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Sla je slag bij de slagwerkgroep
van De Vriendschapskring
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Deelnemers enthousiast over
jeugddansen en jazzballet

Wat is er nou leuker dan jezelf lekker uitleven
op een kleine trom, grote trom, bekkens
of een ‘woodblock’? Als je daarbij ook
nog eens perfect samenspeelt met andere
slagwerkers, is de ultieme ervaring compleet.
Wil je dat ook meemaken, word dan lid van
de slagwerkgroep van Muziekvereniging
De Vriendschapskring, onder leiding van
slagwerkdocent Bert Noorderijk. Elke
woensdag slaan de slagwerkers aan de
Stichtse Kade hun slag. En hoe!

W

e spelen veelal bestaande muziekwerken die
ik aanpas aan het aantal slagwerkers dat meedoet,” zegt
slagwerkdocent Bert Noorderijk
over de aanpak. “De beste slagwerkers spelen daarbij de moeilijkste
partijen en voor degenen die er nog
niet zo lang bij zijn, schrijf ik arrangementen speciaal op hun niveau.
Op die manier maken we allemaal
samen muziek en hoeft er niemand
aan de kant te staan kijken.”
Iedereen kan meedoen
“Qua opbouw en inhoud is het zo
dat een leerling die net begint (ongeacht zijn of haar leeftijd) start
met de basisvaardigheden die nodig zijn om vervolgens uit te kunnen groeien tot volwaardig slagwerker,” legt Bert de cursusopbouw uit.
“Enkele van die basisvaardigheden
zijn: het kunnen lezen en spelen
van de hele, halve, kwart, achtste
en zestiende noten/rusten en het
kunnen lezen en spelen van een
roffel. Al heel snel nadat iemand is
gestart met slagwerkles, wordt met
de ‘gevorderden’ meegespeeld. Ik
vind het namelijk belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook al is de
één verder dan de ander.”
Verschillende instrumenten
De slagwerkafdeling beschikt over
verschillende
slaginstrumenten,
die ook allemaal gebruikt worden.
“Naast de slaginstrumenten die eigenlijk iedereen wel kent zoals de
kleine trom, grote trom en bekkens,
gebruiken we ook instrumenten als
een ‘woodblock’, koebel, tamboerijn, claves, rasp, enz.,” aldus Bert.
“Door die effectinstrumenten gaat
een muziekstuk om te beginnen

B

Slagwerkdocent Bert Noorderijk gaf samen met enkele leden van de slagwerkgroep een
swingende demonstratie tijdens het openluchtconcert deze zomer in Ankeveen.

bana! We repeteren op de woensdagmiddag/avond en de lestijden
zijn in overleg, met dien verstande
dat we een uur gezamenlijk repeteren van 16:30 uur tot 17:30 uur.
Daarvoor of daarna heeft iedere
slagwerker een half uur privé/individueel les. Tijdens die individuele

arbara Schriek is 22 jaar en,
zoals ze het zelf zegt, ‘gek
op dansen’. “Via de musicalshow ICE kwam ik opnieuw in
aanraking met De Vriendschapskring,” vertelt Barbara over haar
hernieuwde kennismaking. “We
kenden elkaar al omdat ik ook
artikelen schrijf voor regionale

les wordt ‘op maat’ les gegeven en
dat merk je aan de snelheid waarmee het persoonlijke niveau stijgt.
Wil je ook ervaren hoe het is om
een slaginstrument te bespelen,
kom woensdag tegen het eind van
de middag dan eens langs en sla je
slag!” www.vriendschapskring.nl

Barbara Schriek is professioneel dansdocente en zoals ze het zelf zegt: “Ik ben gek
op dansen”.

