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Met voltallig blaasorkest en een swingend ‘Barbershopkoor’

21 december sfeervol
kerstconcert in de
Ankeveense
Martinuskerk

M

et een dynamisch
en stijlvol Kerstconcert sluit Muziekvereniging de Vriendschapskring op zondag 21
december a.s. het jaar 2014
swingend en sfeervol af ! Decor is de prachtige Martinuskerk in Ankeveen, waar
u vanaf 14.30 uur kunt genieten van een gevarieerd
programma ‘lichte muziek’.
Hoofdrollen zijn daarbij
weggelegd voor ‘The Skyline Sisters’ uit Rotterdam en
het voltallige orkest van De
Vriendschapskring onder leiding van dirigent Ronald de
Haan.

Zorg ervoor dat u tijdig aanwezig bent. De Martinuskerk
gaat om 14.00 uur open.
Het concert begint om 14.30
uur. De entreeprijs bedraagt
€ 7,50 incl. een drankje in de
pauze! Kaarten reserveren
is mogelijk via de website:
www.vriendschapskring.nl
via het e-mailadres
vsk.ankeveen@gmail.com
of telefonisch bij de secretaris (035) 656 15 07. Indien
er nog plaatsen beschikbaar
zijn, kunt u ook een kaartje
kopen bij de entree van de
kerk op zondag 21 december
a.s.

Waar zijn de muzikanten?
Het gaat weliswaar prima
met onze muziekvereniging,
maar ik vraag me toch af
waarom we niet veel meer
leden hebben. Want we hebben een fantastisch gebouw,
we hebben muziek- en dansdocenten, we hebben allerlei
slag- en blaasinstrumenten
en zelfs violen en gitaren die
liggen te wachten op muzikanten. Maar waar zijn die
dan? Het gekke is, dat we
wel degelijk heel veel muzikaal talent hebben in onze

regio. Het muziekproject
op de Joseph Lokinschool
toont dat duidelijk aan. Maar
waarom gaan die kinderen
dan niet verder op saxofoon,
trompet, gitaar of slagwerk?
Vlak om de hoek, in ons eigen gebouw in Ankeveen,
kunnen ze les krijgen, een
eigen bandje of nieuwe slagwerkploeg oprichten, meespelen met het orkest of de
band FRNDS, (show)dansen,
jazzballetten. Zeg het maar.
Ook mensen die vroeger een

blaas- of slaginstrument
hebben gespeeld en hun
hobby weer willen oppakken,
vinden bij ons een warm muzikaal onthaal. Kortom, wat
je ook voor muzikale plannen
of wensen hebt, laat het ons
weten via e-mail vsk.ankeveen@gmail.com of bel naar
(035) 656 1507. Maar je kunt
het natuurlijk ook ter sprake
brengen op onze traditionele
Nieuwjaarsborrel op 1 januari, waarvoor ik iedereen bij
deze van harte uitnodig. Tot

dan en namens het complete
team van Muziekvereniging
de Vriendschapskring wens
ik iedereen gezellige feestdagen en een gezond en muzikaal 2015.
Frank Senteur
Voorzitter
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Programma Kerstconcert
21 december 2014
In deze gezelligste tijd van het jaar is er geen betere aanloop naar de kerstdagen te wensen dan een
swingend concert met onvervalste kerstklassiekers.
Verrassend is daarbij de combinatie van een blazersorkest en een swingend dames Barbershopkoor.

V

oor de tweede keer
(de eerste keer was
tijdens het succesvolle Winterconcert begin
2014) hebben we The Skyline Sisters weten te strikken
om weer naar Ankeveen
te komen. Dit dynamische
koor, dat inmiddels 47 leden
telt, bouwt onder leiding van
Mieneke Klinkert inmiddels
zo’n zeven jaar aan een verrassend repertoire van Engelstalige songs. Op zondag
21 december brengt dit koor
een echt kerstrepertoire ten
gehore met een selectie van
swingende uptunes en sfeervolle ballads. Stuk voor stuk
prachtige melodieën, die
allemaal à capella en vierstemmig worden uitgevoerd,
want daar draait het om bij
een Barbershopkoor. Het
koor heeft een eigen website:
www.theskylinesisters.nl en is
ook te volgen op Facebook.

