Corry is
bekend in de barbershopwereld. Zij is al
jaren lid van vrouwenbarbershopkoor
The Flying High Singers (Sweet
Adel ines) in Nieuw Yennep en dat koor
heeft met groot succes een voorstelling
gegeven in theater De M eerse in
Hoofddorp ter gelegenheid van hun
tienjarig jubileum vorig jaar. Zo ver

YESTERYEAR

!nternalional Champion Quar1e1

DAN • lviARK • ROD • RANDY

Yesteryear moet
je gezien hebben
Het optreden van het Amerikaanse
kwartet Yesteryear wordt een
evenement dat geen barbershopper
in Nederland mag missen. Het is
immers een zeldzaambeid als een
kwartet van internationaal topniveau
Nederland aandoet. Na hun
kampioenschap vorig jaar heeft het
kwartet meteen een E uropese
toernee geboekt. Amstelveen wordt
het sluitstuk op 19 augustus.
Zaal: Cultureel Centrum De Meent.
Yesteryear is als kampioen geëindigd in
de internationale barbershopcompetitie
in lndianapolis. Verenigde Staten. Het
kwartet laat horen en zien hoe het

Amerikaanse barbershopzingen is
gegroeid naar volwassen zangkunst,
met behoud van de traditie.
He t kwartet bestaat uit lead M ark
Blake, tenor Dan Trakas, bass R andy
Baughman en baritone Rod Nixon. Ze
zijn doordrenkt van de traditionele barbershopstijl, maar zij kunnen ook prima
overweg met moderne arrangementen.
Hun repertoire stamt voornamelijk uit
de tijd van 1890 tot 1920. De songs zijn
weliswaar geschreven op basis van de

LADIE.B CHOICE.
tel. 030 - 6883297'
{4X 030 - 2540462
C.#it ff't<NP,_t

zijn wij nog niet; we hebben de deelname aan de aanstaande conventie in
Harderwijk nog in overweging. Wij
wllen elkaar dus zeker wel zien. Als dit
artikel in DABS-tunes verschijnt, hebben wij waarschijnlijk met vele anderen
ai kennis gemaakt, want The Ring River
Singers hebben vrijwel voltallig het
harmony college in Eist op 13 en
14 juni bijgewoond.

Ard Saarberg, voorzitter a.i.

'klassieke' akkoordenschema's, maar
de 'sound' die Yesteryear bereikt, rs
ontegenzeggelijk van vandaag.
Yesteryear beheerst ook dat oude kenmerk van barbershop, de comedy, zoals
die in de jaren twintig en dertig werd
beoefend in vaudeville en revue. Zo is
de man ier waarop Yesteryear z ij n
nummers brengt, is niet alleen auditief
maar ook vis ueel van grote klasse,
ontroerend in hun ballads, komisch in
hun humoristische nummers.
Kaarten zijn à .f 25 te bestellen op het
s peciale numme r 5 11 9.379 11 van
Yesteryear in Lunteren.

Wanted
Gezocht een stevige bass
Enke le bekende ervaren kwartetzangers uit
's-Hertogenbosch willen weer een barhershopkwartet oprichten. Wat we nog missen
is een stevige bass. Wij gaan repeteren op
donderdag in Waalwijk/'s-Hertogenbosch
en willen vooral kwaliteit, maar dit wel
gecombineerd met gezelligheid.
Heb je interesse om in harmony mee te
werken aan een kwartet dat binnen DABS
van zich zal doen spreken, bel dan met
Arno Viguurs, tel. 0416- 650222 (overdag)
of073- 6417322 ('s avonds na 20.00 uur)
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Zingen in Wadi Dar en Kawbakan
Het was niet alleen een optreden bij de
Nederlandse ambassade in Jemen
(Azië), maar ook in afgelegen dorpen
met namen als Wadi Dar en Ka wkaban
heeft een Nederlands gelegenheidskoor
rond Koninginnedag staan zingen dat
het een lust was. 'Als we dit thuis
vertellen, geloven ze het niet'
De uitnodiging voor een optreden op
Koninginnedag in de Nederlandse
ambassade was tot stand gekomen via
Jan Kop van Heart of Holland Chorus,
die ooit in Jemen had gewerkt. We
konden wel logeren bij zijn personeel
(Nederlanders). Het verblijf was dus
geregeld, en dank zij een korting van de
KLM en met subsidie van o.a. Boskatis
en de provincie Utrecht werd ook de
reis financieel mogelijk.
Na wat rondbellen werd snel een gelegenhe idskoor samengesteld en na een
aantal weekenden hard repeteren onder
leiding van dirigent A oor van Erp konden
twaalf zangers vertrekken.
De receptie bij de ambassadeur op
Koninginnedag, 30 april, trok ongeveer
400 bezoekers, Nederlanders zowel als
Jemenieten en ons optreden was in alle
opzichten indrukwekkend.

