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Nieuw seizoen
met volop
evenementen
Vorig jaar heeft DABS het seizoen
geopend met een daverend jubileumfeest in het openluchttheater in Ede,
met het kampioenskoor van Engeland
als hoofdgast. Dit jaar i het nieuwe
seizoen geopend door de drie
Nederlandse barbershoporganisaties
gezamenlijk met een éénrnalig optreden
van Yesteryear, het kampioenskwartet
1997 uit de Verenigde Staten.
Maar er was meer. Voor de pauze traden
alle eigen kampioenskaren op, nog eens
aangevuld met een geweldige 'generale'
van het Harmony of Holland Chorus.
Een volle zaal met heel veel bekende
gezichten. Gejoel en gejuich en staande
ovaties. En djt is nog maar het begin!
Het komende verenigingsjaar. waarin
mijn termijn als voorzitter eindigt,
hebben we maar liefst twee nationale
conventies. Onze eigen conventie in
· november en eind maart die van
Holland Harmony. Dat kan betekenen
dat we straks rueuwe kampioenskaren
en -kwartetten hebben. Wie gaan er
deze keer met de hoogste eer strijken?

DABS-tunes
Informatieblad voor leden van de
Dutch Association of Barhershop
Singers (DABS).

Redactie: Jacques de Jong
Koningin Julianaweg L6,
2638 BN Koekengen
Telefoon: 0346-241500
E-mail:
J acquesdeJong @compuserve.com

Niet-leden kunnen zich voor f 25,per jaar abonneren bij
Dolf La huis telefoon 0318-486971

Samen op cursus
Johan Kmytvan DABSen Rinia Roethof1•an Holland Hannony ondenekenen een stuk waarin de
twee argonismies 01•ereenkomen gezamenlijk 11-orkshops en cursussen te organiseren die lOt doel
hebben Nederlandse barbershoppers te scholen in barberslwp. De kosten en de opbrengsten \'On
deze opleidingen worden door de twee organisaties gelijkelijk verdeeld
De inzetten zijn hoog. Buitenlandse
coaches worden inschakeld, koren
steken zich in nieuw tenue, werkweekeinden worden georganiseerd. oudleden worden aangeschreven en
opnieuw aangemeld en enquêtes
bepalen de gewenste plaats op de uitslagenlijst Met andere woorden: we
kunnen een pittige strijd tegemoet zien.
Heel veel succes allemaal!
De naam van onze zusterorganisatie
Holland Harmony zal u meerdere keren
tegenkomen in deze dikke DABSlunes. Dat is niet toevallig. De samenwerking tussen beide organisaties is
intensiever dan ooit, vooral als het gaat
om opleidingen. De samenwerking is
onlangs zelfs contractueel vastgelegd.
Daar waar dat nuttig en wenselijk is
worden workshops en curs ussen samen
georganiseerd. Omdat de kosten en
opbrengsten worden gedeeld, is er zelfs
een gezamenlijke rekening geopend
onder de toepasselijke naam ·One4all'.
Dankzij opnieuw een zeer royaal gebaar
vanuit Amerika, wordt ons opleidingsbudget aan het eind van dit jaar aan
zienlijk vergroot en kunnen wij onze
leden meer gerichte o ndersteuning

bieden. Ideeën die het bestuur heeft,
kunnen nu in concrete plannen worden
omgezet.
Investeren in de toekomst voor DABS,
onze toekomst. Wat denkt u bijvoorbeeld van een DABS-videotheek? En
van een financiële tegemoetkoming
voor degenen die zich in het buitenland
laten opleiden tot jurylid of barbershopcoach? Met name het opleiden van deskundige coaches zal de komende jaren
veel aandacht moeten krijgen. Het huidige
aanbod is zeer gering en de vraag is
enorm. Met Ierland en Duitsland onderzoeken wij daarom de mogelijkheden
voor een gezamenlijk programma.
Er is nog zoveel te doen. Als mijn
bestuurstermijn in het voorjaar erop zit,
denk ik dat ik zal kunnen zeggen:
"Gelukkig zijn we er nog lang niet".
Degenen die met het bestuur (vrijblijvend) willen meedenken. worden dan
ook van harte uitgenodigd de telefoon
te pakken. Sugge ties zijn van harte
welkom, evenals nieuwe bestuur leden
en tijdelijke commissieleden. Laten we
er met elkaar weer een fijn en spannend
barbershophannony seizoen van maken.