Kerstklassiekers
Dit jaar hebben we een echt
één-tweetje, want op 13 december was het orkest van
De Vriendschapskring al in
Rotterdam om daar samen
met The Skyline Sisters en
een mannen Barbershopkoor het eerste kerstconcert
te geven. In Ankeveen wordt
dat noch eens dunnetjes over
gedaan, maar dan zonder
mannenkoor. Zondag 21
december speelt het orkest
een aantal verrassende jazzy stukken. Onder leiding
van Ronald de Haan staan
prachtige arrangementen op
de lessenaar, die fantastisch
tot hun recht komen in de
statige Ankeveense Martinus Kerk. Samen met The
Skyline Sisters staan natuurlijk ook de ‘kerstnummers
der kerstnummers’ op het
programma zoals ‘White
Christmas’ en ‘We wish you

a merry Christmas’. Dat
wordt genieten, dus zorg ervoor dat u tijdig aanwezig

bent. De kerk gaat om 14.00
uur open!

Programma:
Start 14.30 uur
Orkest van De Vriendschapskring:
Winter games     	
David Foster, arr: Juri Briat
Born for you 	
Dean Jones
The twelve days of Christmas 	Arr: Richard Grantham
The Skyline Sisters:
Hark the angels
Joy to the world
4Now: Silent night
O come All You Faithful
Deck the Hall
Anthem
Mary’s Boy Child
Pauze
Afwisseling tussen orkest, koor en kwartet:
A Christmas Overture 		 Roland Kernen
Away in a Manger       		 Arr: Jan de Haan
We wish you a merry Christmas Arr: Rieks van der Velde
Jingle Bells
White Christmas
Winterwonderland
Let it snow
Happy Christmas War is over
We wish you a merry Christmas
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Druk jaar voor het orkest!

O

ns orkest, maar ook
het ‘Saxofoon Collectief ’ is er altijd
bij als er in Ankeveen iets
bijzonders gebeurt, zoals
de start van het Carnaval in
februari (in de ‘bijna-vrieskou’), de start van Koningsdag (in het kletsnatte gras)
en in oktober de opening
van de Kermis (samen met
de dansgroepen). Tussendoor gaven we dit jaar ook
nog even een ‘pleinconcert’
in juli en uiteraard waren
we bij de intocht van Sinterklaas op 22 november. Ook
toen stond er weer een flinke
groep muzikanten van De

Vriendschapskring
naast
de kerk om de enthousiaste kinderen te begeleiden
bij het zingen van Sinterklaasliedjes. Burgemeester
Martijn Smit stond traditiegetrouw op het podium om
de heiligman en zijn pieten (die net van de kapper
kwamen) welkom te heten,
terwijl het orkest de sterren van de hemel speelde.
Prachtig dat we deze tradities nog steeds enthousiast
in ere houden in ons fraaie
dorp! Volgend jaar zijn we
er natuurlijk weer bij om al
deze festiviteiten muzikaal
te ondersteunen.

Gitaarles in
Ankeveen?

Van verschillende kanten
zijn we benaderd met de
vraag of we als muziekvereniging ook gitaarlessen verzorgen. Dat kan!
En daarvoor laten we dan
gewoon een gitaarleraar
naar Ankeveen komen.
Heb je dus serieus belangstelling voor gitaarles, laat
ons dit dan even weten. Bij
voldoende aanmeldingen
gaan wij in overleg met
jullie dan een dag/tijdstip
kiezen waarop de lessen
gegeven kunnen worden in
ons muziekgebouw aan de

Stichtse Kade 1a. Als muziekvereniging beschikken
we overigens over een paar
zogeheten ¾ gitaren, die
ideaal zijn om kinderen tot
circa 10 jaar de basisbeginselen van het gitaarspel bij
te brengen. Maar heb je zelf
al een gitaar, dan is dat uiteraard ook prima. Kortom,
wil je gitaar leren spelen
of je gitaarspel verbeteren,
stuur dan een e-mail naar
vsk.ankeveen@gmail.com
of bel naar (035) 656 15 07
om je aan te melden.
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Dansmeiden dansen de sterren van
de hemel op verschillende podia!

