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LW onbesche i den vr-aag o-f "di t " ru. de n i euv..e ()ClBSTures is, noet ik bevestigend beantwoor-den.
Voor-dat Ton van Aar-t met zijn laatste ()Cli3S- Tures
deHni tief de handcbek gooide, had hiJ al ve le
malen naarzijlijn ger-oepen, dat tli J ver-vangen
wilde wor-den. Na ieder- ver-zoek van hem vo lgde
steevast "de gr-ote stilte", blijkbaar- ingegeven
door- de gedachte "never- change a winning hor-se".
Het blad waar-aan hij dr-ie jaar- had gewer-kt was dan
ook van hoge kwa 11 te i t, voor- opval ger-s geen eer- aan
te behalen . Kor-tom ieder-een zv..eeg en alles bleef
bij het oude .
Maar- zelfs de klok van Ton van Aar-t
geeft per- dag maar- v i er-entw 1nt i g uuY aan en ook
zijn r-ubber-en agenda kon hij niet ver-der- meerui tr-ekken . Dat v..er-d voor- hem dus redaktie ()Cl8STunes exit.
En wat gebeur- cle eY toen?
Over- elkaar- stt·uikelende bar-ber-shoppeYs die , al
ellebogen dJwend, pr-obeer-den de l'edaktie ovel' te
nemen?

Wi 11 e1 Junker s
Adr i Korll ev~r

Redactleadres:
Plui•~ot I~

441 7 !:H Hauswcc• l
l~l~fou": Ol!SO
ll?hl4

Eerlijk is eel'lijk , aJk Adr-1 en ik stonden niet te
trappelen , maar· we hebben ons, in een zwak monent ,
toch laten "lubben" (doet' T jak ka 1-bekstr-a notabene)
om voorlopig de r-edaktie op ons te nemen.
U barer-kt de D1inese opening? VJe kunnen eY zondergezichtsved i es nog al tijd ondel'ui t.
Ha!
Ga BI' maar- aanstaan, er- noet. W.Jt' tlen yewer k l in het
marg1 nale l'andje van de begYoting . Wl i vet·wachten
niet, dat. U al met uw sokken naai' he l llaat·dvuuY de
rnBS- Tunes gaat zitten lezen , Ollllei'Wi jl, als in een
droom, met een vage beweging van de haruJ, prober-en
uw glas terug te v i nden . VJe gaan gE!\NtXm beg i men en
op het snijpunt van kosten en baten een aan vaardbaal' blad br-engen. Daar-naast IJli.Jve n we ons ervan l:leiNust, dat niets niet vrx:w verl>el.et Jng vatbaal'
is.
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lÀ.ls beste IJCll'ber-shoppers , uw verslagen, akti v i te i ten, zang o~ rruz i ek technische verhande 1 ingen, kamiE'nt;wen en kr-i tieken zijn u i ter-st wel kom .
Geen plaats is er· voor· kinresinne, "ni t-pick ing" o~
voor wie een platform zoekt om zijn politieke o~
geestelijkP kiPUr te etaler-en.
Adri en ik vetr~len het wer-k, al naar gelang de
beschikbate tl id en spreken af: "Doe j i j dit, dan
dJe ik dat" .
l'brenteel cbet h1 j de bulk v an het werk en bij hem
is ook het redaktieadres, welk U elders in het blad
vermeld vindt.
1\l..t rug even "An ol d song", kent U potentieële
adverteerdet·s, die naar U weet genegen z1 jn in ons
blad te advPrteren? We hebben ze erg hal'd nodig,
zij dragen in niet geringe mate bij in de kosten
van dit bI i'\rj.
Wi llem J onker-s.

TV-OPTREDEN!
Uw ver"slaggevel's zijn wel'kelijk overal aanwezig.
Heet van de naald kunnen we U mededelen, dat op de
lfo.OE!nsdaq vóól' de conventie de conventiemanagel' zijn
TV- debuut za l maken .
Op die d=ly is hij te gast in het pl'ogl'amma "Sel'vice
Salon", w.=\at in hij het een en andel' over de
aanstaancle conventie zal vet'tel l en.
Gorrmel't kPIII'Iende , zal dit best een goed vel'haal
~~o~:wden, waat·bi j wij als l"edactie de wens
uitspreken, dat de pl'esentatrice van dit pl'ogl'amma
ook aan het ,. . .oncwd zal komen .
Komt U dle dag later thuis , bl'eng dan uw video in
gel"eedheid om dit histol'ische moment vast te
leggen.
Het pY"ogr"anvna v angt aan om 16. 20 uur op Nededand
l.
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'F'R'DR 'I''II'E 'C'R'R'r'R
Nadat we van Ton van Aart , als
eindredacteul' , afscheid hebben
genomen, wot'dt met deze uitgave
niet alleen r.Je nieuwe Y"edactie
aan U vrJOI'gesteld maar is ook c~
lay- out ve..-anderd. Een totaal
nieuwe opzet rus .
Dit is een goede zaak, van tijd
tot tijd vel'andel"en houdt de
zaken fl'is en geeft andel'en
misschien impulsen om van zich
te laten horen. Dit laatste is
. 'k nodig wil Dabs Tunes terminste
Th eo C • van D lJ
een blad .van vool'- en dool'
PY'esident
lezers zijn. Willemen Adl'i succes met jullie nieuwe aanpak .
Een t"ecent bezoek aan het hoo-fdkwartiel' in Kenosha
heeft tot gevolg gehad, dat we ru een viertal
Amel'ikaanse judges over krijgen vool' onze conventi e
en wat meel' is, z ij b 1 i jven na onze op tY"edens nog
een aanta 1 daqen in I b 11 and om i ns tY"uc t ie te geven
aan wie zich daai'VOOY' 1nt.er"esseren. Ver'del'op leest
U daar' meer' ave" .
We hebben WS een cltbbe} panel VOOr' de jut' y; Vier'
Engelsen Fm viet' Amer'ikanen, wat inter"nationaal
gezien voot· het. eer"st gei:JE:>IJr-t.Dit is van belang
voor' de ver·det·e nntwi kkel i ng van jut"et"en in de
toekanst .
Het is ook niet niks, acht tuitenlander's uit een
engels taalqebied, die een aantal Nededandet"s kant
beoor'delen voor wie engeis een vl'eemde taal is.
Onze der'de conventie kr'i Jgt d~at· docw intel'nationaal
veel aandacht , wat we toch maat' moni binnen vi j rjaat" ber"eikt hebben.
Die vijf jaëw dat we ru bez iq z i jn , was voor' mij
ook de aanleidir-q om ha 1vet' wege het vor'i ge jaar' ,
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binnen het rlagelijks bestuuY" , te konen met een
disOJ.Ssiestuk over het -functioneY"en van het 08 en
de RVA binren onze vereniging . Er kwamen wat sl ijtageplekken in het zicht en net als ik hierboven al
stelde, moet er af en toe eens een veY"andeY"ing
kanen on de zaak fris te houden . Niet veranderen on
het verander-en, maar sifrpelweg gezegd veY"ander-en de
tijden sneller- dan de mensen die er- in leven, zodat
van tijd tol tij d nieuw bloed moet zoy-gen vooY" een
gezonde voortgang .
Na een aantal concepten te hebben aangepast , is er
uiteindelijk begin -feby-uari een voor-stel naai"" de
leden van de RVA gestL.IUY"d, waarin een geheel nieuv.e
opzet van onze veY"eniging wor-dt bepleit. Dool"" middel van het instellen van commissies , waarbij U
allen betr-okken bent , denken we de veY"eniging meerinhoud te kunnen geven , wat een ver-eniging als de
onze ook toekomt.
In het voorstel is verwerkt, dat het zittende bestuur zijn functie beschikbaar stelt on in het kader
van deze n ieuwe aanpak een nieuw dagelijks bestuurte kunnen k lezen van mensen, die van de leden het
veY"tr-ouwen hebben om binnen de nieuwe stY"uctuuY"
innoverend en stimuley-end bezig te kunnen zijn.
Ovedgens stelt het zittende bestuur- zich wel weet"
beschikbaar vooY" een functie bi nnen die commissies
of het D8, met ui tzonder-1 ng van Ton van Aart en
onder-getekende. Aat, Gommert, Bob, HaY"r-y en Stef
zijn dus herkiesbaar . In het voor-stel is ver-wer-kt,
het tey-ugbrengen van het 08 tot viJf man, waaY"bij
WOY"dt aangetekend, dat de vooY"zitter- niet uit het
D8 wor-dt benoemd, maar in functie moet woY"den
gekozen.
Voor- mijzelf zie ik eventueel een functie als een
soor-t buitenl andvertegenwoordigeY", toegevoegd aan
het 08.
Dit brengt me weel"" op het buitenland . ln AmeY"ika is
men beY"e i d een 12-ta 1 NedeY" 1andse songs te arr-angeY"en in 8ar-beY"shopstyl e . Met deze losse opmeY"king geef ik vast een vooY"zet richting de nieuw

op te

richten
TAPPERIJ
muziek
comEETCAFÉ
missie , u
hoort
daar
laterciJ.s
meer
over.
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Als
laatBreede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
ste:
Voor
Telefoon 073 - 145884
zover
er
onvY"ede was tussen de damesorganisatie en de onze ,
kan ik U zeggen, dat deze gelukkig helemaal is
weggenanen. Lo.e hebben met el kaar gesproken en
·
geconc 1udeerd, dat het wense I i j k is on ons satrenwerkingsveY"band, voor zover dat omschreven staat in
de intentieveY"klaring, nog eens tegen het licht te
houden en eventueel o p punten aan te passen. Bei de
besturen betrawen de ontstane cc:mnotie .
Een nieuw blad, nieuwe plannen en weer- een nieuwe
conventie voor de deur-, het is wel een hobby die je
bezig ha.Jdt.
Oaaron: It' s good to be a 8arbeY"shoppeY"

