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TEN GELEIDE
~u b het er dan!
HeteeNe nummer van DABSTU:\ES ~md:. de officiële oprich
ting van onze 'eremging. het mededelingenblad naar de koren en
k\\artencn toe.
Het .... de eeNe voorzichuge stap
d1c \lo'C gezet hebbeo en "e hopen
dat zo'n '1e11ll3.31 per Jaar te
doen. ~laar hoe voorzichtig ook.
het blad •~ er en de bedoeling
duidehtk: een bindine tot stand
breneen en te onderhouden tu!-.sen
DABS en koren kwartenen en koren onderhng.

Hoe?
Dóit 1' nu nog een open \raag
"aarup het amwoord bij on~ allen
ligt . rwneliJK: dat il. ~terk athan-

keiijk van de medewerking die -we
als redactie van de koren en
kwanenen krijgen.
Hopelijk blijft die medewerking
niet beperkt tot de noodzakelijke
opgaven of verslagen van singouts. maar laat de anderen meeleven met al jullie belevenissen (indien mogehjk met foto's). of dat
nu successen of tegenslagen ziJn.
Behalve deze redactionele medewerking is het zeker zo belangrijk
ons te helpen bij het zoeken naar
sponsors. adverteerders, donateurs
of hoe ze ooi>. vcrder mogen heten. Wie in zijn familie-. vrienden- of kennissenkring mensen
heeft die barbel'l>hopsinging een
warm hart toedragen - en wie
kent die niet - moet eens serie~

proberen ze re interesseren voor
ons blad.
Dat komt ons zeer van pas. omdat het dan mogelijk is met een
blad uit te komen dat een VISitekaart voor DABS wordt. zonder
de angst te hebben een budget te
overschrijden.
Wanneer wij die medewerking
kr1jgeo. redactioneel en financieel. dan zien wij een goede toekomst voor DABs:ruNES. want
dan maken we zeker waar: Let's
get
together
and keep Holland
.
.
I
smgmg.
Joop Vermaak · Red.

FROM THE CHAIR

'Jo bc m the chatr'' b de Engeluttdrukkml! voor het bekleden
'"aD het \OOriînersschap: een aar-

dige term derhahe \OOr deze
rubriek.
Voor U ligt dan de eerste uitgave
van de DABS-TUNES. een uitermate verzorgd en daardoor kostbaar verenigingsorgaan. Het redactieteam heeft zo U ziet veel
tijd en vakman~chap aan het geheel be teed.
Een woord van dank is op ziJn
plaats.
Nu we dan na \eel inspannin~en
van het team uit Zeeland uitemdelijk verenigd zijn. staat ons als
Nederland~e Associatie van Barhershopzangers heel wat te doen.
Die organisatie bent U zelf. lezer
U als individu en als \Creniging:.man maakt daar zelf deel \"dO uit
en hebt daarin U-w eigen inbreng

en verantwoordehJkhetd . L11 L"
mtdden is een Raad 'an Afgevaardigden gekozen "elke jaarlijks een aanral malen bij elkaar
zal komen om kenbaar te maken
wm onder de leden leeft, om
voorstellen te doen en om besluiten re nemen ten aanzien van velerlei zaken die on~ bezig
houden.
Die raad van afgevaardtgden koos
uit hun midden een bestuur. Niet
uit die raad afkom~llg. maar min
of meer willekeurig gekozen. daar
hij toevallig op de ~lotvcrgadering
van het oorspron~elijl>. comité als
bdang~tellende aam\cllg wa~.
hebt U een voonitter gekregen.
Alhoewel met l!.eheel onbekend
met het hanterèn van de hamer