Johan Kruyt, presiden
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K VOND het een ontroerend gezicht.
In de vorige Harmonizer, het blad van
SPEBSQSA, stond een foto van een
kwartetje met een gemiddelde leeftijd
van een jaar of zes! U leest het goed:
zes jaar. Het bestond uit drie meisjes en
een jongen, en vo.lgens het bijschrift
zongen ze Give my Regards to
Broadway. Mijn dochter is inmiddels al
13. en ik hoor ze eigenlijk nooit iets van
dien aard zingen. Ze heeft meer interesse
in The Backstreel Boys.
Hoe zit het eigenlijk met uw kweek van
tweede generatie barbershoppers? Ook
al niet best vermoed ik. Terloops op een
conventie of tijdens een show kom ik
nog wel eens een erg jong gezicht tegen
van rond de twintig. Dat is mooi meegenomen, maar de aanwas zoals die
blijkens de Harmonizer in Amerika
plaatsvindt, komt hier nog niet voor. Er
bestaat zefs een apart programma voor
met de naam Youth Outreach.
11<. weet dat op de Amerikaanse high
schools vaak een zogenaamd choral
programme bestaat. Barhershop is
nogal eens onderdeel van dergelijke

projecten. Zo komen jonge mensen al
vroeg in aanraking met koormuziek, en
barhersbop in het bijzonder. Als er
barbershoppers onder u zijn met kinderen
op middelbare scholen, dan zou bet een
mogelijkheid kunnen zijn om eens te
informeren hoe het met de muziekleerstof staat op die scholen.
Misschien zou DABS een pakket
samen kunnen stellen dat actieve

barhershop-ouders onder de aandacht
van een schoolbestuur zouden kunnen
brengen. Feit blijft dat jonge aanwas
niet zo eenvoudig is. Er zal een beleid
voor moeten worden ontwikkeld dat
jonge
mensen
stimuleert
om
barhershop te zingen.
lk ben niet direct een voorstander om
een soort 'mini-playbackshow-achtig
gebeuren' te initiëren. Daarvoor zit barhershop niet in onze cultuur gebakken.
Wij leren onze kinderen nog steeds
Poesje Mauw en Advocaatje ging op
reis in plaats van Three fittie piggies of
In the little red school house. Tenzij ze
tweetalig zijn, verstaan ze daar toch
niets van.
Er zal dus niet zo gemakkelijk een nieuwe
Joe Connelly of Jeff Oxley of Joost
Kem.me opstaan (oeps, zie je dat: in
één adem met Joost !). Op de een of
a nder manier zullen we daar een
creatief plan voor moeten maken.
Heeft u al een idee ?

Jan François

Jubileumgeschenk
voor kwartetten
In de DABS Promotieshop vind je dingen op het gebied van
barbershop, te veel om op te noemen. Een kleine greep uit het
assortiment:
muziekboeken, learning tapes, compact discs uit binnen- en
buitenland, video's van conventies, wenskaarten, sieraden, T-shirts,

master key, DABS promotie-artikelen, stickers.
De artikelen kun je zien en kopen in de stand op grote evenementen,
maar ook kun je ze per telefoon bestellen waarna ze, na vooruitbetaling,
per post toegezonden worden. Er zit vast wel iets tussen voor jezelf, of
om cadeau te doen.