DE EETEBIJ

Thee C. van Dijk
Pr-esident
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VAN DE CONVENTIEMANADER

STUDIO H 2 is gespecialiseerd tn
industriële reklame

Nog en paar- weken en dan is het
zover- , de Conventie 1992.
Het conventieteam is e..- klaarvoor en er zijn weer een paar
nieuwe elementen aan de conventie toegevoeqrJ.
Al l ereerst een ci.lbbele jury,
vier Amerikaanse en vier Engelse
juryleden komen naar· onze conventie voor PAn eerlijke beoor·deli ng van ons k unnen .
Een echt ar· tiestencafé , geen TVman i to..--en rooer' in de gangen of·foyer-, gP.en qe 1ui dsover 1ast i n
de zaal , van mensen die daar· str1r.1n te kijken.
Alle dee lnemers van een show of competitie hebben
tijdens die show of competitie toegang tot het
èU't iestenr:a Fé .
Dee 1 nemer g aan stlow • s hebbP.n grn=tn ttx:> gang tot de
grote z<lal. Ook verschijnt er· ti jr.Jens dP. conventie
een krant, die in de Koningshof qedntkt won.i t..
Kopie voov die kr·Ant inleverenbij het ser·vic:e·bureau . Wr.lar P.ll WAnneer oren?
Kijk even i 11 het i nf:o- hoek je dAt- je n r de conventi e
krijgt.
Een vol Je DAAS- P,.omnt.ie Shop , ia r1Js alles op tijd
binnen i s tti t. rîme r ika , 7el~s een overv olle Shop!
Ook I-lol land Har mnny is daal' r.lar'Kf-!f?Ziq met hün shop.
Waar en war u 'IF'er' ck?zE' s hnrr • s open 7 i in . 7 ie het
i nf-oboekje .
Wi 1 t U op 7ater ·dag o f vr i jclagavo11d iets eten ,
lunch- of dinerbonnen daarvoor·· 7i jn al l een te koop
bij de conventiemanaget'.

Doe di t t i Jdig , want OP =OP .
Vredeweg 6. 1505 HH Zaandam. Tel. : 075-702790, Fax: 075-702889

Wilt U nog een a r angement , bel HlF.! dan . Ik zr1 l dan
kijken wat il-' vocw ll van clr:!P.n .
Er z ijn nnq een I< 1Pin r.1r.tnt".a 1 ka;w t-.en vocw elP 7.:\t.er-
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dagavonc.lshuw. lnter-esse?
Bel me dan snel op want U
weet t1et OP
OP.
Alle koYen en kwar-tetten
kr-ijgen voor- de conventie
een volledig tijdschema
toegestuuYd .
Geroeg vooY l op i g over- de
conventie, ik ga zel~ mijn
conventiesongs nog even
dooYnemen, ook ik pyobeer
zo goed mogelijk <Ba,..-i>
voo,..- de dag te komen .
Of dit lukt?
We zien elkaar- t i jdens de
conventie .

=

Gonme,..-t Bur-ger-,
Conventiemanager-.
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IEDER KONGRES SLAAGT STUKKEN BETER
MET EEN SCHEUT BRABANTSE GASTVRIJHEID
WAAR
•

DE

KON IN G

I S

ruime keuze uil zalen voor 7 lol 700 personen
• uilstekende keuken
• gezellige restaurants en bars
• sfeervolle hotelkomers