S

inds Barbara Schriek
onze
dansafdeling
leidt, is het aantal leden spectaculair gestegen.
Er is een kleutergroep op de
maandagavond, waarvoor
Barbara een speciaal programma heeft ontwikkeld, er
zijn jeugd- en tienergroepen
en jazzballet voor volwassenen op de dinsdagavond.
Sinds kort is er zelfs een heus
Showteam: ‘B-Ware’, dat
zich op de donderdagavond
voorbereidt op deelname
aan wedstrijden. Wil je eens
komen kijken of een dansles
meemaken, dan ben je op
de maandag- of dinsdag-

avonden van harte welkom
in onze ‘dansstudio’ aan de
Stichtse Kade 1a.
In het afgelopen jaar hebben
de dansgroepen bij verschillende evenementen spectaculaire optredens verzorgd.
Zoals op 6 april tijdens de
‘Spieren voor Spieren City
Run’ in Hilversum. Eveneens
voor ‘het goede doel’ werd
gedanst op een benefietmiddag die Barbara zelf organiseerde in de Drie Dorpen ten
behoeve van haar ‘Heart for
Animals Foundation’. Daarnaast gaven de meiden ‘Acte
de Présence’ tijdens de drukbezochte kunstmarkt ‘Anke-

veen Artistique’ in september
en tijdens de opening van de
kermis in oktober. Als klap
op de vuurpijl dansten ze de
sterren van de hemel bij het

verrassende Vriendenconcert eind oktober in de Nieuwe Harmonie. Kortom, ook
onze danseressen hadden het
gezellig druk dit jaar!

De Vriendschapskring oogst staande ovatie in Wijk bij Duurstede!

Z

ondag 6 juli vond
voor de achtste maal
de ‘Dag van de Blaasmuziek’ plaats op de binnenplaats van het fraai gerestaureerde Kasteel Duurstede in
Wijk bij Duurstede. Verdeeld
over twee podia verzorgden
maar liefst acht fanfare- en
harmonieorkesten verschillende optredens. Het orkest
van muziekvereniging De
Vriendschapskring uit Ankeveen was ook dit jaar weer van

de partij en speelde onder leiding van dirigent Ronald de
Haan naast bekend werk als
Autumn Leaves ook een aantal nieuwe stukken, waaronder het dynamische Ivanhoe
en het ingetogen Feelings. Samen met stadsdichter André
van Zwieten werd de ‘Dag
van de Blaasmuziek’ door
De Vriendschapskring op
een heel bijzondere manier
afgesloten. André van Zwieten had namelijk speciaal

hiervoor het muzikale gedicht
‘Van Oranje’ geschreven
waarvoor Ronald de Haan de
bijbehorende noten en muziekfragmenten heeft gecomponeerd. Het werd als slot
van een zeer geslaagd evenement een unieke combinatie
van tekst, geluiden en muziek
waar het hele orkest aan meedeed. Het publiek beloonde
het optreden van het blaasorkest van De Vriendschapskring met een staande ovatie!
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Blazers, gitaristen en slagwerkers bij
muziekproject Joseph Lokinschool
AGENDA
21 december
Kerstconcert in de Martinuskerk in Ankeveen. Het
orkest onder leiding van Ronald de Haan brengt samen
met het dames barbershopkoor The Skyline Sisters een
verrassend
programma.
Trouwe fans van De Vriendschapskring hebben dit
fantastische en swingende
koor al eens eerder mogen
meemaken. Meer informatie en het programma vind
je elders in deze Bombardon!

