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The chair is leeg!
Nou ja, leeg ... Tijdens de vakantieperiode heb ik tot mijn spijt de
collegabestuurders moeten inlichten dat ik tot nader order niet in
staat moet worden geacht werkzaamheden voor de DABS te kunnen verrichten. Reden: Business.
Zoals bij velen van u bekend vinden veel van mijn dagelijkse
werkzaamheden in het buitenland
plaats. De agenda voor de rest
van het jaar geeft me gewoon
geen ruimte om voor u werkzaam
te kunnen zijn. Dat spijt me echt.
Op de laatste RvA-meeting hadden we afgesproken dat ik tot aan
de eerstvolgende jaarvergadering
in functie zou blijven en dat we
intussen een opvolger zouden
gaan zoeken. Het bestuur zal nu
de jaarvergadering naar voren
halen, om zo snel mogelijk in een
nieuwe functionaris te kunnen
voorzien.
Intussen gaat alles uiteraard
gewoon door! Bob Slavenburg is
met Henk Lubberdink en Ben
Schut naar Amerika geweest om
de dirigenten cursus te volgen
waar men bij de SPEBSOSA het
vorig jaar mee is gestart. Hun verslag vind u in dit blad. Zeker is
dat we in Neder-land zeer veel
profijt van hun verdere opleiding
zullen hebben. Barbershop is en
blijft een Ameri-kaanse cultuuruiting, dus waar anders dan ter

plekke kun je beter worden opgeleid? In dit verband blijf ik er voor
pleiten dat kwartetten of individueren toch eens hun spaarschema
willen richten op een Harmonycollege in de Vere-nigde Staten.
De reizen daarheen zijn tegenwoordig echt wel te betalen. Een
week college in Kan-sas samen
met zo'n 700 Barber-shoppers is
een onvergetelijke ervaring. Denk
er eens over. Graag ben ik bereid
meer inlichtingen te verstrekken
over hoe zoiets in zijn werk gaat.
Inmiddels heeft het 'Coa stline
Chorus' te Vlissingen (onze kampioenen) vergevorderde plannen
om de DABS als koor te vertegenwoordigen in Calgary (Canada)
tijdens de International Convention 1993. U leest hier meer over
verder in dit blad.
De vakanties zijn weer voorbij.
Veel aktivite~en worden gemeld
vanuit het land. Een aantal ervan
staan in dit blad voor-aangekondigd, andere hebben reeds plaatsgevonden. Hetdoetdeugdte
weten dat ons DABS een gezonde, groeiende vereniging is.
Hopenlijk komen we snel uit de
bestuursimpasse. Er is nog zoveel
te doen en het zou echt jammer
zijn als we achterop raken omdat
teveel werk verricht moet worden
door te weinig mensen. Bel Aat
Snellink eens op als u denkt dat u
best dienstbaar zou kunnen zijn?
Graag!
Hoe dan ook. al of niet werkend
voor onze club:
li's Good to be a Barbershopper.
Theo C. van Dijk,
President
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DABS-TUNES
Degenen die kopij hebben voor
het eerstvolgend nummer. dienen
dat in te leveren bij:
Aat Snelink
Bloemendalse Buitenkade 23.
3813 AZ Amersfoort
De planning voor 1992 van de uitgaven van Dabs-Tunes is:
92/5- kopijsluiting 14-11-'92
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De gevormde werkgroepen zijn

DABS ·TUNES

;::'.
r.