• l 200 m7 grote expositiehol met alle voorzieningen
en technische ondersteuning
• gekombineerde kongres· , expositie· en beursmogelijkheden
• tol van sport- en ontsponningsfociliteiten zoals:
· kegel· en .squashbanen
· overdekt zwembod
· sauna' s, zonnebanken en fitness
- sportzaal, tennisbanen
· trimbaan, enz. enz.

~~~ HfNNT HOOGfVEEN /
ro t Ott VOfO

Hoofdstraat 49
2203 ET Noordwijk
Telefoon 01719 - 12544

KLA N T

•

perfekte service en know-how
•

vriendelijke bediening

• gelegen in 32 ho. eigen bos

OPROEP
Capi tal r :u nnec t.ions , het k ampioenskoor- van LABBS,
heeft heel goede her-inneYingen aan vorige bezoeken
aan ons I ar \Cf.
Zij willen tli jzonder- gYaag nog eens hier-heen komen
en zoeken c ontact met kor-en, die hen in hun show
kunnen inpassen of eeruitwisseling met hen willen .
Kor-en die hi e~ · i n geïnteresseer-d zijn nemen contact
op met:
Toni-Ann PP.rlkP t.h, 16 BJer- Raad, Londen SW6 4LA
Engelar1d.

•

scherpe prijsstelling

,

,

ALLES - ONDER - EEN - DAK

Koningshof
Veldhoven
Kongreshotel en Vergadercentrum Koningshof.
Loch tll7. Postb us 140. 5500 AC Veldhoven lel : 040-537475. Telex· 59278. Fax: 040·545515
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N iks geen gerout i neerd kwartet' , 11 kt. '.JL-!t:.!ll ur o te
koren met prachti ge un i -fonnen . f:ie8n ltl(lt::.'WÎI<kelde
bewegingspatronen. I emand niet ge l i il-. .:~l-sd1ri kken.
<TY"ouwens zo deden \...e het ook in Wi r 'I t::1 ~L" i ik en
Einchoven al)

OndeY t<Artvrlf"'t i ng v a n FYans Bos, de vcx:wz i tter- van
het REl mArlllPilkcx>• , Hans Eel<els, ons al l en hekend
en met ITlP<IPwrt lring v"ln uw rrusi cal coöY dinatm· ,
inclusi f-• 1 Pr>ll riP l f'!gatie zangers , eYqens 1 1i t de
Zaans tr E?Pk <Wl1.' Ie C i l.y Sound> , i s Pt PP.n f?ot. ter dams
Barbersllopl-riOt v.~,, slart qegr=~an.
Er was v.1n t P.vm en in de dagbladen en Radi o
R i j rvnomJ gted pub l i c i te i t gemaakt voov een kenn i s •
mak i ngsavor 1d op 23 jaruar- i j . 1 .

Een camp 11 ment voor Fr-ans Bns en ll11r '~' I tl • !I s e n
gr-aag gedaan cbcw Wlale City Sn.tncl ~' "
Bob 81 a venburg.

P . S. Oe naam?
" The Gents MaJnport r<ot letdam S l rnJv• :... ·
I n ieder- geval een 1 a n g e nadrll .

qt~ loc,F

I k.

Tot ieders ver rassing kwamen er- 46<!! > mannen
opdr-aven <met de nodige vr-ouwen natuur-lijk) . Nog
niet bel<emj is of ze alle 46 lid wor-den , maar- je
zult maal" niP.t zo ' n aantal star-ten. We hebben ze die
av ond gelijk laten zingen .
En I-be !

Na een we l kon door- Fr-ans Bos <toekOOJSt i g vom-zi t ter-?> hi P ] rl Hans Eekels <toekomstig dir-igent?> een
pr-aatje o p 7 i jn komisch maar- goed onderbouwde
wijze .
Daar-na wac; het de beur-t aan 9 ker-e I s u i t Zaandam
die de zaAl weYkelijk plat kregen met enkele eenv oudige ba.--tJer-poule-c atsongs. Zonder- bewegingen ,
heel eenvo rt1i q beginnend, maar- wel moo i zingen
natuu r-I i lk.
1\bgmaals ck=! 7aal stond te tr-appelen om mee te cben .
We hebber 1 ze daan1a de kans gegeven . Tjonge, tjonge
wat l i ep diP. Hans Eekels te glunder-en . Ja, ik snap
het best , jP zu l t maar- zo'n aantal in de schoot
ge...or-pen v r-i jqen bij de star-t van een koor-!
Ik moet 7PmJPil . dat de fonrole voor zo' n avond mij
r'U ci..ddel i il• v nr:w ogen staat. Een hoop lui met veel
publ ie i t.ei t nAat· t1innen l okken . Een korte uitleg en
heel vont 7ir·lll iq een naar- bar-berpoule- catsongs ten
gehor-e br <=>r I<.JP.r1.
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V.:~n

belanq d"'·"'~• l1i i i s nnk LP WP.t.Pn op WE?] k8 INCJcwriPn
diP.Ill l P 1 igljr>ll om hPt Vl?l·ha"'l g0Prl
ovet· 1-P b1 Pllqr->n . t'li'IFII r1ol' WA-"'t · dn pt~ E?"lP.nl:a tcw i ptc;
Juidf?l' of ÎliÎSt ÏPtc; -."1r llt f?l nlOPt. pt·· AtE'Il.
Een nieuWP 7in tlf?qint c1norg<Hns ietc; l lOQF.'t' van t.oon
d-3n het e>ind VAn de v or-ige 7.in . M-, ëw ook om
bepaaldF.' nadrukkPn tF.> leggen kan een v erschil in
tcx:mhoogte , net- nls Pe>n vet·schi 1 in vo lume, wcwrJefl
qPhnd l<t.• 1-n P(-:>n sw PI<F.w hot=.> ft
7ekP.t vont' hPt
front vë'n P.t?n 7nnl - niPt. b-"'nq tP z i in , dathij itt
dal OP7. i r:ht-. O VI?I' dl i j Ft.
Van belang is nok om Ofl somm ige nlCJO'lf?ntpn, waat· dF.'
t ekst eniq qF.!INi r:ht he:>Pft , of waat· e>en Ql'r1fl is verwet·kt, even een st. i l te te laten val lPn, n iet te
lang ui l.Pt A-"'rd , maar zeke•· niet tP. 1--rw t.
Probeer- voor-a 1 le vet· mi )den a Is r-;r:ltcx.·tlmP.~"'St.et·· voo1 ·
f3E'n ltleutArpubliP.k uw Vl='t-hr~altje te v Pt · tp)]Pn.
Anr:let· s kr-i jqt ltet volqF'11r1P
Pen nti'ISSA.le
qiechP.l als (lit.ch.
PfligP narl• 111'

Opva 11 end tijdens de ui tvoew i ng van de Wha le City
Sound in Vianen was de presentatie . Het blijkt toch
een vak apart te zijn, zoals eerder bleek in Ede,
waar een beroeps-entertainer de mist in g i ng doordat hij niets van barbarshop wist.
Pieter de Vente die in Vianen de verschillende
optredens aan elkaar praatte , deed dat mischien
niet helemaal op zijn gemak, maar v.el met een
zekere losheid en daarom prettig te horen .
Aan die losheid mankeerde het duidelijk bij de
aankondiging van verschillende nummers van de koren
zel-f . Met name de presentatie van het vrouv.enkCXJr
New Harvest kreeg een al te komiek accent doordat
de presentatrice een lange , kenneli jk uit het hCXJfd
geleet·de tekst dlmaar 11adrukkel ijker voordroeg .
Het blijkt, ddt het kr-ampachtig vasthotden aan de
tekst , vaak ook een houter-ige voordr-acht tot gevolg
heeft . Mdkkelijker- is het soms de grote lijnen van
de tekst - n-eestal het ver-haal van de kCJO"ende
song - in het hoofd te hebben en langs die grote
lijnen te ver-te llen, zoa ls het ver-haal op dat
moment opkomt .
Dat lukt natuur-lijk zelden of nooit als het koor- op
de achtergr-ond staat te neuriën, dan is de timing
van het gr-ootste be l ang . Maar tussen t~ nummers
door- moet hel mogelijk zijn uit de losse hand een
tekst te zeggen .
Een keer- "eh .••. " tussendoor- rnaakt l1et echt niet
langdradig, integendeel, het maakt de presentatie
wat vlotter, menselijker zou je haast zeggen. "Eh"
vertraagt ook de presentatie . ~nigen zijn bang
dat het pub l iek niet luistert en proberen hun tekst
zo snel mogelijk eruit te persen .
Doorgaans is die angst overbodi(), omdat t1et publ i eh.
doorgaans bereid is t.e luisteren, zolang de spreket~
op zijn minst verstaanbaat~ bli j ft, luid en
duideli jk spreekt .

'""'"lffiE>'.

Jack 0. Jolson

carlier
carlier touringcarbedrijf elektraweg 9
4338 PK middelburg Ielefoon 01180- 15015
reisburo carlier gravenstraat 4
4331 KP rniddelburg telefoon 01180-39839
reisburo earlter opril grote markt 2
4461 AK goes telefoon 01100-:nl91
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Dal cJe 11."' t~~•wi jksp Do l phin Bartle t 11atr s irwnidrlei R
ook hun l P j.:~ tq bestaan achter- 7. i c h hebben , is
misschie1 1 niP.t <'l llP Nedet- landse Bat· r:et' s llopet' S terat·e gekumen .
Di t is wa-31 c-;' ld jn l ijk te danken aan het feit, dat
de vier-ing hiPY"van niet ging in conb inatie met een
show o~ ie ts deY"gelijks.
Deze ogensc hi Jn lijke sti 1 te is min of meer- tJB"ust
gedaan. Oe tijd die ander-en staken in het voor-bel'eiden v a n hun jubileumshow , staken de ei genzinnige HaniP.t wi jkel's in iet s geheel ander-s .
De wey-eJ d 71X.t I toe dan ook weten , dat de Ool ph in
Br.wber- M<'ll es 10 jaaY bestonden.
Pr-oblaren.
Oe vY"aag v.:~n mensen bij optredens on een goede
geluidsopnamE', moest tot voor kor-t helaas al tiJd
ontkennend beahtiNOOY"d WOY"den.
D-3t hiet i e>ts aan gedaan moest wcwden was al l ange
tijd een pl<'ln , maar iets konkY"eets kwam er- nooit.
Tot één van de leden met het idee kwam het maal'
ge l i jk tp 1 'nt <~an te p a kken en de rnagel i jkhec:IE:!n voor
een co ~ npl V'tntP t.e onder- zoeken. Al snel bleek het
gt'oolst-J? rn 11flleem de nodige financieën bij elkaal'
te kt"i jgpn, w.'lnt de penningreestel' liet weten, ovel'
onvol rlnPnriF> s;'ll rb Le beschikken .
Dit wet rl sriPI opge lost dool' enke l e dooY"tastende
leden, rliP hPL Dol~ir~rium Har-der-wijk wis t en te
i nter·esser Pil In de naar hen genoemde Barbershopper-s . Zij krP.qen het voor elkaar dat dit zeezoogdieYenp.:wk 7!1U sponseYen , in Yui 1 vooY enkele
optr-edP.ns t.i jden!? het seizoen, alsmede het or--·
ganiset e n v;.~ n een show op hun te YYe in .
Een gYnol A.:lttl .~l rJE.>fenavonden tNeYd veYvolgens besteed ~a11 t tri nppoetsen van de twaalf op te nemen
srJnqc.:; . !lol r tc•t. l • w.:~ l'I .Pt "Mi rl Fot.w .. W•) c:; di ,·ekt tP.

vinden VCXJY het. I pv eu'!n v an ppn bi j d t ·"'~ge in de vor-m
van vier- songs . In tv.JeP vn ll e dige dagen wer-den de
opnames gemaakt. i 11 Pen s tlld i o in Llleesp, teyw i j l het
kwaYtet e t· nog 8ellS een avtmrl arar· t. ;,~r,~n besteedde,
om hun bijdYage in h ? zinge11 . De ptakt-.ijk van het.
o pnemen was ee11 t r i tp,· st. vF.w rnne i P.r tr k-: . maat' qP.l i j k
ener-vaYenelP be7 i l.lltP i rl .
AlleYeer-st bleek he t ved1aal cwe r- <'lC:htPr-af bi j ·Yegelen , kni ppPn, pl .:~ kkPn PI17.0V()(1t- t. 011 een f<'lhPI t jf"
te ber-usten .
De wel iswa.:~Y ui t.er·st. 4f?voel iqe mi r:t n foons nemen op
wat eY gezongen wcw dt en niPts fTIE'et · of mindet' . EPn
song mc:est dJs in één take opqerll.lfllPn wor-den , ging
er iets fout ni hle>Rk achte•··af, <.lat het tnch niet.
he 1em;.~a 1 .:~~ n de ver w.;tc ll ti nq vo 1 tlPed , dan rnoes t cJe
gehPl F.! sor H] onn i E'l rw .
Dok het. r:>vP.r .:~ 1 aangP.tlt r~c:h t.P qe I • t i r!r lPtnper triP
mater- i aal 70t' gde voot· rwnl.tl e;'flll?.tn .
[)lt is eY v oot· om hlnclE=wli.ike p r l tu · s en naq;.~ l m tP
vooY"komem, maa'' zo• gde Pt · tev ens voot , tlat Pt'
akoestiek v.;tn rul kurwn.-1 nJI w.'ls .
HPt voor- bAI ·hersl'lop zingen 7n hel.=~ng• i jkP " e l k~~~ ·
hor en" , knnd!?n de zwoegende I lat rif•• w i jket·s d.ts we I
vet geten.
Oocwdat eY in Nerier-land nnrJ ma<'~• · weinig p yvar-1 ng is
in he t. OflllP.mE!Iî van h .=w· t •F>t ·c:;hopnM.JZ i F?k, moesten dP.Y qel i jke pt·oblernen rlnnY pr o be t en en noq F.>P.ns
nr-obet' en opge lost wcwden .
Kor-tont hP. I was tWF'f'? clagPn ,"lf7ien met. een h r.ofdl e t:·
tRt" A. Het Yesult.a.:~t·. is P«:htet· i~=;>ts WAat' r1e Dnlpltin
~yty.>y- M-3t.Ps l.et ·Pr.ht t.t-o t.s np 7. i in .
Vncw wie 7 i rh i n dP t nP.vnms t O()V. f'Pns in PRil rlF>t qel ijk a vortlttLu- wi I stoYte n. is PI" bij Ben Srhut
een soor-t P.va lu"'' t. i Pt ·;lpflr:>l' t , wr~.:~t i n .:~1 I 1?. ptTlb I pmen
en Op } OSS i I tqen t l i Pt·-v(t(Jt- hAsd W P.VPil 7 i j n.
Belangst.el l enrlen l<unr en hi e t·voc.1t kont~kt met hem
opnemen . V~ll P J k.:~at S -fCJUt.P.n k;'ln llll?.rt t".ensJnt.te
I 8t'F'I l .
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EWffRSHYDATA BANK
Inleveren kopij:
6. van Dolder
Keepenaar 20 -49
8231 6A Lelysta d
Ortlnltitltl DABS
Connntlt 1992
l - 4- 5 april i992
"Koningshof " te Ve ldhoven
lnfoa 6. Burger
Telefoon: Oi i02 - 4l580
Orglnltilltl SNOBS
Connntle 1992
I - 2 - J eet
Z.eden
Ortanleatles s..et Adlllnee
Connntle 1992
1 eel 1992
Hotel Dellenhove te Epe
Info: "w.A. Snel lenberg
Organllitltl
6aggllng Gander• Gang
6oott City Blngtrt
Optnblrt repttltlt
hterdlg 9 eei
Kantine S.6. Groot Stelle
Bergweg 14 te Goes
Jnfo1 A. P. Dlerkx
Orglnltltlta lABS - Engtlind
ConVIntie 1992
Birelnghae - Enge land
1 t/1 4 eel 1992

Drg•nltitlt: "6tnlt'8uartet•
's·Hertogenbosch
"&tnh' Yolc11 200" '
i2/il Juni 1992
IJ Juni "atlnée- en Avondshow
In "uzlekcenlrue "De "ulzerlje"
te 's-Herlogenbosch
Internationaal Barbershop/CloseHareony Feetlval.
lnfo1 T. van Aart
Telefoon: Pr ivé 073 - 42i 191
Zaak 073 - 154910

J
)

Orglnitltltl 8PEI88A
Conventie IH2
28 Juni t /e/5 juli 1992
New Orleans, Louls lana, USA
Ortlnllltlea 8PEI88A
Hlr10ny Collegt
2 t/1 9 augustus 1992
St.Joseph, "lssourl, USA
Drglnltatltl DABB
Hlr10ny Colltgt
Oktober 1992 tOPTIEl
"De Elkelkaep• te Eist
IRfol A. Snel li nk
Telefoon: 08388 - 3664
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~a-nftbare

Poori(tter

Toen wij vor-i g jaar- , in een ver-gader-ing van de RvA,
~~~~er-den geconfr-onteer-d met de mededeling, dat wij
voor- 1992 naar- een andere redactie van mBS- Tunes
dienden om te zien, bekroop mij het gevoel van:
"Dit zal niet eenvoudig worden". Toch maar in eigen
gelederen geprobeerd on iemand te vinden. Wat
gebeurde er , jazeker een van de koorleden deelde
mij mede, dat hij daar wel iets in zag .
Helaas moest hij een JXXJSje later wat minder enthousiast zijn, door- zijn werkzaamheden kon hij
deze taak niet verrichten. Vervolgens getrac ht een
tweede man te vinden en wat dacht Je, het lukte .
Samen wilden zij graag prober-en de r-edactie van
~88- Tunes op z i eh te nemen .
Het is dan ook met blijdschap, dat 1111e ru een dJo
kunren presenteren, die voor de eerste keer hun
kwaliteiten aan Barberehop Nederland kunnen laten
zien. Het is erg plezierig, dat Je van Je leden
medewerking krijgt on ook op landelijk niveau het
een en ander- te kunnen cben, wat rodig is voor de
landelijke organisat ie.
We hopen, dat zij MBS-Tunes op een leuke wij ze
presenteren, als amateurs . wij verwachten geen
professionals. Barberehop Nederland bestaat uit
louter amateurs en dat moet ook zichtbaar zijn in
ons eigen clubblad .
Namens de Ganders wens ik hun vee 1 succes toe en
spreek de wens uit, dat er veel kopij naar
Hansweert mag toestromen.
Tjakko.