IJsselstein weer eerste
bij Sweet Adelines
Het IJsseisrein Show Chorus is op de
conventie in Noordwij kerhout wederom op de eerste plaats geëindigd, evenals de jaren daarvoor. De dirigent is
Floor van Erp. Tweede werd Route
Süteen uit Hendrik ldo Ambacht, onder
leiding van Liesbeth van Wijngaarden.
De1de: Flying High uit Nieuw Vennep,
welk koor Kit de Bolster als dirigent
heeft. De uitslag was gelijk aan die in
voorgaande jaren. Er deden acht koren
mee. Het DuitseLadies First deed mee
buiten mededinging, maar het scoorde
voldoende punten om mee te doen aan
de internationale conventie in Amerika
volgend jaar.
Uits lag kwartetten:
I. Tora/ Dutch, 2. lust Buzz.

De volgende dag op I mei hebben we
's avonds eenbenefiet-concert gegeven
voor de plaatselijke bevolking. Dit was
met in heel de hoofdstad Sana'a aangekondigd en rond honderd inwoners
kwamen luisteren. Voor dit optreden
was ook een Jemenitisch mannenkoor
uitgenodigd, deze mannen zongen over
hun God Allah in een soort beurtzang
met een voorzanger die prachtige hoge
keelklanken produceerde. D it was
werkelijk heel leuk o m mee te maken.
Natuurlijk namen we ook voldoende
gelegenhe.id om iets van het prachtige
land te zien, met zijn uiterst vriendelijke maar straatarme bevolking. Veel is er
nog bij bet oude gebleven en de manier
van leven, vanuit westerse ogen gezien,
is op z'n minst uitzonderlijk. Neem het
verkeer. Alles waar een draaiende moter
in zit, rijdt. Van APK-keuringen heeft
niemand gehoord een deuk is een
statussymbool.
We hebben bezoeken gebracht aan dorpen in het hooggebergte (3700 m.) als
Wadi Dar en Kawkaban, en historische
plaatsen als Kochlan en Amran waar de
mensen nog wonen in lemen huizen en
waar we tot onze enkels in de blubber
liepen o mdat de bestrating ontbrak.

Harmony College
ruim volgeboekt
Het Harmony College dat op 13 en 14
juni is gehouden, was in mei al ruim
volgeboekt met 170 barbershoppers,
meer dan ooit Een verheugende
opkomst die blijk geeft van grote
belangstelling. Coördinator Herman
Feitsma had een breed programma

opgezet met talrijke onderdelen.
Hoogtepunten daaruit waren onder
andere de kwartetcoaching van Mike
Taylor en Jon Conway van het Britse
kwartet High Fidelity dat tweede is
geworden op de Britse conventie. Zij
deden ook het onderdeel a rrangeren.
In de volgende DABS-tunes komen
we nog terug op dit speciale harmony
coiJege.