INFORMATIEBlAD
VOORLEDENVAN DE

. O~ICH A~SOCI!I,TI()N
of ·

BARSERSHOP $1NGERS
redactie·adr:es
"'ABS·TUNES·

8tOEMENOALS€ BUITÇNKAOE 23,
3813 AZ AMERSF.~ORT

( VORMG~VIJ:~~}~.l SNELLINK
\..-

"8' .Ö33-759249

NIET LEDEN KUNNEN ZICH
AANMH OEN OP HET
REOACTIE·AORES VOOR EEN
ABONNEMENT VOOR f 15.00 PERJAAR

DABS-TUNES
druk bezig en hebben hun werkzaamheden nog niet afgerond.
Tjakko Hoekstra heeft positief
gereageerd op het verzoek om
voor DABS de muziekbibliotheek
te regelen. Hij zal zich, in verband
hiermee, rechtstreeks tot de leden
richten.
Voor het Harmony College zal
iemand uit Amerika komen, die
ook weer een hele week in
Nederland zal verblijven.
De nieuwe juryregels zullen worden vertaald en aan de leden worden uitgereikt.
Verder is er zoals gezegd niet veel
te melden. Om deze reden en ook
omdat er geen dringende gevallen
zijn te behandelen. heeft het
bestuur in de bestuursvergadering van 5 september j.l. besloten
om de RvAvergadering van 26
september 1992 niet te laten
doorgaan. Want vergaderen om
het vergaderen heeft geen zin.
Daarvoor is o.i. de tijd van de
afgevaardigden en het bestuur te
kostbaar.

Harmony>College
altijd iets ~ijzonders
Altijd weer weten de organisatoren van Harmony College iets bijzonders te bedenken.
Waren dat de eerste keer de
Engelsen die ons op weg hielpen.
En wie herinnert zich niet in
Nuland de Gelegenheids-kwartetten-tag-competitie?
Daarna een zieke Gary Stamm die
toch indruk wist te maken .
Vervolgens Jim DeBusman die in
zijn eentje Eist op stelten zette
met behulp weer van de
Engelsen. Het laatse Harmony
College weer in die unieke locatie
te Eist met de gehele specialistenploeg uit Amerika.
Wat een geweldige sfeer toch
weer iedere keer. Stop honderd of
meer barbershoppers in een
Jeugdherberg en het is een heel
weekend feest.

orgaan van de Nederlandse
Koorverenigingen, het S.N.K.,
aangewezen. Zij zullen stemvorming voor koorleden doceren. Of
het nu klassiek, populair of barbershopzingen is. Zingen is zingen. Er is maar een manier waarop je stem het beste klinkt. Dat
gaan deze mensen ons leren.
Belangstelling groot
Nu al blijkt de belangstelling.
gezien de vragen uit het land,
groot te zijn. Als je de papieren
krijgt voor Harmony College
Nederland 1993 schrijf daarom
snelm. Vol is vol.
Bob Slavenburg

31 oktober en 1 november 1992
is het weer zover

Aat Snellink. secretaris

DAT A
VERGADERINGEN

BESTUUR
EN RAADVAN
AFGEVAARDIGDEN
Op de navolgende zaterdagen
worden de vergaderingen gehouden. Wijzigingen voorbehouden:
31/101992
Dagelijks Bestuur
21/111992
RvA

Ook nu weer weten wij dat er bijzondere dingen gaan gebeuren.
Als je zo'n Harmony College niet
meegemaakt hebt is het moeilijk
uit te leggen.
Het programma zal de komende
periode op uw koor uitgereikt
worden. Weer komt er een kei van
over de grote plas. Bill Bitfel is
iemand met zeer veel ervaring in
de Society. Twee keer heeft hij
een koor naar de International
ConventiOn gebracht. Daarnaast
heeft hij zelf als kwartetzanger de
nodige sporen verdient. Hij is
gekwalificeerd Sound-judge dus
dat belooft wat! Dan zijn er verder
twee Nederlandse leraren. Niet uit
de Barbershopwereld. Maar beide
kandidaten hebben conservatorium koordirectie achter de rug.
En zijn op dat terrein werkzaam.
Zij zijn door het overkoepelend