KOPIJSLUITING OABS- TUNES
Het eerstvolgende runroer van OABS-Tunes, zal in
juni 1992 uitkomen. De kq:>t,jslui tingsdatum voor
dat runmer- is op 25 mai 1992.
Kopij inleveren bij het redactieadres , dat op de
binnenzijde van het voorblad vermeld staat.

23

22

Steelcase

~

~L~LUL~

.... ~...

Rrcht kantoorgebouwen compleet in.
ondermeer met het 'EIIipse' programma.

"~

-

Dwarsweg 11
5301 KB Zaltbommel
Tel 04180 - 139Z7
~-

Ellipse •s onlsl<t:'lll "' """ n::tthve
samenwerktnq ru s<;""''" :'lldellllfl prort11kl
ontWikkeling van SIPP'r-.c:,., Slr:'lll')t Pn dP
onrwerper Hennpr W"n""' '~"' 0Pit::t Des•qn
Zuevere h1nen rl'rlr>klt" t l::tnnnnu> mndern~
matenalen en sullhPll' klt"ll!<;t"'llutQP.n hel •s de
absolute eenvoud •n al ha:~r stf'rktf!
Ellipse kan elke arbt>tr1c;nlaals e<>n
persoonhik karakter qevPn "n heanlwoordr aan
de e•sen van groo•endP •)ndernern•ngen
Be'anqn1kste kenmPr~ PPn volm::takte
II~Xtbllile!l

Op dtVPI SP

ttt~l'i'ttr<;

0P.7e llpx•btlrtell ht~>rll ' '" ntrlqP.hlkhetd elke
::trbe•<lsol::tato; •n n•lll'll~.·' ""'' "" nl ooen
lillillies •n tP. rtc:llll"rt

:m:~i:~-K I~~s ~-=emp:~=l~e-~~
Ee n OptOPp rtan d Je koren en kwar t etten , d i e hun
rruz iel< noy n l el hebben gelegal i seerd.
Voorkon nnel ll ll<t~eti3 n en laat uw mJz i ek stempel en.
Het z i ngt ""' 7n r-us t i ger cbor • . ...• . '