kranten en al eens een stuk over
de muziekvereniging had gemaakt.
Na de musical hebben we met
elkaar gesproken over de dansafdeling van de muziekvereniging.
Naast het jeugddansen wilden ze
een nieuwe cursus jazzballet voor
volwassenen starten. Moet ik dat
wel doen, dacht ik, aangezien ik
ook een eigen dansschool heb in
het dorp hiernaast. Maar twee is
beter dan één en dansen is wat ik
het liefste doe, dus het antwoord
was duidelijk. Inmiddels zijn er nu
in Ankeveen drie dansgroepen op
de dinsdagavond. Ik begin met de
allerkleinsten. Zij leren bewegen
op muziek via ADV (Algemene
Dansante Vorming). In deze les
behandel ik meerdere stijlen: ballet, streetdance, modern, noem
maar op. Zo krijgen de kids een
goede basis om later een eigen stijl
te kiezen. Om kwart over zeven begint de streetdanceles. Meiden van
10+ laten hier zien wat ze kunnen.
Deze dansstijl is heel erg bekend,
het is vaak te zien op televisie. We
zijn op het moment bezig met
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Sfeervol kerstconcert
in de Martinuskerk

Eind september is het nieuwe dansseizoen
van start gegaan. En hoe! Met maar liefst
drie nieuwe danscursussen, waaronder
twee jeugdprogramma’s. Daarnaast is er dit
seizoen voor het eerst een cursus Jazzballet
voor volwassenen. De lessen worden gegeven
op de dinsdagavond in het clubgebouw aan
de Stichtse Kade en staan onder enthousiaste
leiding van professioneel dansdocente
Barbara Schriek

mooier en verrassender klinken en
bovendien kan iedereen spelen wat
hij/zij het leukst vindt, want ik pas
de partijen op het niveau van de
speler aan.”
Samen muziek maken
“Over de leeftijd kan ik kort zijn,
want ik vind een gemixt gezelschap
namelijk het mooiste,” zegt Bert
tot slot. “Dus is iedereen welkom,
ongeacht leeftijd, die het leuk vind
om slagwerker te worden en met
anderen muziek te maken. Daarbij spelen we bij optredens ook wel
samen met het grote orkest, wat
we bijvoorbeeld tijdens de Musical Show ICE hebben gedaan met
het swingende nummer Copaca-
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Op zondag 16 december vindt tijdens
een sfeervol matinee een gezellig familiekerstconcert plaats in de Martinuskerk in
Ankeveen. Op het podium staat het orkest
van De Vriendschapskring onder leiding van
Ronald de Haan, dat een aantal muzikale
stukken gaat spelen en de begeleiding
verzorgt van een drietal fantastische solisten!
Daarnaast is een hoofdrol weggelegd voor
het grote Gemengd Koor Wijdemeren, onder
leiding van dirigent Wim Schaap.
Thriller van Michael Jackson. Na
dit uur is het tijd voor de volwassenen. Op populaire muziek dansen
zij jazzballet. Het is een soort ballet, maar veel losser. Tegenwoordig
zijn er veel invloeden van andere
stijlen in te herkennen, zoals streetdance en moderne dans. De jeugddansles voor de kerstvakantie is een
kijkles voor de ouders. De kinderen
laten dan zien wat ze de afgelopen
maanden hebben geleerd. Wil je
ook een keer meedoen, of gewoon
komen kijken hoe het gaat? Kom
dan gerust eens langs op de dinsdagavond. Iedereen is van harte
welkom en bedenk dat dansen een
hele leuke manier is om te ontspannen en gelijk iets aan je lijn en je
conditie te doen!”

De tweede groep van het jeugddansprogramma heeft op dinsdagavond les van 19.15
– 20.15 uur, waarna het jazzballet voor
volwassenen op het programma staat.

ACTIVITEITENKALENDER
(Onder voorbehoud)

Volg onze berichten in de
WieWatWaar en kijk op:
www.vriendschapskring.nl
voor actuele informatie.