DABS-TUNES
welke bij een dergelijke functie
hoon ben ik toch volkomen on·
voorbereid in the chair terecht gekomen. Geef me dus wat tijd me
voldoende te kunnen inleven in de
problematiek welke nu op me is
afgekomen. Nieuw in de business
zijode beloof ik U mijn best te
doen de vereniging voor te zinco.
coördinerend te zullen optreden
waar nodig en leiding te geven
aan ideeën en initiatieven die van
of namens U op ons als bestuur
afkomen.
Zo zie ik dan ook mijn taak.
Als U als individu of als groep
echter niets doet, dan mag U van
ons ook niet alles verwachten.
laat daar geen misvcrstand over
bestaan. Als we echter aan elkaar
kunnen duidelijk maken wàt nu
eigenlijk Thc Dutch Association
of Barhershop Singers wil, dan
zal dat zeker voor elkaar komen.
Nu reeds wordt er gewerkt aan
workshops, aan contacten in en
met het buitenland, ook met Holland Harmony. de damesorganisatie die al een stuk verder is dan
wij en waar we van kunnen leren.
Er wordt al over een com·entie
gesproken en: we waren \OOr het
een.t bijeen in Rosmalen in
januari!
De start is er. getuige ook deze
DABS-TUNES.
Moge het dan ook de start ziJn
van Singing and Living in
Harmony.
Theo C. van Dijk
chaim1an

DABS-TUNES
. ORNER

taat gratis open
voor k lid t iets te koop heeft
of te koop vraagt op barbershop·
gebied. Dat gaat van pitchpipe tot
showkostuum of risers.
Maak er nuttig gebruik van!
2

WORKSHOP 28 MEI TE ROSMALEN
Een van de eerste zaken die vanaf
de oprichting van DABS op het
verlangliJStJe van de aangesloten
koren en k"''3rtenen stonden \\'35
de organisatie van workshops.
Dit om aan een \'30 de doelstellingen -het verhogen van de kwaliteit en kennis • te voldoen.
28 Mei a.s. is het dan zover. De
eerste door DABS georganiseerde
workshop. Het Amerikaanse koor
- "Thc Racing City Chorus.. dat
21 mei optreedt in 't Spant, 23
mei op de Flevohof en dan door·
reist naar Duitsland om in Bremen en Dortmund optredens te
vcrzorgen • komt op die zaterdag
van uit Brussel naar Rosmalen
om de workshop te leiden.
Zoals het er nu uitziet komen ook
de "Capita! Chordsmen'' uit
Brussel mee naar Holland.

Zaken die tijdens de workshop
aan de orde komen zijn o.a.
sound. vowels. interpretatie.
ademhahng etc. Dus voor Barhershoppers belangrijke zaken.
Qua kosten hoeft het dachten wij
voor geen enkele Barbershopper
een probleem te zijn om deze dag
mee te maken.
De kosten bedragen:
-f 35,- per persoon, incl. een
Brabantse Koffietafel als lunch
en een 3-gangen-diner 's avonds;
· f 10,-- per persoon indien men
niet aan de maaltijden deelneemt.
Het programma van de dag ziet
er ongeveer als volgt uit:
- vanaf 11.00 uur bent U welkom
in de Kentering te Rosmalen;
• 12.15 uur lunch;
• 13.15 uur begin workshop:
- 17.15 uur einde workshop:
- 18.30 • 19.30 uur diner.
's Avonds om 20.00 uur is er een
informele show. Het Amerikaanse
koor zal hierin optreden. Uiteraard kunt U als koor of kwartet
ook optreden. U dient zich op
deze dag tijdig aan te melden zo·
dat het programma volledig ge·
maakt kan worden.
De avond is voor iedere in Barhershop geïntere seerde vrij toe·

gankelijk. Dus mannen. neem je
partner mee. Als men 's morgens
gezamenliJk re1st. kunnen de pan·
ners dat eventueel 's avonds ook
doen.
Het belooft buiten een bijzonder
leerzame ook een erg gezellige
dag te worden, een dag die geen
enkele Barhershopper mag missen. Amerikanen. Belgen en Ne·
derlanden. samen in Barben.hop·
harmony.
Vem1oedelijk heeft U zich ongetwijfeld al aangemeld bij Uw afgevaardigde bij de DABS.
Dus tot ziens op 28 mei a.s.!
Laten we van deze officiële
DABS-workshop een groot succes
maken!
Jan Ploeg - Red.

MISTER
BARSERSHOP
1988
Wie komt hiervoor in aanmerking'?
leder BHQ of bestuur van een
BHC kan een opgave doen van
die persoon welke 1ich in 1988
bijzonder heeft onderscheiden
voor het betreffende BHQ/BHC.
Dit kan zijn op het gebied van:
- zang - sociaal contact • techniek
- PR - kleding • etc. etc.
Uiterlijk I november a.s. dient
het DABS-bestuur een opgave te
ontvangen. Loting zal bepalen
wie voor de eretitel MR. BARSERSHOP 1988 in aanmerking
komt.
Een fraaie wisselbeker zal hier·
voor beschikbaar worden gesteld.
alsmede een leuke anentie voor
de winnaar (en natuurlijk een m·
terviC\\ in DABS-TUNES • Red.).
Indien er nog vragen zijn in deze
informeer dan bij Andrie!> van
der Meer • Red.