JUB I LEUM~ P

twr

~;. IN ~ ~D~

Ft Z.-"li.l?n 1 11 VPP 1 honq t.eplJnt.Pr1 in I•P.t
il11Ji lPLlflliJt nut arrwn~ v?n Tlle Midland I !At lllOilÎ zet·s Sound
op 'J .~ rovewlJet in E=. tle , rJal. het pt· uq ~· anvni'l wPl nuPsL
uitlopen . IJi'lt i s vaker· hel. geval rnel uitvOf"t· ingen
W•V~t"f)j j r!P Ol'fJ-"111ÏSil l Îl? pt UbP.Pt t. 70 VPP} mngPl Î jk
1- wr\ I i tP i L i n luli c:; t.P hA 1en . M.:~at PP.n qr-oep Bd t. tPn ,
7 ~~-.~erJen uf I )I ti l.nP.t s kun _je niPt. lnt.en I<ClftlPil vnorander-halve sonq . En dan wotdt. zo'n f P.I?stavond SPn
1ange zit.. MogP I ijk dat. in IIPL hë\t·l'lerc;hoppP.n ooi-meestersellap kan won:Jen q etoond in de bepet king van
een proqr anvna .
Een apvall end n I ez iet· i g o nt1et dee 1 van de Er.lese
avond was c1P aFt.Pr·g low . Da~t .v:m nAmPn veJP
bezoekers met e>ntho. rs iasme c.lr.>P.l , vrntt'-"'Jen <'l~l
mannen, hOE?WPl dE> mannen dE? nver l v~nd n.=:~rnen, na?r·mate het laler- wet· d.
In een gang achtet· de -feesh·uimte wissel den kwartetten intet·nationaal hun kennis en ervaring uit ,
hetgeen uitmondde in een tweegezang tusse11 7weedse
heren en Nede"-1 andse dames .
Een ouzikale -flir-t zoals het l1oot t..
Opvallend minder pleziet"iq wAs de pr-esentalor- wm
het pr-ogt· Anvn? in de zaa l, die aantoonde dat een
ber-oepskr-ar.ht. rdet .;~ JUJ t1 even proressionE'P.I tP
werk gaat. Oe goede man 1 iE?t tl.li c:IP.l ijk bl i jke n van
barben::;hoppen in hPt getlP.Pl niets t.e we>ten en hP t
leek er zo ru en dan op dat hij ook voc.w geen cenUrnet·.er WAn geïr1t.et P.Seet" d . In het. ver-volg dan maar
1 ievet· een amatPLu-, diP. tervninsle l"'"'t blijken hat· t.
voor z ijn klus te hebben .
Een absoluut h OCJytepunt t i j dens dP uiLvoeting
vormdeongetwijFeld het kwar-tet Tl1e N ickelodeons,
welk vier-tal was meegekomen met lhe Cti'\WlE'y
Chm·dsmen uit Craw l ey , Gr-oot- Bd ttannie .
The Nickel odeons slaagden et stePds in de aandacht
te trekken en LP hcuden en hun k 1Ank leek de pet 1PL:tie te benAc!erPn , eP.n -fasr.i rP.rem1 sle l.
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1--Ln oui:ErP tul leqa's in The Crawl ey Chordsmen maakten er een .:'l.:mgenaam potje v an. Oe speaker haal de
een voc>rschot je op het Europese topoverleg in
Maastri r:ht : "Wij dt~agen ons rode kostuum sinds
1973, we hopen het te kunnen afbetalen nu we in de
Europese Gemeenschap worden opgen:men" .
Prachti gP s ho w -'lan het s lot ondey- l eiding van een
dirigent met i ndr·ukwekkende bakkebaarden. Ze 1 i eten
als " a bunch n F ol d rren, dY"essed I ike ideots" in
hun mili t.,it·e kostuums een prachtige act zien, als
spee 1goed so 1da-'~ t Jes i n de Do 11 y Gy-ey Med I ey .
Zeker zo a .=ingenaam om te zien was het Nyköpings
Barbershop Säl l s kap uit b·..eden. Niet alleen rret een
prachtige Danny Boy, maar c:x:>k rret een eigen Zweedse
song i n Pen sch i t terende perf'oY"mance van honden en
katten.
Alleen het IWP.P.c5 klink t wat merkwaardig.
Dat laatstP was ook het geva l met het Duits van de
vrouwengr(')Pp f3arbershop Blend uit SonsbP.c k.
"Barbershun ist was w ir s ingen, made in Ger many" .
Opmey-keJ i iv nok dat de gemiddelde lee-ft i jd v an het.
()u i tse Chut 11~ een stuk Jonger 1eek dan die van de
Nede,... I andsP v1 rxtwe l i j ke barbeY'shoppers . Maar in het
a I geneen 70IIQP.n de 1aatsten een stuk beter . Dat
hoorden WP -'lan The Mi dland Sound en het IJsselstein
Chorus . l)P. m-"'nne l i Jk e collega ' s van The Midland
11-=t..-rronizPI c: ~~~ fhe lblphin BaY"bermates maakten heL
prog1·anm:~ 1 111np I Pf?t.. PI liS het vrouwenkwat· tet The
f:'1f?;1st- -'~' s . "'"~-'" r1 i P h.:tll~n we -'~I e>PrriPI"' qP.hooYd.
Jacv D . . Jnl ""lt.
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~~i~W~~ ~~ ~~~~~~ a~ il~ii~~~~il i~~Y
f'll VllllflPII , Vl_l}r.tf"llC: ÏllÇIP.WÎ jdPn , m;'llllll?ll pn VI OUWE?I1
van hun lev en niet. samen bat·bet shoppPn, I ieFhebet· s
dienen toch open te staan voo•· ui tznnde1 ingen . Zo
was er P.Pr 1 te huren tijdens t?Pn u i tvoe•· i nq v-'ln rk?
Wll-3le City Sound in de Stadshof te Vianen on 11
j.:truat'i j . l .. llel rnMrupnkwat· tet . lilgil l)e~initi on
deed het s.::tme11 met de vt' O...lwel i ji<P. teqenhanqer
Ooub l e Tru.tbie • • .•
Oe vraag is -'lltijd nf het wel kan , in dP7e l fde
tcx:msooY t , waar vnJLtwen worden qr:>clcht een octaa-F
hoge•· te zingen . In dit gev-31 l Likte ltet. , nmdat dP
songs (let op : mee~· voud> dil? ze t.war.:hten J•d st
wat en gecompuneel"'d om door elkaa• · te zingen . Lida
Rose heeft hetze] fde akkoot, rlschema al s Wi l l I Ever
Te l l You , aangebtracht doot' compon1 st Me.-ed t t h Wi I sen die het ooi t sch.-eef voot· de rrA.JSical The 1"\Jsi c
Man. In die rru~ica l b -ad een barbet·shopkwar t e t op ,
dat samen moest zingen met een sopraan . Zo zongen
ze daaY in Viaren allebei iets antle1··s en Loch het-

zelfcJe .
1"\.tsica l di t· ector Bob Sl.=ivPnhurg . teven~ le:>ad van
High Definition , vetk laaY't -'lchtrea f van mening te
7i jn , dat. zoiets niPt op P.en convPnl .iF.' thuis hno..-t,
" m.=i-3r op dezP m.=illi Pt · , t i _i den~ een t ti l vne1 i ng vnm·
het publ iPk rnuet. kttrtrten" . l iet. pt•h 1 i l'k vond het
prima , aan rle l"'er.~ctie te IKwPn .
VJel is Slavenbut·g van mening, d<"'t. hi .i het barhershoppen ffië\nnen en vrouwen apar·t van e lkaa 1· dienen
te b l i jven. "Gemengd ~-epet.eren ga.=d. r M1 eenmaa l 1n
de praktijk moeil ijl<. Je moet aa11 dP mannen en de
v r ouwen apar t everlVee 1 .:'land-'lcl 1 t sr:l te nken en da 1".
kost zeeën van ti jd".
Slavenbut"Q gaat er· ook van •Ji t , clal vnJLJwen van
oot·sprong niet voorkomen i11 het ll"lrbershoppen . Maa~
hi j zal c1e lë\atst.P 7 i j n om LP. ~~INE'! t'en , dat. v nx;.wen
dan maav gPI?.Il b41 het ~hr:'p mc.)f':'t.en 7 i ngen . Zijn
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,...estYict.i P i ~ WRI , dat ZP uit elkaat· moeiPilblij
ven.
Alleen, ,.,.,. n ui t7ondet· i ng a l s r:le t11l l l lP I ~ti tvor-w inq
van L i d-'1 r.•, lSP . i s mi nc:; Lens voo,... hPI h :' I i nq vAtb-'1-'lY .
Jacl-- IJ • • Jo l s1111 .

~iWili~ -i~iliWi fl liiW
De Ha,...de,...wijkse Harmony Singers tien Jaar- .
Het had vorig Jaar weinig geschee ld of ze hadden
het niet gehaald . Maar ze wa,...en zate,...dag 16 novembe,... ruideliJk aanwezig in het 0 ..&1 tUJ"'eel Cent,...um van
Har--der--wijk in een progr--anma waar-- even eLidel ijk
zor--g aan was besteed .
De ladies hadden zich er vanaf apr--il op gestor--t,
nadat kort te vor--en het koor-- in een knallende ruzie
uit elkaar was gevallen . Merkwaard ig , maar-- oor--ver--cbvende onenigheid schiJnt vaker voor-- te kanen in
c lubs, die zich rret ogenschiJnliJk goedaar--dige
vd Jetijdsbesteding bezig holden. Wat dat betreft
staat het bar--barshoppen niet alleen, de Waddenvereniging is een ander recent voorbeeld.
Toch zijn de ladies , in nieuwe samenstelling, in
korte tijd tot grote dingen in staat gebleken. De
ambitie van de vernieuwde Harmony Singers bleek wel
uit het opnieuw zingen van de San Francisco Bay
Blues na de pauze, toen de song vóór de pauze mislukte, al thans niet goed werd ingezet. De t~NSede
keer lukte het wel.
De intro van het koor blee-f echter enigszins vreemd
aandoen. "Feest!" luidde de ti tel van het eerste
runvner, Nederlandse tekst rret een A'neri kaanse
aankleding, welke combinatie sterk deed denken aan
die meisjes van s-.eet Sixteen van hoe lang geleden
ook alweer . Leek weinig barbershop.
Eenzelfde indr-uk wekte de Gospel Medley van de Sea
Sa.J.nd Singe,...s (helemaal uit Vlissingen gekaren om
het jubileum van de zusterclub op te luisteren>.
Gospel staat nu eermaal in de herinnering niet
slechts als zwarte, garengele ke,...kzang, maar ook als
swingende O"UZ iek met ruirre mogeliJkheden voor
improvisatie. De v,...aag is of een Nederlands
<vra..twen >koor z i eh daaraan kan wagen. Hebben Nederlanders die swing wel in zich en leent het strakke
schema van barberehop zich wel voor de intepretatie
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van gospel , L ~edacll t el:.!n kl'"it.isc:he toeschouwer-.