V

oor het eerst doen de solisten Patricia Franse en Frits
de Wit mee, die schitterden
in de Musicalshow ICE. Patricia
zong hierin een hartverwarmende
blues, terwijl Frits opviel in de rol van
Zonnegod. Tijdens het kerstconcert
zingen zij zowel individueel als samen een aantal swingende, sfeervolle en bekende stukken. Tenor Wim
Schaap zingt als derde solist een
mooi kerstnummer, dat door Wim
als ervaren zanger (en zangdocent)
prachtig wordt vertolkt.

Zangeres Patricia Franse zong eerder dit
jaar ook al met het orkest tijdens het openlucht concert in Ankeveen en tijdens een
concert in Wijk bij Duurstede.

Koor
Transeamus van Hubert
Cuypers
Dona Nobis Pacem uit de
Krönungsmesse van
Wolfgang
Amadeus mozart

PAUZE

Koor
L’ Adieu des Bergers van
Hector Berlioz
Cantique de Jean Racine van
Gabriël Fauré

Frits de Wit is een veelzijdig zanger die
een breed repertoire beheerst en zich graag
laat begeleiden door het orkest.

Het orkest van Muziekvereniging De Vriendschapskring onder leiding van Ronald de
Haan speelt een aantal swingende muzikale stukken en verzorgt de begeleiding van een
drietal fantastische solisten.

Orkest
A Christmas Fantasy van
Gordon Langford arr. Danny
Oosterman
Christmas Swing van Dizzy
Stratford
Orkest en solist Wim Schaap
The Holy City van Stephen
Adams

Lees verder op de volgende pagina

• 16 december: Kerstconcert. De Martinuskerk
is open vanaf 14.00 uur,
om 14.30 uur begint het
concert
• 18 december: ‘Ouderavond’ bij het jeugddansen groepen 1 en 2
• 1 januari: 17.00-19.00 uur
is er de traditionele gezellige Nieuwjaarsreceptie in
het clubgebouw aan
Stichtse Kade 1a
• 3 maart: donateurconcert

Programma
Kerstconcert

Wim Schaap zingt al zijn hele leven, is
een uitgesproken tenor, maar ook dirigent
van het Gemengd Koor Wijdemeren en
zangdocent in Ankeveen.

Orkest en solisten Patricia
Franse en Frits de Wit
I’ll be home for Christmas,
arr. Fr. Bernaerts solist: Frits
Halleluja van Leonard
Cohen, arr. R. dr Haan solist: Patricia
When a child is born solisten: Frits & Patricia
Baby it’s cold outside van
Frank Loesser, arr. R. de
Haan - solisten: Frits &
Patricia
Koor en orkest
Away in a Manger,
arr. Jan de Haan

2

Muziekvereniging de Vriendschapskring - Uitgave December 2012

Wat een jaar!
En het houdt maar niet op.
Want we sluiten 2012 stijlvol af met een schitterend
kerstconcert, zondag 16
december in de Martinuskerk in Ankeveen. Een jaar
dat werd gedomineerd door
een uniek project: de Musicalshow ICE eind april. Wat
was het mooi en wat is er
door iedereen hard en enthousiast aan gewerkt. Twee
dagen lang heeft ICE Ankeveen in haar greep gehouden. Dit vergeten we nooit
meer. Daarna heeft ons
orkest op 1 juli gewoon opnieuw de sterren van de hemel gespeeld op de ‘Dag van
de Blaasmuziek’ in Wijk bij
Duurstede, om het seizoen
sfeervol af te sluiten met
een openluchtconcert voor
ons clubgebouw op 9 juli. Na
de ‘zomerstop’ is met name
onze dansafdeling compleet opnieuw opgezet. De
‘dansavond’ verhuisde naar
de dinsdag en onder leiding
van Barbara Schriek zijn er
nu twee jeugddanscursussen, plus voor het eerst ook
jazzballet voor volwassenen. Daar zijn overigens nog
plaatsen beschikbaar, dus
grijp deze kans om in het
nieuwe jaar eindelijk eens
iets aan uw lijn en conditie te
gaan doen! Voor volgend jaar
staan er naast evenementen
als carnaval, Koninginnedag, dodenherdenking, enz.
ook weer de nodige nieuwe
muzikale projecten op het
programma, waaronder het
donateurconcert op 3 maart
en een nieuwe musical in
Wijk bij Duurstede. Maar zover is het nog niet. Eerst zien
we u op het kerstconcert en
bent u natuurlijk ook van
harte welkom op onze traditionele Nieuwjaarsborrel op
1 januari. Tot dan en namens
de hele vereniging wens ik u
gezellige feestdagen en een
gezond en muzikaal 2013.