DABS-TUNES

MEI 1988: " HAVE A DATE IN '88"
In mea lossen we de belofte in die
we rwee jaar geleden deden. in
april 1986 waren de ··sweet Adehnes·· un Osselssein en de ''Dolplun Barber Males" uit Harderwijk 10 het kader van "Amerika
'86" m Framingham (MA) en
Sararop Springs (NY) de gast
wo Amerikaanse Barbershopko-

rea.
~

bidden dur een geweldige
hebben ervaren wat
8IJtJmbop Singing in de bakermil. Amerika. helekent maar boveaal een aanral vrienden voor
het lnen gemaakt.
De a&land is groot. maar toch is
er dal Je'YOCI Duizenden kilomela'S \'ID ons tleme land. waarvan
\UI Amerikanen niet echt weten
waar het nu precies ligt. zijn er
een 1111111 mensen die precies dezdile bobby hebben als wij. Barbmhopsing.... En dat ge\-oel is
daar tijdens ons verblijf alleen
maar versterkt.
~hebben er veel geleerd. zangll:dmisch. Interpretatie. stage~· we

presence. etc.
Dalgene w.11 ons het meest aan
deze geweidage reis herinnen zijn
builen het optreden in de Boston
s~ Hall. de afterglows bij
andere gelegenheden en de orgarusatic. vooral de enonne warmte
en sympathie die de Amerikanen
ten toon spreiden voor Barber!ihoppe~ van zo ver weg. We
hebben de Amerikaanse gastvrij-

heid aan den Barbershoplijve ondervonden en dat was geweldig!
Er was toen wij deze geweldig
enthousiaste mensen verlieten dan
ook maar een ding mogelijk; re
uitnodigen voor een tegenbezoek.
Dat hebben we toen beloofd met
de uitspraak:
"We have a date in eighty eight.'"
Wel het IS nu zover. 19 mei komen ze aan, ze zijn te gast. niet
alleen bij de koren die destijds in
Amerika waren - het aantal Amerikanen bleek te groot om ben alleen daar onder te brengen - ook
andere koren bleken graag bereid
voor onderdak te zorgen.
Zaterdag 21 mei is de grote dag.
Op het moment dat U dit leest
heeft U hopelijk de kaarten al besteld voor de grote ~how in
't Spant te Bussum.
Voor de eerste maal in de nog
kone Barhershop-historie in Nederland zullen daar twee Amerikaanse koren optreden:
"The Racing City Chorus" en het
Sweet Adelines koor "Latham
Circle".
Verder in het programma het
koor dal barbe~hopsinging in
Nederland introduceerde: "The
Sweet Adelines" uit Usselstein,
het eerste mannenkoor dat Nederland kende "The Hean of Holland Chorus" en 'The Dolphin
Barber Mates".
Op het moment van schrijven van
dit anikei waren de deelnemende

kwanenen nog niet precies bekend. wel zeker is in ieder geval
het optreden van "Why Four" en
daar hoeven we verder niets aan
toe te voegen.
Hel belooft een geweldige avond
te worden. een avond die geen
Barbershopper missen mag.
Mocht U onverhoopt niet kunnen
deze avond dan is er nog een andere mogelijkheid om in dit
Pinksterweekend Barhershop te
genieten.
Op maandag 23 mei wordt er in
"De Flevohof' 's middags een
doorlopende Barbershopshow gegeven die buiten de entree van
het park niets extra kost. Ook
daar kunt U de Amerikaanse koren horen en zien.
De organisatie van "Have a date
in '88" hoopt dat met dit voor
Nederland unieke gebeuren de
reeds aan\\ezige banden met Barhershoppers in Amerika. Engeland. Duitsland. België of waar
dan ook mogen worden versterkt
en dat na afloop moge klinken:
"Lets get together again".
Jan Ploeg
"Dolphin Barber Mates"

REYNOTRADE
Aluminium produlden met toekomst

o~~~o~~ms~
REYNOTRAOE MAAKT DEEL UIT VAN REYNOLDS ALUMINIUM HOLDING BV
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---------------------------------------------------------- DABS-TUNES
ORGANISATIE

•

bestuur

• voorzitter

Theo C. ,·an Dijk
Molenstraal 18.
5211 DR ·s-Henogenbosch
Telefoon 073-145550

• secretaris

Aal J. Snellink

Honskamperweg 5.
6741 CA Lunteren
Telefoon 08388-3664

• Penningmr.