Je kunt de DABS Promotieshop vinden op grote evenementen in
Nederland, maa r je kunt de shop ook uitnodigen op een show van je
eigen koor.
Opbrengsten van de DABS Promotieshop komen geheel ten goede aan
de Dutch Associat ion of Barbershop Singers, DABS.
Uitnodigen, vragen of bestellingen, schrijf of bel naar

DABS Promotieshop
Heleen en Gommert Burger
Steenweg 15, 4423 AL Schore
(0113) 343580

Een reeks kwartetten beeft nog
een pressepapier van DABS te
goed wegens vijfjarig of tienjarig
bestaan. Aan de koren die hun
jubileum al achter de rug hadden,
is de pressepapier reeds uitgereikt
op de RvA-vergadering van juni.
De herinnering bestaat uit een plexiglazen blok waarop het nieuwe logo
van DABS is gedrukt. De naam van
het koor of het kwartet is op de zijkant ingegraveerd. De kwartetten
die het jubile umgeschenk nog
tegoed hebben, zijn : Unlirnited,
Brothers4Tune,
The
Gents',
Snapshot, Vocal Chords. Voice Male
(voorheen After Sbave), Bibi'que,
Why Four, Special Four, The
Sherwood Quartet en the Sox.
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Twaalf koren en negent kwartetten
op DABS-conventie in november
Aan de conventie van 13 en 14 november doen (volgens de opgave tot
september) twaalf koren en negen
kwartetten mee. De loting voor de
volgorde van optreden, zoals verricht
tijdens de RvAvergadering van 6 juni,
is als volgt uitgevallen:
I . Southern Comfort Barber Mates,
2. Dolphin Barber Mates, 3 Heart of
Holland Chorus, 4. Midland Harrnonizers,
5. Whale City Sound, 6. Lake District
Sound, 7. Fruit Unlimited, 8. Sea
Bottom Singers, 9. The Frisian
Harmonizers, I0. Sir Hugo's Worthy
Singers, 11 Coastline Chorus, 12. The
Duketown Singers.
Bij de kwartetten is de volgorde:
I.The Sherwood Quartet, 2. S.O.A.P., 3.
Voice Male, 4. Spice of life, 5.
Unlimited 6. Granny's Pride, 7. Vocal

CD-rom met
65 songs
in vier stemmen
Bij Studio One in Amerika is een cdrom in de maak, waarop 65 barhershopsongs uit de Heritage of
Harmony vierstemmig zijn uitgewerkt . De cd-rom is te gebruiken als
' learning tape', omdat alle vier stemmen apart naar voren te balen zijn,
met de andere drie op de achtergrond. Behalve het splitsen van de
songs in vier partijen, is het ook
mogelijk om de grondtoon van de
songs te veranderen, hoger of lager af
te stellen. De songs zijn verder op
bladmuziek te volgen en die bladmuziek kan worden uitgeprint. Tevens
wordt in tekst de geschiedenis van
het barbershopzingen weergegeven.
Het wordt een unieke uitgave in twee
delen. Nog nooit eerder is een dergelijke cd-rom met deze mogelijkheden
geproduceerd. Er is enige vertraging
opgetreden in de productie. Studio
One is er nu achttien maanden mee
bezig. Volgens de makers zou de cdram eind augustus worden verspreid.

Redactie

Chords, 8. Snapshot, 9. Interstate
Connection.
Video
Er komt een videoband van de conventie beschikbaar. De kosten ervan zijn
nog niet helemaal bekend, maar erg
duur kan de band niet worden. Het
bestuur heeft contact met een MTS in
Ede, waarvan enkele studenten de video
als werkstuk voor het eindexamen willen
gebruiken. Ze krijgen begeleiding van
twee docenten. Zo wordt het ook mogelijk om de gebetu·tenissen op het toneel
buüen de zaal op een monitor te laten zien.
Het ziet ernaar uit dat de zaal onvoldoende zitplaatsen heeft om alle deelnemers te kunnen bevatten. De monitor
is dan een goede oplossi ng om
toch de competitie te k.'llnne n volgen.