Hoofdstraat 49
2203 ET Noordwijk
Telefoon 01719 - 12544
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Nederlandse
dirigenten
naar
Di rectors'
College
Drie Nederlandse dirigenten togen
dit jaar naar Kenosha, Wi.. waar
op het Carthage College het door
SPEBSQSA georganiseerde
Directors' College plaats vond. Zij
waren overigens niet de eerste
Nederlanders, want in 1991
bezocht Johan Janssen (dirigent
Eindhoven) hetzelfde College.
Zaterdag 11 juli vertrokken Wim
Lubberding, Ben Schut en ondergetekende naar Chicago. Daar
werd de nacht doorgebracht bij
een Barbershopvriend van Bob.
's Zondagsmorgens eerst in de

regen Chicago bekeken en toen
naar Kenosha.
Zo'n College wordt gehouden op
de Campus van een Universiteit.
's Zomers zijn de studenten weg.
Je slaapt dus op de studentenslaapkamers (2 personen op een
kamer). Voor het eten wordt
gebruik gemaakt van de restaurants en voor de lessen de lokalen
en zalen van de college.
Test op zondag
De lessen beginnen op maandag,
maar eerst moet 's zondags een
test worden afgelegd. Er zijn
namelijk verschillende levels en
aan de hand van tests wordt
bepaald op welk level je in een
bepaalde klas komt. Voor de klas
dirigeren moesten we van te
voren een videoband opzenden.
Dit alles betekende dat wij bijna
alle drie in verschillende klassen
terecht kwamen.
Dagindeling
De eerste les begon 's morgens

Steelcac;e Sbafor
Richt kantoorgebouwen compleet in,
ondermeer met het 'EIIipse' programma.
Ellipse is ontstaan uit een nauwe
samenwerking tussen de afdeling produkt·
ontwikkeling van Steelcase Strafor en de
ontwerper Henner Wenner van Delta Design.
Zuivere lijnen, perfektie Harmonie, moderne
matenalen en subtiele kleurstellingen, het is de
absolute eenvoud 1n al haar sterkte.
Ellipse kan elke arbeidsplaats een
persoonlijk karakter geven en beantwoordt aan
de e1sen van groe1ende ondernemingen.
Belangnjkste kenmerk· een volmaakte
flex1bil1telt op d1verse n1veaus.
Deze flex1b1hte1t biedt de mogelitkheld elke
arbe1dsptaats 1n cellenkantoren of open
ru1mtes 1n te nchten.
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om 08.00 uur, de laatste les eindigde s avonds om 20.15 uur
Soms was er dan ook nog wat
huiswerk te maken voor de volgende dag. Elke dag begon met
een zgn. General Session waarbij
warm-ups gedaan werden en een
song ingestudeerd werd.
Fantastisch die General Sessions.
Elke dag weer een ander die de
warm-ups voor zijn rekening
nam, elke keer zeker ook bij ons
verbaz1ng over met wat voor simpele handgrepen je het geluid
kunt verbeteren.
En dan natuurlijk dat instuderen
van een song. 170 dirigenten en
assistent-dirigenten. Die moeten
natuurlijk van muziek kunnen zingen. En dat gebeurde dus ook.
Soms eerst iedereen de melodie
zingen. dan even een paar moeilijke passages doornemen en daar
klonk de song, echt goed.
Dinsdagavond was er een General
Session. waarbij een koor u1t de
omgeving een Stage Presence-

Dwarsweg 11
5301 KB Zaltbommel
Tel. 04180 • 13927
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coaching kreeg van Ev Nau.
Donderdagavond was er een
General Sess1on waarbij Greg
Lyne een demonstratie gaf wat je
aan sound kunt doen met een
bestaand koor. Ook hier werd een
koor uit de omgeving onder handen genomen. En ik moet zeggen
met fantastische resultaten. Greg
Lyne is dan ook een top-dirigent,
hem moeten wij eens naar
Nederland halen.
De lessen
Alle drie volgden wij wel dezelfde
lessen. Zo kregen wij les in Sound
Management, Chorus Directing
Techniques, Leadership,
Performance Class. Music Theory
& Music reading/eartraining.
Sound Management
Hier werd dus alles wat met
sound te maken had behandeld.
Aceoorden Uitgesplitst en de
balanee geleerd. Dat ging dan
vaak met behulp van een tag.
soms aan de hand van een song.
Hier werd ook alles behandeld
over de verschillende opstellingen
van een koor. Natuurlijk kwam
hier ook de klankvorming aan de
orde.