Gommen Burger
Steenweg 15.
4423 AL Schore
Telefoon 01102-3580

• Pub/ie Relations
Andries v.d. Meer 03473-74908
Jan Ploeg
03410-20797

• Muzikaal Coördinator
Bob Slavenburg

•

03473-72770

leden BHC's

EDE
BHC • The lildia H8rmonlzers
Secr.: A. Snellinl. H~bmperweg 5.
6741 CA Lunteren. tel. 08388-3664.
Repetitie: donderdag 20.00- 22.30 uur.
EINDHOVEN
BHC • Southem Comfort Barber
Mates
Sccr.: F. Visser. Burg. Vogelspad 14.
5616 JK Eindho>.en. tel. 040-526-*63.
Repetitie: woensdag 20.00 - 22.30 uur.
GOES
BHC-The Gaggllng Ganders Gang
Sccr.: J. Koon ing. Elenbaasstraat I.
4-158 AE 's Heer ArcrM.hkerke.
tel. 01106-1980
Repetitie: donderdag 20.00 - 2n0 uur.
HARDERWIJK
BHC • The Dolphin Barber Mates
Secr.: H. Feil!.ma. Klól\errneen I.
3844 PR Harde!"\\ 1jk. tel. 03410-18008.
Repetitie. woeru.dag 20.00 uur
LELYSTAD
BHC • The Seabottom Singers
&'Cr.: A. Hofstede. Boeier 02-01.
8242 CD Lel}stad. tel. 03200-43124
Repetitie: woen~ag 20.30 - 22.30 uur.

EN

LEDEN

VAN

DE MEERN
BHC - The Mldland River
Blenders
Secr · P. Meijer. Bloemstede 294.
3608 VJ Maarssen. tel. 0.3465-64339.
Repetitie: dinsdag 20.15 - 21.30 uur.
NIEUWEGEIN
BHC.The Heart of Holland
Chorus
Secr.: J. de Beer, Postbus 291.
3430 AG !llieuwegcm.
Info: tel. 03402-47223
Repetitie: dinsdag 20.30 uur.
VLISSINGEN
BHC • Coastllne Chorus
Secr.: H. Blaauw. Oude Middelburgse
Haven 2. 4351 PA Veere.
tel. 01181-964.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.

DE

DABS

NIEUWEGEIN
BHQ - For Pleesure
Info: W. Ebmk. Nachtegaal 16.
3435 AK Nieu"egem.
tel. 03402-37313
NIEUWEGEIN
BHO • Why Four
Info: J. de Graaf. Velduil 22.
3435 GP Nieuwegein.
tel. 0340244648
VELDHOVEN
BHQ - One Tone Higher
Info: W. Pappen.. Ceciliastraat 24.
5503 VC Veldhoven, tel. 040-532135.
VLISSINGEN
BHQ • Special Delivery
Info: L. Schoute. Ka~teciMraat 54.
4381 SL Vlis\ingen.

WINTERSWIJK
BHC • The Greyhound
Barbershop Singers
Secr. :P. Kos. Scholtenenk 43.
7101 SJ Winterswijk. tel.054J0.17839.
Repetuie:
ZAANSTAD
BHC • Whale City Sound
Secr.: A. Selie. Thijssehof 3.
1504 LA Zaandam. tel. 075-314014.
Repe111ie: dinsdag

•

leden BHQ's

HARDERWIJK
BHQ • Four Wheel Drive
Info: B. Brouwer. Bentinckstraat 8.
3882 EC Punen. lel. 03418-53773.
HARDERWIJK
BHQ • Mld Four
Info: 8. Ta)lor. Trurnanlaan 23.
3844 BE Harderwijk.
tel. 03410-15471.
's-HERTOGENBOSCH
BHO· Barbershop Gents' Quartet
Info: T. \'an Aan. Secr. Wagernakerutro~at 21.
5236 XA 'J>·Henogen~h.
tel. 073421191.