Gasten
Als gasten tijdens de conventie treden
op het kampioenskwartet Twinkle van
Ho lland Harmo ny, alsmede het
/Jsselstein Show Chorus a ls kampieenskoor van Sweet Adelines.
Jury
De deelnemers zullen beoordeeld
worden door drie juryleden uit
Engeland voor de officiele uitslag. Er
komt tevens een jury van de
Nederlandse SNK, de stichting
Samenwerkende Nederlandse Koren en
er zal -voor het eerst- ook een schaduwjury optreden van cursisten die de juryopleiding bij BABS en LABS volgen.

Redactie

Dutch Conneetion gaat verder
Dutch Conneet ion, het nationale koor dat
voor het eerst optrad tijdens de conventie in Harrogate afgelopen mei, lijkt
toekomst te he bben. In september
meldden zich nog elf man uit Zaandaar
en daarmee kwam het koor op 35, het
minimum waarmee initiatiefnemer
Bernarel de Swart verder wilde gaan.
Het plan is snel met de repetities te
beginnen en op te treden tijdens de
DABS- conventie in november en de
Holland Harmony-conventie volgend
jaar.
Het koor van ruim 55 man oogstte veel
succes in de World Harmony Jamboree
in Harrogate. Het stond onder leiding
van Peter lseger, die ook Midland
Harmonizers in Ede dirigeert Uit een
enquête achteraf bleken de leden niet
zeer tevreden met zijn leiding. Eenentwintig inzenders vonden hem ruim
voldoende tot zeer goed, drie vonden
hem matig of ze beschouwden hem als
technisch voldoende maar creatief te
beperkt. Daartegenover stond een algemt::en t::ntbousiasme voor de groep die
de Stage Presence deed, met name voor
Willem Elsink. De uitslag was reden
voor Bernard de Swart om deze aan
lseger voor te leggen, en meteen op
zoek te gaan naar een andere dirigent.
' Het doel van Dutch Coru1ection is een
nationaal kwalitatief goed promotiekoor te worden', aldus De Swart. ' Wij

hebben gemeend op grond van de
kwaJjtatieve beoordeling de beslissing
te moeten nemen en op zoek te gaan
naar een dirigent die aan de hoge
verwachtingen voldoet.' De nie uwe
dirigent is Don Henken uit Vlissingen.
Volgens De Swart kon de club nog in
september aan de repetities beginnen.
N ieuwe leden zijn we lkom.

Redactie

Cursus jurylid start
in Engeland
Jn het voorjaar van 1999 begint in
Engeland een nieuwe opleding tot jurylid.
De mogelijkheid om zo' n opleiding te
volgen bestaat sinds 1998, in Zweden
(SNOBS) e n in Engeland (bij BABS
voor de mannen en bij LABBS voor de
vrouwen). Deelnemers aan de cursus
kunnen alvast praktijk opdoen als
·shadow-judge·, schaduwjurylid naast
de officiële juryleden.
Belangstellende DABS-leden kunnen
zich aanmelden bij het bestuur van
DABS. Na een gesprek waarin een oordeel wordt gevormd over de geschiktheid van de kandidaat, kan deze zich
aamnelden bij de organisatie van zijn
keuze. Die organisatie beslist uiteindelijk over toelating. DABS werkt op het
ogenblik aan een financiële bijdrage ter
ondersteuning van de deelnemers.
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Polecatsongs, muzikaal en sociaal
'Alweer My Wild Irish Rose.' Soms
klinkt het als een verzuchting. Het lied
lijkt wel stukgezongen. Maar toch. Bij
iedere gelegenheid bewijst het toch
weer zij n waarde, of het nu in
Harderwijk is, of in Harrogare of in
Atlanta of Amsterdam. Oud-president
Theo van Dijk, vaak op reis in zijn
toenmalige baan vertelt nog graag hoe
hij in Japan een barbershopgroep
opzocht en daarmee heeft staan zingen,
hoewel hij geen woord Japans sprak.
Dat is een van de functies van barberpole catsongs: het gemakkelijke contact
met andere barbershopzangers, waar
ook ter wereld. Ook al spreek je de taal
niet, met acht of tien catsongs in je
repertoire, kun je met bijna elke andere
barhershopper overweg. Bovendien
kun je er nationaal en internationaal
mee terecht in elke afterglow. Er is
altijd wel iemand die de hele rij catsongs staat te dirigeren, waarbij soms
honderden barhershoppers staan mee te
zingen. Het blijft een aparte ervaring.
De term barberpole car song komt (om
een eindeloze verwarring nu eindelijk
maar eens weg te werken - ik heb het
per e-mail nog eens speciaal nagevraagd bij Joe Liles in Amerika) van cot

