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(+) Woord van de redactie

De kerstboom ligt op zolder, de confetti is inmiddels uit de instrumenten geblazen en de
eerste bloemen schieten alweer uit de grond. HMC maakt zich op voor een druk muzikaal
voorjaar!

Inhoud:
Woord van de redactie
Verslag ALV
HMC op het WWW
Impressie Carnaval
Toekomstmuziek
Voorjaarsprogramma opleidingen
Jeugdagenda
Praktische info

Na een veelbewogen najaar ligt het Harmonieorkest op koers voor HMC Ontmoet ... Vrijheid
!dat op 31 mei plaats gaat vinden. Onder leiding van dirigent Rob van der Zee zal een
gevarieerd muzikaal programma gebracht gaan worden op de zondagmiddag waarover in
deze editie meer.
Ook het Slagwerkensemble zit allerminst stil. In de vorige editie kon u al een
vooraankondiging lezen over het concert Beat Goes On XL! Helmond kan niet meer om dit
evenement heen dat georganiseerd wordt i.s.m. Fanfare de Vooruitgang. Benieuwd hoe ook u
mee kunt genieten van dit slagwerkspektakel? Ook dat is te lezen in deze editie!
Voor de jeugd van HMC staat het voorjaar ook bol van activiteiten en tot aan de
zomervakantie zullen zij dan ook niet stil zitten. Er staan diverse uitwisselingsconcerten op het
programma waarbij de jeugd zich van hun beste kant kan gaan laten horen.

Beat goes on XL!
HMC ontmoet ... Vrijheid!
Wie wordt onze TB?
Verjaardagen
Colofon
Agenda

Met een voorjaar vol activiteiten in het vooruitzicht zit ook de PR-commissie (waar de TdMredactie een onderdeel van is) niet stil. Posters, persberichten en nieuwsbrieven worden
naar hartelust ontworpen en geschreven. Daarnaast wordt ook de website van het HMC
dagelijks geüpdate om de leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In deze editie
van Tussen de Maten kunt u lezen wie eraan werken om de website zo goed mogelijk te laten
functioneren.

Bijlage - nieuwe dirigent Rob v.d. Zee

De redactie wenst u veel leesplezier in deze Tussen de Maten waarin wordt teruggeblikt, maar
zeker ook vooruit wordt gekeken naar wat het muzikale voorjaar voor onze vereniging in
petto heeft.
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(+) Verslag Algemene Ledenvergadering
Zoals gebruikelijk werd de Algemene Ledenvergadering gehouden op de eerste dinsdag na
de carnaval. Ruim de helft van de stemgerechtigde leden was op 24 februari aanwezig. Fijn
dat er ook een groot aantal jeugdleden naar de vergadering was gekomen! Het bestuur had
er wederom voor gekozen om een hele repetitieavond van het HO hiervoor te gebruiken en
op uitgebreide wijze verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in 2014 en daarbij
uiteraard ook stil te staan bij het beleidsplan 2015. Voor diegene die de inhoud hierop graag
nog een keer willen naslaan, verwijzen we naar de vergaderstukken van de ALV-agenda. In de
loop van de vergadering bleek dat binnen de vereniging wisselend wordt gedacht over deze
uitvoerige aanpak. In elk geval voor het bestuur aanleiding om voor de volgende keer goed
na te denken wat een geschikte aanpak is. Feit blijft dat het bestuur gedurende een heel jaar
enorm druk is om het voor HMC goed te doen en daar ook graag met de gehele vereniging op
terug wil blikken. Zo’n moment kan dan dienen om met elkaar te bepalen op welke punten
zaken doorgang kunnen vinden. Maar ook met elkaar te bepalen op welke punten bijgestuurd
dient te worden. Onder meer via de prikkelende stellingen is er deze avond met elkaar van
gedachten gewisseld en weten we met elkaar een stukje beter wat er binnen de vereniging
leeft. Dank voor ieders bijdrage het gehele jaar!
Feestelijk moment die avond was dat we met elkaar formeel bekrachtigden dat Rob van der
Zee de nieuwe dirigent van het Harmonieorkest is. Uiteraard was Rob hierbij aanwezig en
konden we hem met dit goede nieuws en een bos bloemen verwelkomen bij HMC. In januari
dirigeerde Rob al zijn eerste concert bij HMC waarvan u in de balk een foto-impressie kunt
vinden.
Grote dank was er ook voor Hubèr van Duppen, Cor Bieman en Carel Beks voor hun grote inzet
voor de kienavonden van HMC. Voor HMC een belangrijke bron van inkomsten. Ten overstaan
van de gehele ALV konden de drie heren een nieuwe trombone overhandigen aan Coen
van Stekelenburg. Bravo! Voor diegene die het leuk vinden om mee te gaan helpen bij de
organisatie van het kienen, graag z.s.m. melden bij Hubèr van Duppen.
Tenslotte zijn er ook personele wisselingen in het bestuur bekrachtigd. Onze voorzitter
Maarten Toll werd herverkozen. Met het beleidsplan 2015 kan hij verder vormgeven aan de
ambitieuze taken van het gehele bestuur. Verwelkomd werd, met een leuke introductie door
hemzelf, Leon Sijbers die hiermee is aangesteld als de nieuwe penningmeester van HMC.
Daarmee namen wij tegelijkertijd afscheid van Marc de Fouw die gedurende 6 jaren HMC op
méér dan uitstekende wijze heeft bediend met zijn financiële beleid; Marc bedankt! We blijven
hem tegenkomen aangezien zijn kinderen inmiddels jeugdlid zijn van Helmonds Muziek
Corps. En daarmee afsluitend – “Er zit muziek in de jeugd van HMC !”