DABS- TUNES
INFORMATIEBLAD
VOOR DE LEDEN
VAN DE
DUTCH ASSOCIATION
OF
BARSERSHOP SINGERS
redactie-adres
DABS- TUNES
\\1\GEMAKERSSTRAAT ~I
5236 \A \-HERTOGENBOSCH
TELEFOQ[I; 073-411191

redactie
TO\ \A\ AART • L.·\Y Ot;T
AXDRIES VA\ DER \lEER PR
JA\ PLOEG PR
JOOP VER\IAAK • Ell\D·REDACTIE

.
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NIEUWS VAN BHQ's en BHC's
BHQ - For Pleasure
Nieuwegein
Dit jonge kwartet zal tijdens de
BARS-conventie in Harrogale zaterdagavond optreden in het
Chordstorium.
Op JO juni zullen zij te horen zijn
in Houten op uitnodiging van het
plaatselijk dameskoor.
Oh ja. ze worden gecoached door
Jan de Graaff Ua die!).

BHQ - Why Four
Nieuwegein
Dit kwartet breekt internationaal
door. Optredens in Duitsland o.a.
op het eiland Nordeneg. Vroeg in
de morgen. om 06.00 uur in een
bomvolle zaal ('700 man). Stel je
voor. in alle vroegte zingen.
Dit programma werd rechtstreeks
door de radio uitgezonden.
Durchgehen meine Herren!!
Tijdens de BABS conventie in
Harrogate zal men als Mikewarmer optreden bij de kwartetcompetitie en ook meedoen aan
de Internationale show.

BHC - The Mldland
RIverblenders
De Meern
Dit koor heeft een open repetitieavond achter de rug wat een achttal potentiële zangers heeft opgeleverd.

BHC - The Seabottom
Singers
Lelystad
Op Tl oktober a.s. wordt er een
"Wijnconcen" gegeven in Voorst.
Voor info zie de adressenlijst.

BHC - Coastllne Chorus
Vlissingen
Wouter Moraal is de nieuwe dirigent van het koor.
Hartelijk welkom bij onze barbershopclub.
Sings-out: op 20 mei te Middelburg.
Voor Info zie adressenlijst.
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De1e Zeeuwen zijn ook druk beLig met het organiseren van het
Jste lustrum op 25/26/Tl nO\'ember a.s.
Dit gaat een internationaal feest
worden.
Nadere info volgt.

BHC - The Greyhound
Barbersh'!P Singers
WinterswiJle
Bij dit koor gaat alles naar wens,
de 22 leden tellende club zal op
26 juni a.s. een koffieconeen geven in Sociëteit de Eendracht te
Winterswijk.

BHC - The Gaggling
Ganders
Goes
Door bemiddeling van Jan Kroning zal de burgemeester van
Goes een aubade gebracht '''orden
i.v.m. zijn vertrek naar Ede.
Jongens in Ede. ontvang hem in
harmony om in barbershoptaal te
spreken.

BHC - Mldland
Harmonizers
Ede
Wij hebben een grote behoefte
aan tenors. Wie dit leest en grc~ag
in Ede zingt moet maar eens de
repetitie bezoeken.
Een leuk idee voor de nieuwe
burgemeester.
(probeer eens een "bring-afriend" avond - Red.)

BHC - Heart of Holland
Chorus
Nieuwegein
Sing-out op 21 mei a.s. in 't
Spant te Bussum. dit in samenwerking met The Dolphin Barhermate.
Op 23 april was het koor uitgenodigd om mee te werken aan een
show in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. Naast barber~hop moesten ook een drietal non
barbershopsongs gezongen worden. De "vreemde" muziek was

niet simpel maar wel een leuke
ervaring en goede performance.
Deze sing-out kreeg veel publiciteit en dat is aardig meegenomen.

BHC - Southern
Comfort Barber Mates
Eindhoven
Op 24 september wordt er door
dit koor een daverende barhershopshow gehouden te Veldhoven.
Koren uit Engeland. Duitsland en
Holland treden op.
Een enorme uitdaging voor het
nog jonge koor.
Informatie over deze dag zal binnenkort aan alle BHQ's en BHC's
worden toegezonden.