in de zin van jazz cot, jazz-enthousiast,
of cool cat. Een cot song is dus een
song van een barberpole-fan, waarin de
barberpole de uithangpaal van de kapper is.
Catsongs zijn vaak het middel om met
een willekeurig stel zangers te proberen
of ze bij elkaar passen. wat stemmen
betreft. Ze zijn nog vaker een

Een lijstje, met grondtonen:
My wild lrish Rose
Sweet Roses of Morn
Wait till the sun shines, Ne lly
Shine on Me
Sweet and lovely
Heart of my heart
Down our Way
Sweet Adeline
Honey Litle Size
Let me call you Sweetheart
You teil me your dream
Darkness on the Delta
Kathleen

Bb
Bb
Ab
Bb
F
Ab
Bb
Bb
Bb
Bb
Ab
F
F

middel voor de warming up, bij koren
en kwartetten. De songs zijn niet voor
niets gepromoveerd tot standaardrepertoire. Ze dragen a llemaal de

kenmerken van barbershop. Zo bevat
My Wild lrish Rose talrijke tweeklanken
die voor de goede uitspraak en dus de
goede klank van groot belang zijn.
Maai ii waaaiiild aaaiiirissjj rooooozz.
Down our Way bevat reeksen van
zingbare klinkers. Bijna op elk woord
in die song kun je oefenen, hetzij in
het koor, hetzij in een kwartet. of het nu
een vast viertal is, of een gelegenheidskwartet.
De SPEBSQSA heeft een lijstje met
twaalf po lecatsongs, waarvan er een
aantal in Europa niet gebruikelijk zijn.
In het lijstje komt zelfs In the Shade of
the old Applerree niet meer voor, want
nauwelijks gezongen. Ook Down by rhe
old Millstreom kenoen we amper in
Europa. Daarentegen staat Heart of my
Heart er weer wel in, hoewel deze song
oorspronkelijk niet bij de catsongs
thuishoort. Darkness on the Delta en
1'/l take you Home again, Kathleen
zouden als Europese catsongs gekwalificeerd kunnen worden.
Bladmuziek en learning tapes zijn eenvoudig te verkrijgen/ bestellen in de
DABS-shop.

Redactie

Ook onderweg is er altijd nog barhershop
Nooit iemand van de club
eerder ontmoet, maar daar
in de Me thodisten kerk in
Southshields stond ik te
zingen alsof ik in mijn
eigen koor stond. Het was
zo eenvoudig gegaan. Op de
BABS-pagina's op het
Internet had ik The Peers
of Harmony gevonden als het
barhershop koor dat het
dichtst bij Newcastle opereerde . Ik was een paar
dagen in die stad, zomaar .
En ik wilde wel zingen .
Het telefoonnummer van
voorzitter Chris Bennett
had ik genoteerd en hij
legde me nauwgezet uit hoe
ik met de metro naar
Southshields kon komen en
vandaar naar hun repetitier uimte . Het was koud
buiten, maar de sfeer was
hartverwarmend .
Ik kreeg alle bladmuziek