(+) HMC op het WWW

Het zal niemand ontgaan zijn dat de mooie nieuwe website van HMC al geruime tijd in de
lucht is. Vrijwel alle informatie over historie, bestuur en commissies, orkesten en dirigenten is
inmiddels aanwezig en regelmatig worden er nieuwe berichten geplaatst.
Met onze nieuwe ‘mediathecaris’ Claudette wordt ook het fotoarchief up-to-date gehouden.
De webredactie bestaat op dit moment uit Eric Claessens, Esther van Duren, Claudette de
Haas, Stan Gommans en Frank van Vlissingen.
Wie plaatst welke berichten op de website?
Onderwerp/geleding

Wie

Bestuur en agenda

Frank

Muziekcommissie, tevens webmaster

Eric

Foto- en beeldmateriaal

Claudette

Jeugd

Vacature

Slagwerkensemble

Stan

Harmonieorkest
Esther
Daarnaast zijn we als HMC ook actief op Facebook, Twitter en YouTube.
Klik op één van de icoontjes bovenaan deze Tussen de Maten om op de digitale snelweg van
HMC een kijkje te nemen. Kijk ook eens op de leden login. Ook daar is steeds meer informatie
te vinden en kunt u er bijvoorbeeld terecht voor muziekfragmenten.
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(+) Impressie Carnaval

De jeugdleden van HMC hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan het Helmondse
carnaval. Als lid van het Kiezelkeikeshermenieke, op het podium tijdens het Keikesfist, maar
zeker tijdens de optocht hebben de jeugdige leden van zich laten horen. Er werd ingespannen
meegerepeteerd met het Slagwerkensemble en/of Harmonieorkest wat resulteerde in
swingende klanken die door de Helmondse straten klonken.
Foto’s: Claudette de Haas, Hubèr van Duppen

Jeugd Ensemble
Slagwerk
Opleidingsorkest
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(+) Toekomstmuziek
In januari hebben veel leden in opleiding van zich laten horen tijdens één van de
HAFABRA-voorspeelavonden die georganiseerd werden door het Kunstkwartier i.s.m. de
muziekverenigingen die Helmond rijk is. Van net begonnen tot (bijna) volleerd muzikant,
allemaal kregen ze een plek in op het podium in de Scalazaal. Onderstaande foto’s geven een
impressie van de muzikale avonden.
Foto’s: Jack Hendriks & Claudette de Haas

(+) Voorjaarsprogramma opleidingen
Met de voorspeelavonden en de afsluiting van het ‘blaasmuziek is cool-project’ nog vers in het
geheugen, kijkt de commissie opleidingen vooruit:
In het voorjaar zullen de jeugdige HMC’ers op diverse fronten van zich gaan laten horen.
Aanstaande zondag (22 maart) vindt er een voorspeelochtend plaats in het TOV-gebouw.
Iedereen is van harte welkom om vanaf 11 uur te luisteren naar de muzikale klanken. Op 19
april zal er samen met het jeugdorkest van Amicitia een concert gegeven worden waarbij
ook samen muziek zal worden gemaakt. In juni zal de samenwerking worden gezocht met
Harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel die op 14 juni een samenspeeldag organiseren.
Waar in april Amicitia een bezoek brengt aan HMC, zal HMC op 5 juli een bezoek brengen aan
Amicitia. Op deze datum zullen JES en de opleidingsslagwerkgroep van Amicitia samen een
concert verzorgen.
Ook na de zomervakantie zijn er meer dan genoeg enthousiaste plannen vanuit de commissie
opleidingen waarvan al een kleine tip van sluier mag worden opgelicht. Er zijn plannen voor
een heuse kidsproms met solisten en koor, maar ook is er het plan om samen met alle HMCleden een gezellige carnavalsmiddag te organiseren!
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(+) Jeugdagenda
22 maart 2015
10 april 2015