Frank Senteur
Voorzitter

Swing en klassiek
Juist de afwisseling van orkestrale
werken, koorstukken en zangsolo’s
maakt dit kerstconcert zo bijzonder. Zorgt het orkest samen met
Patricia en Frits voor het swingende
element, het koor brengt rust met
ingetogen klassieke stukken. Het
concert wordt prachtig afgesloten
met een finale voor koor en orkest.

kaarten kunt bestellen (mits nog
beschikbaar) via de website www.
vriendschapskring.nl Het concert
start zondag 16 december om 14.30
uur. De kerk is open om 14.00 uur.

Stichting De Inrichting, de maker van
‘Hester’ in 2009, komt in de loop van 2013
met een nieuw muziektheaterspektakel
waaraan De Vriendschapskring opnieuw
enthousiast meewerkt: ‘De Bloesembruiloft’.
Een door Karel Schneider en André van
Zwieten geschreven stuk, dat het beste kan
worden getypeerd als een gedramatiseerde
streekroman. Het stuk gaat gespeeld worden
door een keur aan amateur-acteurs, én met
vocale ondersteuning van het Wijks Vocaal,
in Wijk bekend om zijn uitvoeringen van
klassieke vocale muziek.

‘D
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Het is alweer een half jaar geleden dat
de musical ICE is opgevoerd. Voor De
Vriendschapskring en ook voor Ankeveen een
uniek project, waar we met heel veel plezier
aan terugdenken! Maar er gebeurde dit jaar
nog veel meer. In dit artikel nemen we u mee
langs activiteiten van de vereniging die zowel
voor als na ICE hebben plaatsgevonden.

Het Gemengd Koor Wijdemeren is in de
meer dan zestig jaar van haar bestaan een
bekend fenomeen geworden in Wijdemeren
en omgeving.

Eind mei/begin juni 2013 spelen
we op ‘De Bloesembruiloft’

e Bloesembruiloft’ speelt
in het midden van de
jaren ‘50 van de vorige
eeuw in Wijk bij Duurstede. Het
publiek is te gast op de bruiloft
van Maria en Hendrik. Maria is
de dochter van een van de rijkste
en meest invloedrijke katholieke
fruitboeren in Wijk. Ze gaat trouwen met Hendrik, de zoon van een
keuterboertje. Er is echter meer
aan de hand. Er spelen zakelijke
belangen en de greep van de vader
van de bruid op de gang van zaken
is wel érg groot. Is dit een bruiloft
of de bezegeling van een zakelijke
transactie? Daarnaast verbergt
Maria een pijnlijk geheim. En wie
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Het was een druk en gezellig
jaar voor onze muzikanten!

Vervolg van pagina 1

Glühwein
Tijdens de pauze wordt een heerlijk
glaasje glühwein (of fris) geschonken, wat in de entreeprijs is inbegrepen. Na afloop van het concert
is iedereen van harte welkom om
na te praten in het clubhuis van de
muziekvereniging aan de Stichtse
Kade 1A. De kaartverkoop loopt
tot en met zaterdag 15 december
(op de kerstmarkt), terwijl u ook
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is eigenlijk Lena, het bruidsmeisje?
In ‘De Bloesembruiloft’ worden
traditionele standen-tegenstellingen op scherp gezet: rijk en arm,
katholiek en protestant, boer en
steenfabrieksarbeider. Een bijzonder element in dit muziektheaterspektakel wordt de participatie van
het publiek, dat soms wordt uitgenodigd om bruiloftsliederen mee te
zingen, tot zelfs de mogelijkheid om
als ‘familielid’ deel uit te maken van
het spel. Dit laatste tegen extra betaling, als VIP-arrangement. Voorjaar 2013 krijgt u hierover meer informatie en houd ook onze website
in de gaten:
www.vriendschapskring.nl