1 januari
Nieuwjaarsborrel van Muziekvereniging de Vriendschapskring. Traditioneel
gezellig! Iedereen is natuurlijk van harte welkom in
ons verenigingsgebouw aan de
Stichtse Kade
1a
tussen
17.00
en
19.00 uur.

O

p 17 april werd
het muziekseizoen
2013/2014 op de
Joseph Lokinschool in Ankeveen afgesloten met een
daverend optreden. Al voor
het derde opeenvolgende
schoolseizoen werd op initiatief van onze muziekvereniging elke week een uur
muziekles verzorgd voor
leerlingen van groep 7/8.
De leerlingen kregen les op
saxofoon (zoals altijd een van
de populairste keuzes) maar
ook op bugel en trompet.
Daarnaast was er een uitgebreide slagwerkploeg en was
er een gitaarploegje van drie
jongens. De muzieklessen
werden gegeven door professionele muziekdocenten
en enthousiaste leden van
onze muziekvereniging. Het
slotoptreden, half april, was
een enorme ontlading van
allerlei klanken en ritmes.
Daaruit bleek dat muziek
maken toch nog niet zo eenvoudig is als het soms lijkt,
maar dat het in ieder geval
wel heel erg leuk is!

Piet Splinter erelid van De Vriendschapskring
Dit jaar werd Piet Splinter uit Ankeveen 80 jaar! Al sinds jaar
en dag zijn Piet en zijn vrouw Miep altijd aanwezig op donateursconcerten (tegenwoordig heet dat Vriendenconcerten),
op de nieuwsjaarsreceptie, als we een pleinconcert houden, bij
onze kerst- en voorjaarsconcerten. Kortom, we mogen ze rustig onze trouwste fans noemen. Ook zijn ze trouwe sponsors
(dat heet tegenwoordig Vriend) en vandaar dat we het hoog
tijd vonden om Piet te verheffen in de ‘muzikale adelstand’ en
hem te benoemen tot erelid van Muziekvereniging de Vriendschapskring. Op zijn 80ste verjaardag bracht het orkest hem
een warme serenade in de achtertuin van zijn huis en overhandigden we Piet de koperen plaquette met zijn naam. Inmiddels zit deze plaquette stevig vastgeschroefd op de wand
met de ‘eregalerij’ in ons verenigingsgebouw.
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Vriendenconcert in de ‘Nieuwe Harmonie’:

Een geslaagd ‘muzikaal reisje
naar Bremen’
Het sprookje ‘De Bremer Stadsmuzikanten’ van de gebroeders Grimm vormde, naar een idee van Elly Bol-Cozijnsen, de ‘rode draad’ van het Vriendenconcert op zondag 26 oktober jl. Iedereen was uitgenodigd om mee te reizen
richting Bremen en voor entertainment zou worden gezorgd.

N

ou, dat pakte voor
de enthousiaste toeschouwers verrassend uit. Dit ook omdat het
concert werd gegeven op een
bijzondere locatie, te weten
het markante gebouw ‘De
Nieuwe Harmonie’ in Nederhorst den Berg, slechts
een paar passen over de
grens met Ankeveen. Alle

afdelingen van de vereniging
deden aan het evenement
mee, met als wereldprimeur
een optreden van de band
FRNDS die vorig jaar is opgericht. Samen met het blazersorkest onder leiding van
dirigent Ronald de Haan,
de uitgebreide dansafdeling
onder leiding van Barbara
Schriek en het Saxofoon Col-

lectief, werd die middag een
enerverende en afwisselende
‘muzikale reis’ gemaakt. Het
werd een avontuur dat in
sneltreinvaart voorbij trok,
maar wat ging dat soepel. De
toeschouwers kregen een flitsende show voorgeschoteld
met swingende muziek, verschillende dansstijlen, mysterieuze figuren en instrumen-

ten en dit alles overgoten met
een vleugje humor. Filmpjes
van het optreden zijn te vinden op de website met een
link op de eerste pagina van
www.vriendschapskring.nl.