Opleidingen: Voorspeelochtend TOV-gebouw 11:00 uur
OO: begeleiding A-examen Thijn

19 april 2015
21 april 2015
2 juni 2015
13 juni 2015
5 juli 2015
7 juli 2015

OO: uitwisselingsconcert Amicitia 11:00 uur
OO: afsluiting scholenproject (o.v.b.)
OO: combi-repetitie 20:00 uur
Allen: Bloemenintocht wandelvierdaagse
SWE/JES: uitwisselingsconcert Amicitia (o.v.b.)
OO: combi-repetitie 20:00 uur

Kijk voor meer informatie op www.helmondsmuziekcorps.nl

Praktische zaken

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij de commissie opleidingen
en opleidingsorkesten. De voorzitter is Paul van Wetten (info@vanwetten.nl).

Vragen over: je instrument ?
de opleiding ?

Peter van Hout: 51 23 34

Astrid Hendriks: hmc.opleidingen@gmail.com

afmelden

opleidingsorkest:

Judith de Vrees via HMC gebouw: 529635

opleidingsorkest:

Ceciel Verlijsdonk: 53 41 89

Jeugd Ensemble Slagwerk:

Rob vd Sommen: 541204 of 06-54651194
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vervolg Tussen de Maten

(+) Beat Goes On XL!

Stel je eens voor: een spectaculair avondvullend slagwerkconcert met 30 slagwerkers, de
bekende pianist Cor Bakker, lokaal Helmonds zangtalent, aangevuld met een blazerssectie en
een samenwerking met leerlingen van het Carolus Borromeus College. Dit alles samen op 1
avond gaat gebeuren tijdens Beat Goes On XL op zaterdag 25 april 2015 in het atrium van het
nieuwe Carolus.
Tijdens Beat Goes On XL verzorgt ons eigen SWE samen met de slagwerkgroep van Fanfare de
Vooruitgang – beide onder leiding van Rob van der Sommen – een avondvullend programma
met een hoog entertainmentgehalte. Samen met pianist Cor Bakker wordt een aantal lichte
werken gespeeld. Cor Bakker is bekend geworden door o.a. zijn jarenlange samenwerking met
Paul de Leeuw. Je doet hem echter tekort door alleen hiernaar te refereren. Cor is namelijk een
van de beste pianisten van Nederland. Met name zijn vermogen om te improviseren is erg
sterk.
Voor de zang zijn Jean-Louis en William Finta bereid gevonden om samen het podium te
beklimmen. Deze twee Helmondse broers zijn ieder afzonderlijk al erg muzikaal maar als de
stemmen samenkomen, ontstaan er hele mooie dingen.
De samenwerking met Cor Bakker en de broers Finta staat garant voor een zeer gevarieerd en
toegankelijk repertoire en maakt deze avond muzikaal gezien zeer aantrekkelijk. Beat Goes
On XL vindt plaats in het schitterende atrium van de gloednieuwe locatie van het Carolus
Borromeus Collega (Markesingel 2 te Helmond).
Ook jij kan hierbij zijn; de kaartverkoop is inmiddels gestart. Kaarten kosten € 10,00 en zijn
o.a. via de leden van het SWE en via de website www.beatgoesonxl.nl verkrijgbaar. Hier vind
je ook meer informatie over alle artiesten die zullen optreden. Toegangskaarten zijn ook
te koop bij Drogisterij van Leuken (Stiphout), Primera Ameidestraat (Helmond), Kado to Go
(Brouwhuis) en bij Tabaksspeciaalzaak Van Hoof Van Haandel aan de Azalealaan (Helmond).
Als voorbereiding op BGO XL heeft het SWE onlangs een repetitieweekend gehad dat werd
afgesloten met een concert i.s.m. de slagwerkgroepen van O&U en Fanfare de Vooruitgang. In
de balk kunt u daarvan een sfeerimpressie vinden. (foto’s: Eric Claessens)