Chorus Directing
Hier werd aangetoond hoe
belangrijk de houding, de armbewegingen, de stand van de handen van de dirigent zijn. Hier werd
geleerd hoe je het best met een
koor kunt omgaan.
Leadership
Op deze lessen kwam het leiderschap van de dirigent aan de
orde, het omgaan met besturen.
musicteams e.d.

Music Theory enMusicreadlng/
aartraining
Wim kwam hier binnen op level 5.
die hoefde niet meer zoveel te
leren. Ben kwam binnen op level
2 en ik op level 3. wij konden nog
wel wat theorie gebruiken. Zelf
was mijn ervaring dat ik hier heel
veel geleerd heb. Het ging dus
gewoon over de theorie van het
notenschrift, de samenstelling
van aceoorden en de samenstel-

ling van Barbershop--arrangementen. Echt heel interessant.

Performance Class.
Hier kwam dus Stage-Presence
aan de orde. Maar ook het produceren van een show. De twee
klassen moesten een show produceren aan de hand van een
script. Ben zat daarbij in het koor.
Wim kon het niet laten en zong in
een kwartet. Ik kon het helemaal
niet laten en dirigeerde twee
songs.
Vrijdagavond moesten die twee
klassen hun show presenteren
aan de rest van de leerlingen.
Geweldig wat een resultaat. De
zaal rees werkelijk overeind uit de
stoelen.

TAPPERIJ
EETCAFÉ

Afsluiting
Op zaterdagavond was er een
afsluitende speech, zoals de eerste zondagavond eigenlijk begon
met een opwarmspeech, en een
optreden van een aanstormend
kwartet. Dan zit je als Nederlandse Barbarshopper toch wel
met je oren te klapperen. Wat een
show en met wat een gemak.
Voordat we het wisten was de
week om. Aan de ene kant een
overladen programma, volgepropt
met wetenswaardigheden . maar

aan de andere kant toch ook veel
licht verteerbaar omdat je zelf veel
in de lessen zingt en doet.
Zondagmiddag de terugtocht,
waarbij wij de stewardessen het
een en ander hebben laten horen.
Maar jullie waren toch maar met
drie man?
Geen nood een van de stewardessen leerde snel en kon uitstekend
zingen. Gelukkig was Theo niet
aan boord ... '!!
Bob Slavenburg

DE EETElllJ
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
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BHC
-"Coastline
Chorus"
DABS
Kampioen
naar
Calgary

in

1993

Ons koor Is uitgenodigd op te treden in de 'World Harmony
Jamboree· te Calgary en wij hebben deze uitnodiging zeer serieus
opgenomen. Hiervoor wordt nog
steeds hard gewerkt om alles te
regelen en zoals begrijpelijk ligt
het het zwaartepunt op de immer
aanwezige financiële zaken.
Tot nu toe werkt alles vrij positief
en staan wij op het punt te gaan
boeken. Dit zal begin november
gaan gebeuren.
Wie gaat er mee ...
Mochten er liefhebbers zijn om
ons te vergezellen dan zal
getracht worden deze mee te
nemen in ons arrangement voor
zover dit mogelijk is. U dient dan
contact op te nemen met:
Harry Blaauw
Oude Middelburgse Haven 2
4351 PA Veere
Tel. 01181-1964