Ladies First wint bij BinG!
Op de Bing!-conventie eind februari, waaraan mannen en vrouwen allebei meedoen, is het vrouwenkoor Ladies First als eerste geëindigd. Tweede werd
Barhershop Blen.d, derde Jazzica. Bij de kwartetten werd Take Four (mannen)
eerste, gevolgd door Viertakt (mannen) en Fräuleinwunder (vrouwen). Dolphin
Barber Mates en New Achord uit Harderwijk traden er op als mikewarmers.

En overal waar we kwamen, werd er
natuurlijk gezongen.
In een klein restaurant (een soort open
garage) waar we een kopje thee dronken verdrong de plaatselijke bevolking
zich om die rare Hollanders te zien en te
horen wat soms ontroerende taferelen
bood, al die lachende gezichten en vrolijke mensen. We hebben het vaak tegen
elkaar gezegd: 'Als we dit thuis vertellen, geloven ze het niet".

Piet Usendorn .

Barhershoppen
op Valentijnsdag
Valentijnsdag wordt in Amerika wat
uitbundiger gevierd dan in Nederland.
Barhershoppers maken er blijkens de
vele berichten die daar over o p
Harrnanet verschijnen (het Internet-netwerk voor barbershoppers), veel werk
van. Talrijke kwartetten presenteren
zich in dagbladen en andere media om
op Valentijnsdag te zingen voor de uitverkorene van degene die hen uitnodigt.
Op hetzelfde Harrnanet troffen we het
gloednieuwe kwartet Ademsteun uit
Harderwijk aan, dat met de mogelijkheden van Valentijnsdag aan de slag was
gegaan. Ze kregen een radio-uitzending
op de lokale radio, en klanten. Er moete n
allerlei mogelijkheden in zitten. Aan
huis z ingen voor de geliefde van de
heer des huizes is natuurlijk een mogelijkheid. Van belang is dan dat de klanten
dan min of meer in de buurt zitten,
gezien de kosten van vervoer.
Maar zeker zo mooi is het om met een
of meer restaurants (en niet de goedkoopste natuurlijk!) een nfsprank te
maken om te zingen op Valentijnsdag,
in het bijzonder uiteraard voor bezoekers, die dat tevoren bij hun etentje hebben besteld. Met een beetie goede wil
kan dat aardige inkomsten opleveren,
ofwel door middel van een overeenkomst met het restaurant, ofwel door
middel van een rechtstreekse afspraak
met de gasten.
In Amerika rekent een barhershopkwartet 25 dollar voor het zingen van
t-wee songs. Andere rekenen 40 dollar
en doen er een presentje bij in de vorm
van een roos of een doosje bonbons.
Over repertoire dat geschikt is voor
Valentijnsdag, heeft geen enkele kwartet te klagen. Idee voor volgend jaar?

Redactie

------------------------------------------------------------DADI - !81~1

Kopij DABS-tunes

JO oktober
Lustrumshow The Rbine Singers

De volgende DABS-tunes verschijnt
eind september. Kopij graag vóór
1 september 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

(Holland Harmony), De Meern, met
Hongaars gastkoor

Gemist?
De verzending van de vorige DABStunes is niet helemaal vlekkeloos
verlopen, als gevolg van een
bestuurswisseling. Onze excuses
daarvoor. Wil iedereen die zijn
DABS-tunes gemist heeft, zich melden bij secretar is Dolf Lahuis. Dan
kunnen we de verzendlijst weer compleet maken.

Databank
In deze rubriek staan vooral evenemendie
barhershop-organisaties
ten
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.

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

23 tm 25 oktober
Conventie LABBS
Brighton, Engeland

12 september

3 oktober

RvA

28 november

bestuur

6 tm 8 november
Vocal Group Festival
Concertzaal en Brabants
Conservatorium Tilburg Informatie:
bureau SNK, Plompetorengracht 3,
3512 CA Utrecht, 030 23 13174. Zie
ook hiernaast.

Concert kwartet Yesteryear

Cultureel Centrum Harderwijk

in samenwerking met DABS, Holland
Harmony en Sweet Actelines Cultureel
Centrum de Meent, Amstelveen. (Zie
ook elders in dit blad). Informatie bij
Watze Watzema, 0320-242762.