Oe Sea Sound S inÇJet·s, vot· ig jaar· k ampi oen bij de
vr-u1wen , l ielen L i eh over- i gens van een beste kant
z i e n , met. deels r·ecenl t·epetoi t· e, zoals New Vor k
N8w Vor-k en anLJenlt:els ntlltYtEr-s 11i t de jdren veer- tig/vijftig , zoa l s Fn1o1 the lintt! wf::! say goodbye en
Thank you Fo t• ca I 1 i ng.
Deze l ad l s t e l< t·een een inter-pr-etatie waar-uit de
üOr-spt·onke l i jk~: sony vé!n zanger-es .la StaF-For-d arnrerrneer- viel te heri.:E::!nnen, een nieuw ye lui<l.
Een hoogtepunt. van hel HanJet•wi jkse lust t 11111 Wd!:i
zondet· e nige t'wi i Fel t 1et V l issingse vr-oullll€:mkwar-tet
Sea Star-s, ook a l met betr-ekkelijk r-ecenl r-eper-Loit ·e , zoal s ll 1d l's what -fl'ienrls are-for-en
veer- l i ge•·- Jar-en - !:>nnas a l s Sen U menta l .Tour-ney en
Be i mir- bist Ou schön, een van die ta l r-ijke swin·gende songs van tie::! Andr-ew Sister·s .
Een ver-ge l i jl<inu dl'ino t zi c h op mel dat andere
kwartet, Fot· P J ~:;jdSttre , mannenkwartet uit
Nieuwegein , ook a l een hoog genoteer-d kwartet op de
jaar-lijkse Bar-ber-shop Conventie. Opvallend war-en ze
met een aantr-ekkel i jke stageper-for-mance . Maar- de
inrir-uk blee-f dat het v i ertal t or:tl t.e weinig eenhe i d
I iet zien, met een cbmi naJ!te , wal stoïci jnse lead.
ttel zag er- ë:d l l:!lnaa l ~n beetje r-o1tlneus td t. Wat.
ze in cle a Ft.8t Q l ! lW 1 i eten hnr-en, k 1o nl< wat dat
tle Lre f L l1anror 1i sclîer- •
Kamp I oenskoo•· b i j de 111anr~n, l lear-t o f I ~J 1 land
Chnt·us, l it=L ;dt:lt zien als "lnp oF the bi l l " var~
llt:!L NecJt=t· lat Hbt:il 8dt·ber-sllopf1t=tt , QCJecle ~ang, mnoie
pet Fonndrx:e . Maat' ve I e ledl-::!11 LU111 11=11 t:!t' U<~tl aèin
lluen wat. meet· "F11n" in het zina~:n te clenlCJIIS l r-en~n ,
rlt!t 1.ben a l s() F 1•8 t al lt!~naa l n i euw un VC)(Jt • t. een;t
is.
De af t8t u t rx~ l en ~ l otle.
Die we:nJ \Jt:!lk x nlr~ewn1 dour- els VtiAI~<-.ot:nl-tu ' '" ar t l1ut
t• est.allt"alll.
lt:H l::!r:l t l 11ui.I IIWii jl; . f)i:ldt " lléi U l :..> ll::!ll i11 tlw
tuyer" I Wl :l~ lllc.IIIIIL!I I Jl< t:! l.:wélt t e t I Uil I J(;!llt 11::! I I IIIJS de
aancJac.ltl up . r ~~'' l ll oi Lens t .Jdl 11 L• !.-- l cJt:g8s l.é!an det
l l..:i l V I::!.
.l d1 1, I J• •Jtd ~ilu t.

"CEIITS' VOlCES 200"
Op vr· ijdag 17. juni . za ter-dag 13 jun i en zondag 14
juni 1992 vindt er- P.en Bart1E:!n;;hop /c l o~-haYmony
Fest ival plaats in M.Jziekcentrum "De M.Ji zed je" te
' s-Hertogenbosch . Dit ouz i kale f es ti jn wor-dt geor-gan i seer-d door het "Gents GUar-tet" uit Oen Bosch .
"Gents • Voices 200" o nt l eem.l haat· nc"\t=im aan de
gezamenlijke opgetelde l eeft.ijden var1 de l e den van
het kwartet.. In juni i s dat exacL 200 jaar-. VoorAn10, Theo , lleml< en Ton reden gpnlf:>Çl om ppn fE'!estje
t.e buuWPn .
Maar- wat voot· een f:eestje?
Inte r nationa l e show • • •• •••
Zoekend r"lèlat ee:>rl yoede fot r111 • I P . P.'='ll moa ie shQ.f.J aan
het pub) iek pn•sentPt en , kw"lrn aJ q.:\ttlrJ het i rfee on
bat' ber-shop en close- 11annony te vevmengen t.o t. een
-feestelijk muzikaal gehee l .
Vee l a-fwisseling en • .. . . . natuur-I ijk kwal i t.ei t.
Er- wer-d bes loten sl echts één barllP•· s hop- kocw de
"Sc>uther n Comfo•· t Bat-bet· Mates " te l aten optr-eden
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a l 5 te1uenl1i·H ltJr~t van tJar- l ..e l~5ht >p · kwat· t.ell.:n en voca I
gnlepett.
De Gertls' l1e!Jlter1 irvnicllle l s en viet~ Ld l l >t •i ter1landse
kwar-tet l~n yHCnntt-acl eer·d, waanJIIC"Ier- u il. Zweden clH
81\088- kampioenen 199 1; "Ol d Spice" .
U i l Enut:land l11:~ l onlangs ''pr-o f " gew->n.len bar-ber-5hup- kwdrt e t. "Nîcl<el olleon ", dal een t:onlr-ac:t aan-ging rnel E1wo l llsney-Land in Padjs vocu- optr-edens
in Maln SLI'"eP.t I BA. Ondanks hun ver-p l ichtingen in
Pa r-iJs vanaf arw i 1, konen z 1 i naat • 5 ·+ tewt.ogenbo5cl1
om "Gents' Voices 200" het gehele week- end Ofl te
l uiste•·en.
l Ji t [)ti Ls I amJ i s er- "Ca d i 11 ar:" , een van ei:! beste
kwar-lelt e n , I i el van hun u t·ganisatie "811\13 ! " en
Belgie is vet t.eyerw.xxdigd rrel liet ven1ieuwrJP.
" S inn t r~ fk t. ".
Ui l f\k.:!tlerl~nd Li.in dr- i e c l ose-h annony gr-oepen
geconlï· a cteet•d , waa r-onder- een p r-ach ti g danmes- sex t e l, d .-11. vocaa l 11.1ar- mannetje staat, g~:comb i neer-d
met veel siON.
Ge l uk k i n vcx:w de s h ows e n het pub 1 i ek is de pr-esen t a tor- een rasechte bar-ber-s hopper- , d i e met vee l
l<enn l s van zaken (cx:Jk c l ose-hannony> de be i de shows
zal lei riP.n. He l is aan Joost l<emne , leadzanger- v an
" 11-Jhy Ft 11 u ", we l t.oever-tn :uwd.
Zoa l s ll ziel, ingYediën ten genoeg vont· een fijne
Mat i rll:'e t?.n n vondshow op zatenlag LS jwli .-1. s .
Theater- • • • • • • •
Oaat · r lP. akues l i l:!k 1:~11 van de 1 .~~: I .=mgd jk s t.e factor'en
is vuur he t. s laoe n van zo• n a capella Festiva l, was
cle zaall-e11ze in Den Bosch bepel"'.:t. "De M.J izer-ije" ,
het stede ) i jk m. 1z iekcentrum, heeft s l ech ts 200
z i tp Ja a I. sen, maat· is een é cht theater met een
a l<oeslîek Clffi te zoenen. Gelukkig is e 1· wel ve.>e l
Yuimt.e v 11nr de aFt.eqJlnN , d ts ieleaal voor- de 1 ief
hehi>Pt S .

Kaar-ten • • •• ••
f~eetls nJ kur Jrlf..> ll

r>t
t.P. I e fnni sch k<"lëWten 1t10t den !Jes teld . Dat kan l.1i i liP11k W\11 Al.tuYPfl <073> 2l llA8 .
Nêl overmaking np rnsthank rP.k . 11t . 513810000 t.. n . v .
I !.::I zew i nd.ts/'J i
c; n . v . m. "Gents· Vol ces 7.00" en
hP t. npyP.qr>ven "lr.tllla J p 1aa tsen voor c1e Ma ti llee-show
<f 17 , 50 peY pe1 ·soon > n f de rtvonrl -show (;f 22 , 50 p e 1
per-s nun), liqgen deze kaa1 ten Ofl uw naam geYeed bij
de l(ë\ss" 'lan dP zaal. Deze dienen wel E.>P-11 kwë\l·tie•
wo.-clf"'n.
vc1or aa11vany van 0e s how afqeha"ll rl

'-1'""

u·_,

Vr- i j dag "Open Podi um" • • •• • •

In de aMniiP r v~n di l ad. i kel 1-:ls I I, dM I. e 1 ooi- o p
vt'ijdag 12 juni a . s . het een Pil c'lndel plaals v indt..
!Jp die avond ....o•· dt. f !l'" een "Open Pnd i urn" ÇJehnuden .
Dat wil zeggen dat bar-bersllop-kw.::~r-tetten (zowel
her-en- als dameskwar· tetteni , die z ich g y aag laten
hOt~en, van harte welkom zijn . Otlk ander-E? voc al -·
gr-oepen zijn welkom.
Een str·akke m •ganisatie docw en roe t nJec.k?WEWking v.:Jn
hel Bossche barbershopkocw ''Tt1e I.À..lket.own Singer·s" ,
zor-gt dat elke zanggr-oep r-oyaal aan ho d komt.
Op deze avond wor-d t er- noga l wat pub l iek ver-wacht ,
gezien de publiciteit die dit gehele festival i n cle
~egionale media gaat k~ijgen.