die i k nodig kon hebben ,
maar ik had niets nodig
want toeval lig bleek ik, op
één song na , hun hele repertoire te kennen. Ik mocht
wel blijven, verklaarden ze
grootmoedig.
Drie leden van het kwartet
Fiftb Alnendment (want al
vijf keer gewijzigd) nodigden me uit met ze te zingen
en jawel , met de Battlehymn
of the Republ ic scoorden we
bij de andere koorleden.
Met weemoed vertelden ze
dat hun koor ooit vierenvijftig leden had geteld,
terwijl er nu nog net
twintig waren overgebleven .
Geen aanwijsbare oorzaak .
De dirigente -Jeannie heet
ze, klein, pittig, fanatiek
en de enige vrouw in
Groot - Brittanniê met een
certi ficaat van SPEBSQSAnam het koor grondig onder

handen . En het gaf een mooi
geluid.
Bi j gebrek aan bar verhuisden de meeste leden ten
slotte naar de pub in de
buurt met veel rood pluche
en grote glazen. Daar werd
nog eens het hele repertoire
doorgenomen voor de geduldige stamgasten die dat
kennelijk elke week te
horen kregen . Baritone Mike
Kimber leverde me rond
middernacht zonder mankeren
bij mi jn hotel af.
Dat zijn toch de leukste
momenten in barbershop . Met
weinig moeite veel plezier,
of het nu in Zaandam is of
Southshields, Buffa lo of
Dortmund. Ook als je onderweg bent, is er altijd nog
barbershop .
Jacques de Jong
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Deelnemers harmony college
het algemeen dik tevreden
Verpletterend goed vonden de meeste
deelnemers de coaching van Jne van
Geel tijdens het hannony college van
13 en 14 juni in Eist. Zij deed het
onderdeel Presentatie. De opmerkingen
van de deelnemers achteraf varieerden
van 'het beste tot 'uitmuntend'. Vooral
haar aparte en dwingende manier om
de deelnemers tot actie te bewegen,
vonden ze uniek.
Maar ook de vele buitenlandse coaches
kregen een pluim. En er waren er nog al
wat! Een Amerikaan, twee Engelsen en
twee Duitsers coachten er samen met de
zes Nederlanders lustig op los. De topper van de show: het kwartet Vierwkr,
kreeg ook veel waardering voor hun
optreden in de avondshow.
Blijken de enquête achteraf waren de
147 deelne mers in het algemeen
tevreden, over de plek van de jeugdherberg in Eist, over de organisatie en
over de inhoud. Op de evaluatieenquête kwamen 59 antwoorden (41
procent).
De helft van de invullers bezocht voor
de eerste keer een DABS harmony
college en beoefenden nog maar kort de
barbershop-hobby (minder dan twee
jaar). Maar er waren ook een paar 'oude
rotten' bij. die al meer dan drie harmony
colleges hebben gevolgd en al langer
dan tien jaar lid zijn van DABS. Er
stonden voor de eerste keer sessies voor
Internet, Choreografie en Koor-organisatie op het drukke programma. Het
wa niet mogelijk om alle sessies te
volgen. maar er was voor elk wat wils
e n er was dus een ruime keuze.
Niet alle onderdelen werden even goed
beoordeeld . De college-song werd niet
door eenieder positief ervaren. 'Lastig ' ,
e n er waren enkelen die het inst11deren
langdradig en vervelend vonden. Ook
stoorde het enkelen dat er geen microfoonver terking was.
Het onderdeel Arrangeren werd als erg
goed maar wel moeilijk ervaren en de
film Voice over Amerika's grootste
barbershopkoor The Vocal Majority
was wisselend. Het merendeel vond de
film geweldig. groots, grandioos, maar
er waren ook enkele geluiden te horen
van: té Amerikaans, bij vlagen sentimenteel en te lang. Overigens is de film
bij DABS te huur voor 25 gulden, goed
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Tet Koftemall aan de slag met e11ke/e deelnemers van her onderdeel Zangtechniek.
voor een interessante avond. (Hennan
Feitsma bellen)
Ook was er natuurlijk nog het voetbal.
Nederland speelde op de zaterdagavond
en daar was met de keuze van het weekend geen rekening mee gehouden. De
organisatie heeft wel geprobeerd de
avo ndsessie wat te vervroegen, maar
dat lukte natuurlijk niet helemaal. Nu
zijn gelukkig de meeste barhershoppende voetbalenthousiasten (of andersom)
wel zo soepel dat ze hiermee konden
leven, maar een enkeling vond dit toch
eigenlijk maar niks.
Her koor met de mee te (22) deelnemers was Gems· Mainport Rarhnshnp
Singers Rouerdam , op de voet gevolgd
door Sir Hugo's Worthy Siagers met21.
Dan waren ook de koren van Fruir
Unlimired (13), Sourher11 Con~f'orr
Bnrber Mares (12) , Ring River Singers
(12) en Lake District Sound ( IJ ) goed
vertegenwoordigd. De Seaborrom
Singers (7), de Frision Harmoni::.ers,
Tidal Waves en de Gaggling Ganders
met zes. Whale City Sound stuurde er
vijf en van Dolph in Barber Mares en de
Collef?e Barhers waren er vier.
Coasrline Chorus (2). Dukerown
Barber Mátes en Hearr of Holland
Chorus beide met één, sloten de rij. Van
een aantal koren waren e r dus geen
deelnemers. Ook de deelname van de