M

uzikaal begon 2012 op
22 januari met een fantastisch donateurconcert
in het prachtige gebouw van de Ankeveense IJsclub. Daar stonden we
een week later weer, om een speciaal gecomponeerd lied ten gehore
te brengen op de receptie van de
jubilerende ijsclub. En drie weken
daarna zat het orkest traditioneel
‘op de kar’ tijdens de carnavalsoptocht om daarna keihard toe te
werken naar ICE waaraan in totaal
wel zo’n 150 mensen hebben meegewerkt. Een uniek project! Daarna was het even nagenieten, maar
rond het laatste weekeinde voor de

zomervakantie stond het alweer bol
van de activiteiten in en rond ons
clubgebouw aan de Stichtse Kade:
allereerst is er een reünie georganiseerd voor iedereen die heeft meegewerkt en meegeholpen aan ICE.
Het weer werkte geweldig mee, dus
er werd lekker buiten geborreld,
gebarbecued en tussen de bedrijven door was er de premièrevoorstelling van de DVD met een registratie van de voorstelling van ICE.
Een heel geslaagde avond!
Openluchtconcert
Op de maandag erna (9 juli) was
het met de weersvoorspelling an-

S&W Publicaties
wenst u een gezond
en muzikaal 2013

S&W Publicaties
Hollands End 2
1244 NR Ankeveen
Tel: (035) 656 47 83
E-mail: info@swpubli.nl
Website : www.swpubli.nl

S&W: voor onderscheidende marketing communicatie

ders gesteld, dus werd het plein helemaal volgebouwd met grote tenten: in plaats van een laatste orkestrepetitie voor de vakantie kwamen
de slagwerkers en orkestleden mooi
opgedoft naar het clubgebouw om
een zomeravond openluchtconcert
te geven. Voor wat betreft het optreden van de slagwerkers: Bert
Noorderijk weet de jongens met
zijn enthousiasme iedere keer weer
een stapje virtuozer en muzikaler
te laten klinken! En ook het orkest kwam verrassend voor de dag.
Naast een aantal mooie instrumentale stukken was er een aantal liedjes te begeleiden, zodat zangeres

	
  
	
  
	
  

Patricia Franse haar prachtige stem
door Ankeveen kon laten schallen.
Datzelfde repertoire was ook al een
week eerder in Wijk bij Duurstede
ten gehore gebracht, in de tuin
naast de kasteelruïne van Kasteel
Duurstede tijdens de Dag van de
Blaasmuziek. Dus Patricia wordt in
ieder geval wereldberoemd in Ankeveen en in Wijk bij Duurstede!
Na de zomervakantie is het orkest
met nieuw repertoire aan de slag
gegaan, dat tijdens de opening
van de kermis in de feesttent is gespeeld. Ook de slagwerkgroep heeft
daar een optreden gegeven en ook
dat klonk weer prima!

En dan is het nu tijd voor de gezellige feestmaand en is het zelfs alweer bijna een maand geleden dat
Sinterklaas in het dorp is verwelkomd door kinderen die luidkeels
meezongen met de muziek van de
muzikanten van De Vriendschapskring. De tijd vliegt, maar we zijn
er nog niet. Dit drukke jaar gaan
we sfeervol afsluiten met een fan-
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tastisch kerstconcert, waarna ook
de muzikanten even een adempauze nemen. Maar niet lang, want
in het nieuwe jaar gaan we na het
traditionele carnavalsoptreden keihard aan de slag met het donateurconcert en de nieuwe musical ‘De
Bloesembruiloft’. Ook 2013 belooft
een druk en gezellig jaartje te worden!