1\bg meer- •••• • •
Voor- de pnthl)l1S i ,3:; l.e l~war-t.e tzan\.f>YS a 11 bëtr-ber-shopper·s die e c ht álles willen mt?em-,kP-11 i s er nog een
aardige suggest ie .
Men kan over-nachten in heb~el friP luxe Mot-el Vught
als de ruitenl andse gasten , voot• slpr:hts :f 95 , - pe l" 2 per-soonskameY voor- één nac:t 1t. Voor· dee 1 i 5 ,
dat U vr i j dag meez i 11gt en/of meegen i et i n het
p r-ogr-c31Mia "Open Porl i urn" en op zater-dag een van
beide s hOI'IS meemaal-t , waar- rlan dE? c l ose-hannony
qt-OPflE'!n pn het bëtr hf>1 shorl<not· 1.' i I. F. i 11dhr>vP.11 bij
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ig 21 I) I Pn 71 Jn .
Door dil inil.iatief zelfteremen bent U v e r-zekerd
van een gewPldig week-end .
U i t e r-aan1 is er- 7eker I" U i mte over tussen a I dal
z anggedoe . U hoe{t U echter niet te verve len en
zeke r gPidl dnt voor- u w gYaag winkelende paY"tne•~ .
Den Bosril is op 7aten1ag een ge.-.e l dige stad on te
winkel en , I.P. wnnci?len en .• •.. t e zingen.
S tel U ePns v oor- , tijdens de za t e rdagmatrkt met
v eel, héPI vPP.I pub li e k in oF v óór een br-uin café
te z i ngen, want daar zorgen De Gents ' natu ur l i jk
óók v oor 1
In een annta l van d i e ge l e genheden ben t U het
gehele weel-- Pnd welkon, wij zorgen voor een
begele i de•- .

Graag willen w1 1 JUl I 1e rl..l 31
attent maken op de grote show ,
di e het dalreskoor "The New Ci tv
Har-mon i zer-s" , samen rret hun
gasten het Enge I se manrenkoor"C 1wyd C 11ppe,..-s zu 1 1en geven op
~~s &olie
,.o(UWf(;c.._ Paas zatenjag 18 apd 1 1992, on
I!IISHo<> ... At.I()Nv ~\16
20. 15 uur- , I n Theater- De !':on te
Nieuwege in .
Het mannen~oor- zal onder- leiding staan van de Jullie allen bekende Rhi annon Wh i ttle. Oe algehele
l eiding die avond , zal in handen zijn van Tom de
Rooi j .
Contactpersoon i s Ca,..-la Trouwee , te l . 03402 -

a

40041.

In het aru i 1- r-urrvrer van OABS- Tunes lees t U meer-,
maar- wacht. niet te lang met u w bes l i ssing on een
v an de shnws mee te ma ke n, er- zi j n sleehl s een
k l ei ne 40<' k~ar-ten beschikbaar- voor- dit unie ke
f estivnl .

U, al s b."'li'IJE>•· shopper , kr-ij g t a l s eerste de gelege n hei d k~t ten te kopen .
Voor mePr in f ormat i e van dit "Gents • Volces 2CX)"
kunt U { PI ·Pr:ht bi j :
Ton v.:~n ()rl, t. tF>I <073> 47.1 191 , na 18. 00 ttLw .

VK-Travel Consult
adviesburo voor reizen en evenementen
Poslbus 1071, 2400 BB Alphen aJd Rijn

namens 1)p r.,Pttl.s •
Ton van ().:\, t.

Telefoon 01no • 34848 - Telefax 01720 • 41248

ti

• Incentive reizen voor bedrijven en instellingen
• Vervoer per vliegtuig, boot en luxe touringcar
· Dagtochten en meerdaagse reizen voor gezelschappen
- Organisatie van evenementen
• Verzekeringen
Zaken doen met VK-linel Consuil betekent een ontspannen 'Pre·olow' en een perfecte .,.rterotow·

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND OFFERTE OF INFORMATIE
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Er zit/komt toch niet de klad in
Voor mij i s "Bar-bershop" meer dan zingen, meer dan
show alleen. Ik ben bang, dat ik zo zoetjes aan
vervelend begin te worden met het steeds maar weer
berijden van dat "stokpaardje", maar- toch . . •. . ..
Meer nog dan de ui ter 11 jkheden van het ~roneen
"Barbershop", staat de gedragscode mij Juist zo
aan . Gewcx:Jn heel concreet, het ongaan met elkaar,
het handelen volgens ongeschreven r-egels en wetten .
En daar, lieve Lita, gaat nu mijn vraag, of liever
miJn bezorgdheid, over!
Een van die ongeschreven regals is toch altijd tot
nu toe geweest: "Men verleent medewerking aan een
evenement van een CXJllega " Barbershopkoor fur
free"?
Ik meen niet beter te weten dat " salaris" of
"reiskosten" bij mede- Bar-bershopkoren niet in
rekening gebracht werden .
Geruchten zeggen, dat hier en daar van deze "code"
II\Ordt afgeweken.
Of zijn het alleen maar . .. . •.. .• geruchten?

[k hoop van r·edact iewege, dan wel van een medeingezonden- s t uk ken-schrijver een bevestiging van de
"code", dus een ontke nni ng van het gerucht te vernemen.
En als de n 1kel ijkheid inderdaad de "code" heeft
ver-dr-ongen, dan zou ik dat ver-r-ekte jarrmer- vinden,
want dan 7.11u <'llleen het zingen en de show over-bi ijven .
1\bg steP.ds tPkerEnd met hcx:J-fdletter-s,
IN~

Jan Koonlnq ,
The Gagg 1 i nq

(i.:mdP.~·s

Gang .
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In merrori am

Op 3 december 1991 ontvingen wij het dr-oevige
beri cht van het overlijden van Jetze Roseboom.
Jetze was op onze eer-ste conventie de regisseuren hij zou het de a . s . der-de conventie weer- zijn.
Jetze was in het conventieteam een fijne en altijd
vroliJke medewer-ker-. Als je hem nodi g had stond hij
voor- je klaar- en hij had duideli Jk plezier i n zijn
werk a 1s r-egisseur .
Het wer-k van een regisseur- bp de convent ie zal d:lor
een ander worden over-geroren, maar- we zullen Jetze
zeker- missen.
lNe wil l en degenen, die hem het meest na aan het
hart liggen, zijn vr-ouw, kinderen , familie en
vrienden, heel veel ster-kte toewensen. Onze gedachten zullen tij dens de a.s . conventie nog d ikwijls
naar- hem uitgaan.
Namens het bestuur- en conventieteam van DABS hebben
Gonmer-t en Aat de begrafenis bi jge.-.oond.
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Zaandam, 30 rovembet'" - 1 decembet'" 1991
Al het a1gel oren j aal'" wi s t ik, dat ik het niet
wilde missen , de BAREERSHF PRCMJTI()\J PARArE van
"Whale City Scund" in Zaandam.
Niet zo maar- een pr-omotieconcet'"t, nee een canplete
show, zate,~dagavond en zondagniddag, gebt'"acht vocw
een ui t vet'"kocht.e zaal van theater- "De Speeldoos" .
Ik had kaar-ten voot'" de zondagnatinee en dat bleek
een gelukje , want toen draaiden ze op hun best!
Het was leuk, Bob Slavenl:urg aan het wek te zien
net z 1 jn 56 mannen.
Een aantal om jaloet'"s op te zijn en dat geldt
tro...~wens ook vocw de sound en last tut roy least ,
voor de inzet.
Met een ploeg van maar 1 ie-fst 16 man hadden ze zo'n
9 maanden gewet'"kt aan mooie, originele, pro~es
sioneel ontwot'"pen decol'"s, uitgevoet'"d dool" enthousiaste en kundige leden.
Was het een wonder, dat na een voorspoed i ge beva 1ling een p Yachtig kind werd geooren?
En et' was nog meer talent in huis !
Een pt'"esentator bijvoorbeeld , die met veel ~lail'" en
chal'"me de hoel aan elkaar praatte, een enkel one~
f=Bnheidje g lad stl'"eek en zel~s mee danste in een
voortre~~elijke dansshow, die vooy afWisseling
zorgde i n het P~'"OQYamma .
Dat laatstP was ook de taak van een overigens prima
rrusicerend orkest , dat echtel" naar mijn mening een
te groot aandeel in het pt'"Ogl"amma had. Bi j een
barbeYshop opt reden zie ik liever niet zo veel van
een andel' genr e toegevoegd.
Zeel' o..-igi nee l was de opzet van de hele shD-J . Het
pr-ogr-arrm"l bestond uit vet'"schillende blokken, die
elk een ti jrlvak vertegenwoordigden , waarin de
diverse snnqc:; 7i_jn o ntstaan. Dat klopte weliswaar