BHC - The Dolphln
Bal'ber Mates
Harderwijk
Dit koor is enorm druk in de
weer met de voorbereidingen \3n
de grote show "Have A Date in
·ss·· in 't Spant te Bussum op 21
mei a.s.
Samen met de Sweet Adelines
zijn ze gastheer van een aantal
Amerikaanse barbershoppers.
Op een "bring-a-friend" avond.
die zeer goed werd bezocht. hebben zich zes nieuwe leden aangemeld.
WeJ:kom in onze wonderbaarlijke
barbershopwereld.
Tot zover het nieuws dat op de
redactie is binnengekomen.
Schroom niet en stuur alles wat
je denkt dat gepubliceerd moet
worden op.
(Red.)

DABS-TUNES
interview

BOB SLAVENBURG:
MUSICAL DIRECTOR DABS
De redactie heeft een gezellig
gesprek gehad met de MC van de
DABS: Bob Slavenburg. In een
nieuwe vereniging is het nunig
verschillende mensen van het
bestuur eens nader te leren kennen. In ons wereldje van zang,
stage-presence en nog vele andere
belanghebbende zaken is Bob een
van de "oudste''.

Wanneer kwam je in aanraking
met barbershop?
Dat was november 1979. Ik las
een advenentie van een aantal enthousiaste zangers die de barhershop wilden gaan beoefenen. Jack
de Bolster. Hans Pekelharing en
hun vrouwen waren de eersten
die de stap hadden gezet op barbershopgebied. Ik heb me snel
aangemeld en spoedig zong 1k in
een koonje van 8 man onder leiding van Hans Pekelharing.

Hoe lang dirigeer je het koor m
Nieuwegein'!
ln april 1981 heb ik als toenmalig
voorziner van The Hean of Hol-

land Chorus het dirigentschap van
Hans overgenomen. Het koor was
toen uitgegroeid naar 16 man en
had al een aantal optredens achter
de rug.

Heb je een speciale muzikale
achtergrond of opleiding ge,'Oigd?
Nee. niets speciaals. Als zevenjarige jongen speelde ik een beetje
piano en orgel. Thuis was zingen
bij het orgel vaste prik. zodat
daar toch iets is bhjven hangen
van hannonieuze akkoorden. Wel
heb ik 10 de loop van de liJd 10
verschillende close-harmonv trio·~
en kwanenen gezongen. o.à. in
Why Four.
In de barbershopperiode heb ik
mij aanzienlijk kunnen bek"amen
in theorie en praktijk van de1e
bijzondere vonn van muziek. dit
o.a. door het bijwonen van ver-

schillende Harmony Colleges in
Engeland (twee keer) en in 1987
in St. Joseph. Kansas City. USA.
Deze laatste bijeenkomst samen
met nog 750 barbershopleerlingen
heeft mij enonn veel profijt opgeleverd en is voor iedere MD
(koordirigent) aan te bevelen.
Vcrder leer ik iedere repetitieavond ook van het enthousiasme
van mijn koorleden.

Zijn er naast het dirigeren van je
eigen koor ook nog andere actiViteiten op barbershopgebied?
Jazeker. indien nodig geef ik de
adviezen die nodig zijn op muzikaal gebied. Dit heb ik o.a. gedaan in Winterswijk. Lelystad en
b.v. het dameskoor in Harderwijk
en Hendrik-Ido-Ambacht.
Het leuke hiervan is dat deze als
Lelfstandige koren hun draai hebben gevonden en hun partij meeLIDgen in barbershopland.

Wat doe je eigenlijk in het
DABS-bestuur. die citel "Musical
Coördinator·: w.u betekent dat
precies.

zangers eenzelfde mondstand verantwoordelijk voor een uniforme
klankkleur. Du kun JC op verschillende manieren repeteren.
vanuit Amerika heb ik hiervoor
een aantal zeer sprekende poMers
meegebracht.
Overigens dit soon sound zie je
alleen bij barbershopsmging. BiJ
de traditionele koren tref je dit
niet aan. Ik merk hier tevens bij
op dat wij tn barhershopland heel
goed bezig zijn met onze opleidingen. Niet alleen de dirigent
krijgt lel>. nee ook de koor- en
kwartetleden worden d.m.v. allerlei oefeningen bijgeschoold.