··.Ji~~t· ~hift''
succesvol in
Bulgarij'e
Op uitnodiging van het cultureel
centrum "Oe Reehorsr• i n Ede
zijn wij van 4 tot 18 juli jl.naar
hel aan de Zwarle Zee gelegen
Gouden strand (vlakbij de
havenstad Varna). in Bulgarije
geweest. Oe Reehorst organiseerde aldaar in een hotel de
"Hollandse weken" en tijdens de
in de avonduren geserveerde
Hollandse maallijden werden
wij samen met een acwrdeonlsl
geacht de gasten te vermaken.
Zou hel wel lukken ...
Vooraf hadden wij allerlei vraagtekens. Voor hoeveel mensen zingen we eigenlijk? Zijn het steeds
dezelfde mensen? We hadden
weliswaar ca. 20 nummers tot
onze beschikking, maar dat is
toch een beperkt repertoire als
men het iedere avond zou moeten
aanhoren. Hoe zal het gaan om 14
dagen aaneen intensief met elkaar
bezig te zijn? We waren van plan
om iedere morgen en een deel
van de middag te repeteren en

dan elke avond optreden en na
afloop natuurlijk in de bar verder
gaan etc. Is het stemtechnisch
wel mogelijk om zoveel te zingen?
Stel dat één van ons verkouden
wordt? etc.
Repeteren ...
Uiteindelijk is het allemaal zeer
voorspoedig gegaan. We hebben
inderdaad veel geoefend (zo'n 50
uur). Vergeleken met ons normale
oefenschema (1 avond per week
van zo'n 2 h uur) komt dit overeen met een periode van 20
weken. In die tijd hebben we
gewerkt aan vijf nieuwe nummers. waaronder 'Tulpen uit
Amsterdam' ons enige
Nederlandstalige num mer en
prima bruikbaar voor deze gelegenheid (moest op verzoek vele
malen gezongen worden). Verder
hebben we ons repertoire opgepoetst en is het heel bevredigend
om in zo'n korte periode zo veel
resultaat te boeken. Stel je eens
voor dat je een dergelijk tempo
gedurende een jaar kunt volhouden (ik denk hierbij aan 'The
Nickelodeon· in Euro Disney).
.. .WHOW!
Reizen ...
Ons eerste applaus kregen we al
op sch1phol. Want wat doet een
voltallig BHO als het moet wach-

"Night Shift" op de trappen van het hotel in Bulgarije
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ten? Op de heenreis hadden we
vier uur vertraging en werd er dus
regelmatig gezongen. Oe douane
in Sofia was nogal streng en om
het lange wachten nog enigszins
aangenaam te rnaken werd door
medepassagiers geroepen ·Jongens (ja. ja). zing nog eens een
moppie'. Is dat barbershop. of
niet? Oe heenreis was niet zo
voorspoedig. Om 12.00 uur stonden we op Schiphol en pas 15 uur
later zaten (zongen) we in de bar
van het hotel. Is Barbarshop dan
toch topsport??
Zingen is werken ...
Oe dagen in Bulgarije gingen
oerend hard. Tot 10.00 uur was
het ontbijtbuffet geopend en daarna werd aan de eerste waterfles
van die dag begonnen. Oefenen
van 11 .00 tot 13.00 uur. eten.
naar strand. oefenen van 15.00
tot 18.00 uur. eten en voorbereiden op het optreden. Elke avond
werd tussen 19.30 en 22.00 uur
vier tot vijf keer een aantal nummers gezongen voor gemiddeld
zo'n 100 gasten (volle bak).
Daarbij werden we afgewisseld
door een accordeonist. Oe reacties waren zeer lovend en soms
zelfs ontroerend. Vooral mensen
uit devroegere Oost-blok landen
vonden het gev.eldig. Engelsen en
leren waren zeer verrast om hun
liedjes in Bulganje te horen. De
Nederlandse ambassadeur in
Bulgarije en ZIJn vrouw wa ren
aanwezig op de openingsavond
en ook zij waren zeer enthousiast.
Zeker aan het emd van de avond
toen het officiele gedeelte afgelopen was. Strikken af. overhemd
open, pilsje en ·woodshedden·.
Ooit een ambassadeur zien dansen op 'Barbershop·-muziek?
Muzikaal gesproken hebben wij
zijn vrouw vers1erd met een
gevoelige ballad en als dank werd
beloofd de Bulgaarse TV op ons
af te sturen (helaas n1ets meer
van gehoord). We ZIJn menige
keer op de foto en video gezet en
onze voor het eerst Uitgedeelde