.,

niel a ltljrl, vllnt /llVt•t 11- cl-'ll 111l C'iqPn l1et innering k.1n rl.'4""·'n, ""'"" d,,t ctflf'>l .vmlle bedoeling
en aan de Jo-wal tt ntt nl .. t 'J ,, ( . Enke I A l afer"e l en uit
het afwh;Gft leod qP.IIf'PI hPIJbP.n op miJ de meeste
indruk genlol.tkl. N.lhJtu 11 Jk WilS tlé\1. tJe s c ene met de
meer dan !:'"')() lbhhr• lPnde , tl.-inkenc.le , t'Okende e n
ui tel delIJk rx.Jk rlOQ 7 i ngpncJe c owiJOys , wachtend op
hun beut't. nm t .. .....:>t der1 gesc i1Clt e n, geknipt of
Anders7 ir R mi s llAIIdel d . Of die mcJOie , tonee lb•·ede
"Chalaru.>ya c hoo ct100" met u i t elk raampje een oF
n-eer koppen van z ingende Whal e Ci ty Sounders . En
dat zijn dan nog maar twee van de lange t'eeks
kleurrijke taferelen.
Jn het geheel kwamen ook de twee kwartetten uit het
koor aan bod . Er werd uiteraard een stev ig ber"oep
gedaan op hun concentratieverrrogen e n het kon bijna
niet uitblijven, dat dit enige schade toebracht aan
de zuivet'heid . Toch een pr-ima presta tie.
Een eigen plaats in de shON was ingeruimd voot- het
kwartet "High Defenition" en dat was klassewerk!
Maar wat wil je, drie bar-bet·shopdiri genten en een
die dat wel wi 1 worden!
Oe vrouwelijke noot kwam van het IJsse l stel n Chorus <waarom kunnen die toch geen echte naam
bedenken?>, dat vooral in het gedeelte na de pauze
een prima stukje ba...-bershop WP.ggaf. Zeer verzol'gde,
smaakvolle kleding, die door een uitstekende
belichting pr-achtige ~~ecten te z ien gaf. een
streling voor het CJOg en het oor dus . Jamnar voor
de Zaanse dames van West Sicle Sound , dat 7ij door
interne pt'oblemen niet aan dP. parade kondP.n deel nemen!
Met elkaar hebben de Zaankanters een ge...eldig stuk
werk veneten met de becbelde pr·omotie komt het op
die manier best voor" elkaal' .
1-bpen lijk kr i jgen ze rog eens de kans, deze shD-J
ergens anders te herhalen, want het zcu Jarme...- zijn
als alle inspanningen allepn voor dat efl8 week- end
was geweest!
Jan Zuyc:lenc.twp, Ei ndh!Jven
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LEDEN lOREN EN lVARTETTEN YAM OABS
lEDEN KOREN
APELDOORN
K-METhiCDll•l.vtln
Sier.: J. Vlssink, uYI!fldelstr..t 91
TJ22 PE r,eldaorn. Tel.~ - 6/JnJO
~ti tie: IIIIISdig 20.00 - 22.00 wr.

IRUBBEL
11: - r..,tul
Secr.: J.St.rdink, llllde Rozen laM~ 8
B-1970 - Wezi!IIOeet~, België,
Tel. 32-2-7317461
tie: vrl.lcli9 20.00 - 22.00 wr .
EDE
11:- 1'hl lltdiMd HlraiZit'l
Secr. : J. VMI de Pol 1 llildehip 1
6704 AT llagali~~g~~~, Tel.lmlO - 'l:f/17
là!petitlaa cbldardig 20.00 - 22.30 wr.
E I I DH0 YE 11
IC - lllutMrn ~ a.n. Nlta
Secr.; J. n..es, llrg.S.Its
VMI ~r..t 5, 5616 IE Eilllllown
Tel . 040 - 520683
Repeli tie: IO!I1Sd.lg 20. 00 - 22. 30 wr.
60ES
K - The &iggll" linllrlliq
Secr.: tt Egtar vMI ~lssekwte
TrUlinStalie 91/lS, 4463 11: 6oes,
Tel. 01100 - 15314
Repetitie: dDnderdag 22.00 - 22.30 wr.

.ti

a.._

HAR DE R 11 I J K
K - 1be IIDiphln a.tblr ll.ita
Secr. : A. VMI Di erll!fl 1 storte.eIt b3
3944 UI Harder•i ik
Tel. 03410 - 13821
Repetitie: ~ 20. 00 wr.
'1-ft E R T0 6 E N8 0 9 C H
K - ~..._st,.,..

Secr. : H.v.d Brlnk,lleth.lqlpenlun 37
524l XL Rouilan, Tei.04192-t4825
Repetitie: din~g 20.00 - 22. 30 wr.

LELYSTA D
K - 1'hl &N*tG18l1191rt
Secr.: 11. z.. laint, Jol 30 - '11
8243 IM lslysl.id, Tel. 03200 - 27785
Alpall tie: dlnsdig 20.00 - 22.30 wr.
DE NEEIN
K - ThlltiiiDllw Rhw Billidare
Sacr.: J dl Jmg, JuliWillig 16
362.8 111 Kocbngat, Tel. 03464 - 1500
~title: dl~ 19.30 - 22.00 wr.
N I E U11 E 6 E I N
K - Thlltwl of ~llftl DiarUl
Secr.: J. Phlll ips, Postbus 291
3430 r4; IIINeJBin, Tel. 03402-64917
Repetitie: dlnsdig 20.00 22.30 wr.
VL I a a I I 6 E 11
K - !Mtl tne Diarul
Secr.: H. Bl.u,
lble ftlddelburgse Haven 2
4l5l PR Yeere, Tel. 01191 - 1964
• t i tie: di~ 20.00 uur.

il

&OEI
Info: 6. v.n Rltt, Dlllriurga~r .39
4461 TJ &., Tel. OliOIHlS42

UTRECHT
11 - &pacl•l lln
Info: 8. YMI Halt, llvingslllleliMI lS
JS26 IM utredlt, Tel: 0301196402

I

&OEB
IHI - Chilr~~n'• llllh
Info: A. UortiMr, Plullp)l 15
4417 OI Kwart, Tel.OIIlH2614

VLI881N6EM
11 - IIIIIIWI Dl ly
Info: J. FriRCOis, TorentrinS 94
4136 Kli ftlddeltug, Olloo-12068

'e-&RAYEIHA&E
IHI - lildar llrtllr. . brtlt
llblq'UI
Secr. : 11. Ji191f, floatbus 63426
'BJ2 J1( '1-iir•Yiriwge

VLIBBIN&EN
11 - &pecl•l Dllllvary
Info: l.Schoot.e, Kast.eelstr. 54
4Jll ll. Vlissingen, Tel. Oll84-lll64

I
I

I

HAllUliJk
IHI - ftid Fu
Info: 8. T•ylor, TnMIIiMI 23
J844 IE H.rdenlljk, Tei.0341G-15471
I

I
I

WI NT E R8 11 I J K
K- The &reyfmld Bublrllql Stnoers
Secr.: P. Kos, Scholtenenk 4l
7101 SJ ~l nterSIIi jk, Tel. 05430-17839
Repetitie: ~g 19. 45- 21.30 uur.
l AA 11 8 T A D
IC - hla City Sound
Secr.: C. Swran, Bolsbeek 148,
150'1 EH Zaanstad, Tel . 075-174688
Repetitie: dinsdag

E I NDH0 VE N
IHI - FiniMie
lnkl: ft. v.d. Velde, "Jr.de Haasstr.ll
5521 rA Eer se 1, re 1. 04970-13094

'e-HERTO&EMIOSCH
IHI - &lata' a.tet
Info: A.VIgwn, Krulsst.r..t 11
5211 DT 'l._taglnladl, Tei.07l-1Wll
NJEUU&EIIi
11 - For PIIIUa
Secr.: 11. Elsl'* 1 llidltap.l 16
3435 r« Nl--.ln, Tel .03402-l7313

I

I
I

I

,I

I

I JEU IIE&EIN
.. - ~ flll'
Info: J. ~. Hindelelde 15
3437 EJ Nil!llll!gl!ln, Tel . 03402-49699
RHENOY

:I

U&EIIER6
INI- 11 Box a.a.a.a.T.
Info: J. YMI llmdefan, lb'psstr..t 11 ,
4845 ll: ~Ngemerg , Tel. 01693-3346.
11 I I T E R 8 11 I J K
111 - Mt fllll fun
l11fo: 8. de ~r, Piersmstr. 17
710l IM lllnterSMIJt, Tel. G54»-2CfM

UAifDA"
. . - Tlllllrdl
Info: H• .._._., Kerk_. 4
1921 111 Abrslaot, Tel.02513-l5206
lAANDAft

N I E UIIE 6 E I N
11 - Hl;t n "i;tly
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