Tenslotte. wat is voor jou het
meest bclangrifke in barbershop?
Daar kan ik heel kort in zijn:
Barbershop-kameraadschap!
Dat straalt eraf. je ziet dit telkenmale wanneer je collegazangers
ontmoet, vriendschap. blijheid
(zonder dit te overdrijven) en
harmony.
Dit alles geeft je voldoening om
te werken aan en met barbershoppers.

BedanJ.7 Bob. groap Hlmemcn "ij
in verdere edities IC~ meer \iJn je
praktische en theoretische le:..'ien.
Adriel> van der Meer - Red .

Het op muzikaaUartistiek terrein
trachten het Nederlandse barhershoppen op een internationaal niveau te brengen. dit d.m.v. het
organiseren van dirigentenbijeenkomsten. het opzetten van een
soon Nederlands Harmony
College.
En niet te vergeten adviezen geven aan pas opgerichte koren en
kwartetten. deze kunnen te allen
tijde aankJoppen voor muzikale
ondersteuning.

Wat m15 JC als je meernationaal
tegen de Nederlandse barbetShoppers aankijkt?
Allereerst zijn wij met z'n allen
heel goed bezig. dat moet gezegd
worden. Wat wij nog missen is
wat men zo mooi "expended
sound" noemt. Hierbij is bij alle
7
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HOLLAND HARMONY CONVENTIE ABONNEE 's
1988
WERVEN
Blij verrast was het beMuur van
DABS met de uitnodiging van
Holland Harmony voor het bijwonen van de zaterdagavondshow tijdens de Conventic in Noordwijkerhout.
Bij aankomst in de Leeuwenhorst
werden wij ontvc~ngen door de
conventiemanager Jack Stekelenburg en "onze·· Gommen. die als
assistent in de conventie meeloopt.
Een wolk van tule. zijde. makeup en al wat er maar meer nodig
is om de dames te vervolmaken.
kwam ons tegemoet.
Opvallend daarbij was dat er, in
tegenstelling tot de mannen barbershoppers. weinig werd gezongen in de publieke ruimten.
Er heerste een bijzonder vriendelijke en opwarmende sfeer waarin
het toch goed presteren voor de
show voorop stond.
In de showzaal aangekomen, eeo
gekakel en rumoer (vrouwen hè).
begon men met communitysinging
o.l.v. Hans Pekelharing.
Na djt gemeenschappelijke gebeuren begon de show.
Wat een show! Perfectie en zang
en uitstraling. fraaie movementen.

eigenlijk teveel om op te noemen.
Wij heren zangers kunneo van de
discipline vermoedelijk nog wel
wat leren.
Geweldig dames. het was enorm
wat ons werd voorgeschoteld.
De optredenden waren:
- LBHC Liverpool Ladies Barhershop Singers;
- LBHQ 42nd Street Quanet.
Het kampioenskoor en -kwanet
van de LABS.
Ja er traden ook nog heren op.
Namelijk onze zuiderburen
"The Capita! Chordsmen" uit
Brussel.
Deze goed geleide en gepresenteerde show met als smaakmakende presentator Maanen de Koning
Ue weet wel die van het BHC uit
Nieuwegein).
Al met al een prima barbershopavond met kwahteit. DABS bedankt hierbij de organisatie voor
de uitnodiging en feliciteen "The
New City Harmoruzers" en het
kwanet "For Fun'' met bet behalen van het kampjoenscbap 1988.

Joe E. Liles has been namcd
Executive Director of the Society
for the Preservalion ans Encouragement of Barber Shop Quanet
Singing in America
(S.P.E.B.S.Q.S.A.>. the world's
largest male singing organization.
The appointment was made at a
meeting of the Society's international board of directors in
Washington. O.C.
Liles ha!> been an employee of the
barbershop harmony society since
1975 and was named Director of
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Joop Vcrmaak - Red.

Alldries van der Meer- Red.

Joe E. Liles: Executive Director
S.P.E.B.S.Q.S.A.
Bij de Redactie kwam de volgende brief uit Amerika binnen die
we hier integraal publiceren.