kwarreuen aan het kwartet-coache n
door de zeer goede Engelse kwartet
coaches viel wat tegen. Alleen 4 Again,
S.O.A.P. en Snap. hot gaven acte de
presence.
Alles overziend kan worden gezegd dat
dat DABS harmony college 1998 zeer
succesvol wal>. dat er erg goede docenten waren en dat de deelnemers zeer
tevreden waren met dit barbershopweekend.

Herman Feitsma
DABS opleidingscoördinator

Bestuursleden welkom
Barhershoppers die er zin in hebben
op landelijk niveau hun hobby te
beoefenen, krijgen nu de kans. Begin
volgend jaar treden twee bestuursleden van DABS af en dat betekent dat
er plaats komt voor nieuwe, enthousiaste bestuurders die in een sympathiek team barbersbop barmony willen promoten. Ook op korte termijn
kan DABS een bestuurder goed
gebruiken. De vacature die vice-president Maarten de Koning heeft achtergelaten is nog steeds niet opgevuld.
Kandidaten zijn welkom. De vacature van penningmeester Gommert
Burger wordt tijdelijk waargenomen
door secretaris Dolr Lahuis.
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Publiek en Yesteryear wisten
allebei van geen ophouden
Het lijkt erop dat barbershopprogramma's in Nederland altijd moeten
uitlopen. Maar in het geval van
Yesteryear (19 augustus) was dat geen
ramp. Het publiek vroeg er zelf om en
bleef erom vragen. De vier mannen van
Yesteryear vonden het prima en bleven
zingen.
Het optreden was het hoogtepunt van
hun verblijf in Europa. Ze waren op
vakantie, met een hele club fans om
zich heen. Maar het optreden in De
Meent, Amstelveen. was het enige dat
tijdens hun tour van de grond kwam.
Het initiatief kwam van de drie barhershoporganisaties
samen,
DABS,
Holland Harmony en Sweet Adelines.
Een zeldzame gebeurtenis dus, niet
alleen vanwege die samenwerking,
maar vooral ook dat optreden, van een
muzikale hoogte die we hier in
Nederland nooit tegenkomen.
Indrukwekkend zingen, aangevuld met
slapstick, misschien voorspelbare
slapstick (met in de hoofdrol tenor Dan
Trakas die wel wal op Stan Laurel lijkt
en zich ook zo gedroeg), maar desondanks voor de liefhebbers kostelijk om
te zien en te horen. De vier hadden zelf
kennelijk ook de grootste lol in, mede
dankzij de duidelijke aanwezigheid van
zevenhonderd man publiek.
Wat dit kwartet betreft, mocht het programma dus uitlopen. Dat ging niet op
voor het voorprogramma, waarin achter
e lkaar vier koren optraden: drie
kampioenskaren van DABS (Dolphin
Barber Mares), Holland Harmony (New
Achord) en Sweet Adelines (IJsselstein
Show Chorus) plus het gelegenheictskoor Harmony of Holland dat op het
punt stond naar Stockholm te vertrekken voor een optreden op de eerste
Europese conventie.
IJsselstein stond terecht vlak voor de
pauze geprogrammeerd, vlak na
Harmony of Holland. Dit laatste koor
was met 67 leden gekomen om slechts
twee nummers te zingen. IJsseisrein
nam die gelegenheid te baat om eigenstandig het programma wat uit te breiden. Mooi zingen, goede show, zoals
gebruikelijk bij IJsselstein, Maar lang,
te lang, in de bloedhitte van De Meent,
waar het publiek zich met de programma-