(+) Wist u dat?
Deze keer geen weetjes in de linkerbalk, maar desondanks een opmerkelijk verhaal. Onlangs
werd onderstaande bus gespot in Den Haag. Het is nog een raadsel hoe de HMC-deuren
terecht zijn gekomen op deze Franse bus, maar we kunnen wel zeggen dat HMC nog tot ver
over de stadsgrenzen te vinden is!
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Verjaardagen
Harrie Lammers		
22-03
Bram van der Willigen
24-03
Wim van de Westerlo		
26-03
Lotte de Fouw		
28-03
Karlijn de Fouw		
28-03
Karel Seel			29-03
Ruben Koets		
29-03
Arno Strijbosch		
30-03
Coen Knufman		
Xander Janse		
Frank van der Zanden
Jan Regouin		
Piet van Schaijk		
Denise van der Heijden
Marion Simons		
Elise van Hoof		
Hans Derison		
Lotte Jorissen		
Erik van Heeswijk		
Michiel van den Heuvel
Bart Lutke-Schipholt		
Eric Claessens		
Art van Houwelingen		
Walter Clarijs		

03-04
05-04
05-04
07-04
07-04
08-04
09-04
13-04
17-04
18-04
22-04
22-04
23-04
25-04
25-04
27-04

Daphne Knufman		
02-05
Tjeerd van de Kimmenade
07-05
Eugene Princée		
10-05
Maud Luiken		
11-05
Guido Nabben		
11-05
Lieveke Liebregt		
13-05
Merel van Heugten		
20-05
Janne van den Heuvel
20-05
Frank van Duijnhoven
20-05
Marianke Hobé		
21-05
Gerard Groot		
24-05
Bep van Os-Kuijpers		
25-05
Lia Stoop			31-05

(+) HMC Ontmoet ... Vrijheid!

Het harmonieorkest heeft de lessenaar momenteel vol liggen met de diverse werken voor
het matineeconcert HMC Ontmoet ... Vrijheid! Het bevrijdingsjaar in Helmond zal op 31 mei
in Theater Speelhuis worden afgesloten met een editie van HMC Ontmoet ... welke in het
teken zal staan van het thema vrijheid.
De Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende bevrijding zullen de rode draad vormen
in de muzikale middag. Aan de hand van verschillende werken wordt de luisteraar
meegenomen van de droevige gebeurtenissen tijdens de oorlog naar het moment waarop
de bevrijders binnenkwamen. Zo wordt er nu al druk gerepeteerd aan de indrukwekkende
‘Holocaust Suite’ van Morton Gould, maar klinkt er ook klezmer door de repetitieruimte.
Net als bij vorige edities van HMC Ontmoet ... wordt de samenwerking gezocht met andere
muziekvereningen en/of talenten. Voor deze editie is de samenwerking gezocht met
Mannenkoor Lambardi, het jeugdkoor van het Kunstkwartier en violiste Lisalotte Gerards.
Mannenkoor Lambardi is inmiddels tot een begrip verworden in het Helmondse wanneer
het gaat om koorzang. Ook het jeugdkoor van het Kunstkwartier laat onder leiding van Maria
Coolen op diverse concerten en koorwedstrijden zeer regelmatig van zich horen. Tot slot
zal Lisalotte Gerards soleren op viool. De muzikale krachten zullen door alle optredenden
gebundeld worden om een meeslepende muzikale middag te verzorgen.
In de komende weken zal meer informatie u bereiken via persberichten en social media.
U kunt uw tickets bestellen via Theater Speelhuis (kassa én online via theaterspeelhuis.nl)

(+) Wie wordt onze nieuwe TM?
Wie regelmatig een blik op Facebook werpt en
deze persoon in de vriendenkring heeft, ziet hints
voorbijkomen. Er wordt al maanden gemarcheerd, een
tambour-maître stok is gevonden en zelfs partners
raken direct betrokken bij excercitie-oefeningen. In de
komende maanden zal uw redactie de tambour-maître
in wording volgen middels een mini-serie...
In de volgende editie zult u een dubbelinterview
kunnen lezen met huidige tambour-maître en de
tambour-maître in spé.

(+) Agenda

Colofon
Redactie
Irene Claessens
Esther van Duren
Tim v.d. Heijden
Marloes Kuyten
Jolanda Mariman
Frank van Vlissingen
Vragen of opmerkingen?
tussendematen@gmail.com

22 maart 2015
7 april 2015

Opleidingen:Voorspeelochtend TOV-gebouw 11:00 uur
OO/HOCombi-repetitie 20:00 uur

10 april 2015

OO: begeleiding A-examen Thijn

19 april 2015
21 april 2015
23 april 2015
25 april 2015
18 mei 2015
28 mei 2015
31 mei 2015