Wat hebben we toch een leuke
hobby en wat kan je er ver mee
komen!!!

handtekeningen moeten in diverse vakantieboeken te vinden zijn.
Nachtploeg ...
Natuurlijk was het na sluiting van
het restaurant niet afgelopen. Op
naar de bar, het terras of naar het
strand en soms tot het eerste
daglicht. Nog nooit hebben wij
zoveel in korte tijd gezongen en
dankzij de vele waterflessen zijn
onze stemmen in die periode in
een redelijke conditie gebleven.
Voor ons is deze trip voor herhaling vatbaarWie onze vorderingen
wil beluisteren kan naar het koffieconcert van 'The Midland Harmonizers' Sound' op 1 november
in "Oe Reehorst' te Ede komen.

Namens BHO "Night Shift'
Willem Haasnoot

Geboren
Dankbaar en blij laten wij u weten
dat wij op maandag 6 juli 1992
een dochter en een zusje hebben
gekregen.
Wij noemen haar:

Emma
Adri, Jan en Mat/hijs de Graaf

Uw leden

u

en supporters komen ·
goed voor de dag
met speldjes, insignes, . . . . .
·· emblemen, vaantjes, • • • •
t-shirts of glazen van de
·

·

t:=t

"eigen" club!
Vraag gratis prijslijst en
lolder met mogelijkheden
en voorbeelden. -

...

Wibautstraat 99/101 , 1091 GL Amsterdam, 020-941688. . . . . .
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Koffieconcert
"The Midland
Harmonizers'
Sound"

UW KOOR OP CD ?
NATUURLIJK!
Sinds wij de Compact DISc hebben opgenomen in ons
pakket ligt een C.D.·Uitgave 111 het bere1k van iedereen.

OOK VAN UW KOOR !
Meer weten? Bel. fax of sdlnJf vandaag nog.
Er ligt een nieuwe brochure voor U klaar!

Zoals in de vorige Dabs-Tunes al
is aangekondigd wordt op
1 november een koffieconcert
georganiseerd in het Cultureel
Centrum ·oe Reehorst' te Ede.
Medewerking wordt verleend
door de koren en kwartetten van
"The Midland Harmonizers·
Sound".
Kaarten zijn nog verkrijgbaar.
Deze kunnen tot uiterlijk 17 okto·
ber worden besteld door het
overmaken van f 12,·· (per kaart)
op bankrekeningnummer
387045112 (gironummer Rabo
bank Ede 897111) ten name van
'The Midiand Harmonizers·
Sound" onder vermelding van koffieconcert 1992. De bestelde

-

kaarten worden U zo snel mogelijk toegestuurd.
Voor nadere inlichtingen kan
gebeld worden met Willem
Haasnoot. 08389·19673.

MOBOUWB.V.

LEVERANCIER VAN DROGE AFBOUWSYSTEMEN

Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel
Telefoon (04180) 16350 - Telefax (04180) 14322
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Dlpos Product.l es
postbus 5032
5800 GA Venray
tel. 04780 10251
fax. 04780 12941

'The Heart of
Holland
Chorus'
in kerstsfeer
Alhoewel bij het schrijven van
dit stukje de mussen nog deels
van het dak vallen, toch graag
aandacht voor het volgende:
Op 20 december a.s. organiseert
"The Heart of Holland Chorus' een
spetterende KERSTSHOW in cultureel centrum ·oe Kom· te
Nieuwegein.
Aanvang 20.00 uur,
entreef 15,·· p.p.
Naast het organiserende koor
treedt ook op het wereldberoemde "Utrechts Byzantijns Koor".
Er is bovendien plaats gereserveerd voor een andersoortig muzi·
kaal intermezzo. op dit moment
nog niet precies bekend.
Aangezien er sprake zal zijn van
alleen een Kerstrepertoire is dil
een UNIEKE gelegenheid om dit
eens in verschillende stijlen te
horen.
In het kader van Kerst heeft "The
Heart of Holland Chorus· besloten