Eén van de kurken 'Aëlarop een
blad drijft is "de abonnee".
Maar ..... waarom zou men
abonnee worden van een blad als
DABS-TUNES?
Wel. in de eerste plaats om tot
uiting te brengen hoeveel men van
barbershopsinging houdt. ook al
doet men er zelf niet aan mee.
Dat laatste. het meedoen. is helemaal het einde. maar het op de
hoogte blijven van het reilen en
zeilen van ons - barhershoppers is ook niet niks.
Tot onze tamilic zeggen wij daarom: laat zoveel mogelijk mensen
uit familie- of kennissenkring
meeleven met barhershop en
maak ze abonnee.
Voor tien gulden per jaar kunnen
ze veel plezier v-c~n DABS-TUNES
hebben.
Even in aktie komen! Succes!

Music and Services in 1982.
He has been serving as Acting
Executive Director since July.
1987.
In his new capacity. Lilcs will be
chief administrative officer of
S.P.E.B.S.Q.S.A .. a 38.000member organization with hcadquaners offices in Kenosha.
Wisconsin. Thc Society was founded in Tulsa. Oklahoma in 1938
and is celebrating its 50th anniversary during the coming year.
Liles will supervice opcration of
the Society's 44-member headquaners staff and oversea matters
of policy involving its 16 districts.
825 chapters and three overseas
affiliated organizations.
A rnember of the Arnercan Society of Composers. Authors and

DABS-TUNES
Publishers (ASCAP). Liles is a
composer and arranger of music
for rcligious and popular groups
as well as barbershop quanet and
chorus singers. He has taught and
dirccted choral groups of all agc.,
~ince 1950 and has been guest
clinician at regional and state
music festivals and workshops for
studcnts at the high school and
junior high school levels.
Liles joined the barbershop harmony society in 1967 and directed the San Antonio. Texas chorus
to the mtemational medalist level
in 1971 and '71. He has been a
cenified arrangement-catagory
judge and has taught chorus directing and rehearsal techniques
at district and international
schools. He has also perfonned
as a quanet singer.
Lile., j, a graduale of Baylor Universny and has completed pol>!
gmduatc work at the Univen.il}
of Texas. He holds a master of
music dcgree from Southern
(Louisville) Seminary.

Hl~

OR TIIE FIRST T I ME SINCE BARRERSIIOPPIN G
ITAIN, IIERE I S AN ALBUM Of SI X ORIGI NAL BARSHOP SONGS FOR MEN FR OM A RRITISH COMPOSER.

ROY OAWRON liAS SEI,ECTED SIX Of HlS nr::'IT SONGS
ANO ASSF.MOLEO THEM INTO AN ALB UM. TIIF.Y ARF. ALL
SUITAB LE FOR CONTEST ANO EMINENTLY SING ABLE .

Comprleed or :- 2 beeutllul b rand new beUede,
3 eesy beate, l up tempo.

or

in I i c h. \in.

9""

TBI

KOR

0~ '/0~

BIST
C'r~lllllf

lleft.crlft.l)

C~'led

b... ror

Hen

Dy

Qoy Dnton

CONTA INS OOOIJ ARRANGP.MENTS OF NEW SONGS f OR
CliORUS AND QUARTET AND IN CLUDF.S ' I LOVE TIIE
I.IMEI.IOIIT', lilT SONG OF TIIF. 1987 LABElS QUAR1'ET
roNTEST AND 'GIVE ME A BARBfRSIIOP SONG', A TOE
TAPrF.R WITif A ME:.OOY TO KEEP YOU AWAKE AT NIGHT!

~!llrrr.IES ARE LIMITtm f IF YOtl WANT TO SING f
ORIGINAL MATERI AL, GET YOUR ORDER I N QUICKLY.
Prlee· - t2.50 eeeh (p

a

p El )

MINIM UM ORDER 4 COriES

Dawson, 48 Mottram Towers, Steekport SKt 3NX
Tel : OBI 429 8932

AKTIE NASHUA

Vul de knip
met 'n tip
Beste Barbershoppers.
Hier een kans om mei een tip je
eigen kas en de DABS kas te
spekken.
Het reglement is integraal opgenomen in het blad.
Doe je besr en sleep er wat uit.
wij rekenen op een heleboel inzendingen.
PS. Het aanmeldingsfonnulier
mag je zoveel mogelijk kopiëren.
Bestuur DABS
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