OO: uitwisselingsconcert Amicitia 11:00 uur
OO: afsluiting scholenproject (o.v.b.)
SWE: generale repetitie BGO XL
SWE: Beat Goes On XL 20:10 uur
HO: extra repetitie HMC ontmoet ... Vrijheid!
HO: generale repetitie HMC ontmoet ... Vrijheid!
HO: HMC ontmoet ... Vrijheid! 14:30 uur (14:00 zaal open)

2 juni 2015
13 juni 2015
21 juni 2015
5 juli 2015
7 juli 2015
18 juli 2015

OO: combi-repetitie 20:00 uur
Allen: Bloemenintocht wandelvierdaagse
HO/SWE: caratconcert 12:00 uur
SWE/JES: uitwisselingsconcert Amicitia 15:00 uur (o.v.b.)
OO/HO: combi-repetitie 20:00 uur
HO/SWE: HMC in de kamer

Kijk voor meer informatie op www.helmondsmuziekcorps.nl
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Bijlage
(+) Rob van der Zee: nieuwe dirigent Harmonieorkest 		
met warm hart voor de jeugd

Eind september 2014 maakte onze dirigent HO kenbaar dat hij het dirigentschap van het HO een te zware
belasting vond. Direct na zijn vertrek werd Alex Schillings (een van de topdirigenten binnen de muziekwereld) als waarnemend dirigent aangetrokken.
De muzikale kwaliteit en continuïteit werd daarmee gewaarMC op
Heen
m
o
n
e
p
borgd. Het bestuur stelde
direct
daarna
commissie
samen die de werving en selectie van een nieuwe
p
o
e kn
ereiken.
te buiteindelijk
Klik op dgaan
n om
re
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n
dirigent zou moeten
organiseren
een
kandidaat voor te dragen aan het harmonieora
m
illende
verschstartte
kest. De commissie
haar werkzaamheden begin oktober. Behalve de werving en de selectie maakten ook 3 proefrepetities bij het harmonieorkest deel uit van de procedure. Medio december stelde deze
commissie unaniem Rob van de Zee voor als kandidaat dirigent harmonieorkest. In een bijeenkomst van
alle harmonieorkestleden op 23 december werd gerapporteerd vanuit de commissie en konden de leden
hun ervaringen uitwisselen. Aan het slot van de bijeenkomst bleek dat een overweldigende meerderheid
koos voor de benoeming van Rob van der Zee. Graag willen wij hem aan u voorstellen.
CV van Rob van der Zee
Rob is geboren in Brunssum in maart 1963. In die plaats is hij nog steeds woonachtig. Hij is groepsleerkracht 7-8 van een basisschool. In 1983 heeft hij zijn onderwijsbevoegdheid gehaald en is direct daarna ook
les gaan volgen op het Conservatorium in Maastricht. Hij heeft de navolgende opleidingen afgerond: Maastricht Bachelor Hafa-directie (1987); 1e-graads Akte schoolmuziek (1988); Master Symfonieorkest (1997);
Master Hafa Directie (1998). In 1989 was hij “Winnaar van de Dirigentenwedstrijd met gouden Dirigeerstok”
tijdens het beroemde Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Naast zijn loopbaan in het onderwijs, heeft Rob
vanaf 1985 allerlei muziekgezelschappen op Eerste divisieniveau gedirigeerd. Sinds 2004 is hij dirigent van
harmonie Wilhelmina uit Maastricht (Wolder) en geeft hij daar sinds 2007 ook leiding aan het Jeugdorkest.
Bovendien heeft hij de jeugdopleidingen opnieuw opgebouwd en ingericht.
Benoeming en start
Dat wij in Rob een uitstekende dirigent hebben gevonden heeft hij al bewezen. Op het programma van
HMC stond dat wij op zondag 11 januari 2015 een uitwisselingsconcert zouden geven in Mill. De voorbereidingen voor dit concert verliepen niet soepel: een vertrekkende dirigent, een (uitstekende) waarnemer,
tweemaal drie dinsdagen proefdirecties en een benoeming die op 1 januari in kon gaan. Rob is 2 januari
gestart met twee extra repetities, een zondagrepetitie voorafgaand aan de uitvoering wat resulteerde in
een alom geprezen concert door ons harmonieorkest.
Wij hebben in Rob een uitstekende nieuwe dirigent gevonden die deskundig en met veel energie leiding
geeft aan het harmonieorkest. Bovenal kunnen wij ook gebruik maken van zijn kennis en ervaring op het
vlak van muziekopleidingen voor de jeugd. Met Rob van der Zee, Judith de Vrees van het Opleidingsorkest
en Rob van der Sommen van (jeugd)slagwerkensemble hebben we nu een uitstekend trio dat zich als
dirigenten inzet voor onze jeugd en toekomst.
Maarten Toll, voorzitter
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