21november
Jubileumconcert van The Midland
Harmonizers Sound

2 tm 4 oktober
Conventie lABS
Ierland

bestuur

Vocal Group
Festival ook voor
barhershoppers
In het weekeinde van 6 tot en met 8
november houdt de stichting
Samenwerkende Nederlandse Koren
(SNK) haar zesde Vocal Group
Festiv al. Het motto is: The best of
close harmony singing. Het gebeurt in
de Concertzaal en in het Brabants
Conservatorium, allebei te Tilburg.
Het festival is een van de hoogtepunten
in het Nederlandse close harmony
wereldje, te vergelijken met een
barbersbop-conventie. Eerst komen de
gezelligbeid en het samen zingen, daarna na de wedstrijd en de beoordeling.
Het Vocal Group Festival maakte een
zeer snel le groei door. De eerste keer in
1985 kwamen tien groepen naar het
festival, enkele jaren later bleek een
hele dag al niet meer vold oende om
iedereen op te laten treden.
Aan de wedstrijd kunnen maximaal
dertig groepen meedoen. Ze krijgen als

14 en 15 november
Conventie DABS

Stockholm, Zweden

Vergaderschema 1998

Herdenkingsconcert voor
Ger van Aart

19 augustus

9 tm 13 september
Eerste Europese
barbershopconventie

ook andere, wellicht ook uit Engeland
of Amerika. De toegangskaarten
(f 19,50) zullen na de zomer verkrijgbaar zijn. Nadere informatie is ook te
vinden op het Internet. Adres:
http://www.tref.nl/veenendaal/bbshop/

25 oktober 13.30 uur

Koningstheater van het Willem I
College, Vlijmenseweg 2 in
's-Hertogenbosch.
De volgeode koren en kwartetten treden
zondagmiddag op: de mannenkoren
The Duketown Barhershop Singers uit
Den Bosch, The Gents' Mainport
Barhershop Singers uit Rotterdam, het
vrouwenkoor The Yellow Black
Honeybees uit Den Bosch en de
mannenkwartetten Voice Male en
Unlimited uit Den Bosch en
Geldermalsen. Bij al deze koren en
kwartetten is Ger van Aart nauw
betrokken geweest, hetzij bij de
oprichting, hetzij bij de coaching. Het
concert wordt afgesloten met een
afterglow, tot ongeveer 17.00 uur. De
gezinsleden van Ger van Aart, zijn
vrouw Gerrie e n zijn kinderen Femke
en Martijn, zijn eregasten.
Kaarten f 15.-zijn te bestellen bjj
J. Moors, Hoeflaan 75,
5223 JJ 's-Hertogenbosch, 073-6217853.

11 1 :

Theater De Lampegiet, Veenendaal Op
21 november 1983 is de barhersbop
hannony society The Midland
Harmonizers Sound opgericht. Daarin
zijn zowel een mannen- als een vrouwenkoor verenigd: The Midland
Harmonizers, aangesloten bij DABS
en The Midland Sound, aangesloten
bij Holland Harmony. Het 15-jarig
bestaan wordt gevierd met een grote
show, waarin de eigen koren en
kwartetten optreden, maar uiteraard

verplicht werk het stuk Embracable You
van Gershwin in te studeren, een arrangement van de Nederlandse componist
Jetse Bremer. Daarnaast zingen de
vocal groups een aantal composities die
ze zelf hebben uitgekozen. Elk gezelschap kan zich twee keer laten horen.
Zowel vrijdag als op zaterdag is er gelegenheid om gezamenlijk te zingen. Er
zijn workshops en masterclasses. Ook
barhershoppers zijn welkom. Op zondagavond wordt het festival besloten
met het Prijsconcert, verzorgd door de
winnaars van het festival. Voorafgaand
aan dit concert treedt om 20.30 uur de
Zweedse vocal group The Real Group
op.
Informatie bij SNK, Plompetorengracht
3, 3512 CA Utrecht, 030 2313174.