boekjes koelte zat toe te wuiven. In
plaats van tevredenheid over een spannend optreden, kwam slechts
de
opluchting van naar buiten te mogen
toen de dirigent voor de allerlaatste
keer gebogen had.
Een ander, nooit vertoond verschijnsel
in Nederland was hoe de presentatrice
werd weggeklapt bij het begin van de
tweede helft, waar in Yesteryear aan de
beurt was. Ongeduld klonk uit het langzame geklap, dat in de Amerikaanse
hoek van de zaal werd ingezet, toen op
het toneel geen einde leek te komen aan
de introductie van het kwartet.
Barhershop betekent optreden, niet
praten, luidt bij de Amerikanen de
opvatting.
Aan het slot gebeurde iets dergelijks.
Yesteryear verdween na een indrukwekkend slotakkoord e n een simpel
Thank you. Dat was volclioende voor het
publiek dat met het sympathieke
optreden van de vier vo lledig aan zijn
trekken was gekomen. Het schoof
massaal naar de uitgang, terwijl de
presentaoice nog haar slottekst kwijt
wilde. Het was mooi geweest. Voor ons,
oprechte amateurs, valt er van zo'n
show als Songs of Yesteryear nog veel
te leren.

Jacques de Jong

Alexandria Harmonizers
winnaar in Amerika
A/exandria Harrnonizers is tijdens de
Amerikaanse conventie in Atlanta,
USA. bij de koren winnaar geworden
met een score van 2793 punten. Het
koor bereikte de eerste plaats vooral op
basis van Presentatie. Het kreeg 486
punten voor de wijze waarop een song
werd neergezet waarin Always en In the
wee smaJl Hours of the Moming waren
gecombineerd. Tweede, voor de zoveelste keer, werd New Tradition met 2774
punten. Derde Ambassadors of
Harmony met 2735 punten. Vierde
Sowhern Gateway met 2603 punten en
vijfde The Big Chicken Chorus met
2572 punten.
Bij de kwartetten eindigde Revival als
eerste met totaal (uit kwart-, semi-finaIe en finale) 5410 punten. In de finale
kwamen ze tot 2681 punten. Tweede
werd Michigan Jake (final e 2617 punten, totaal 5210). Derde BSQ (2628,
5193). Vierde FRED (2681 , 5!15).
Vijfde Bank Streel (2 614, 5164).
FRED, als lievelingskwartet van het
Amerikaanse publiek, scoorde niet
hoger dan vierde, doordat de tenor,
tevens grootste komiek van het viertal,
zijn tekst kwijt raakte. Hij holde van het
toneel af, keerde terug en zette verkeerd
in. Waarna het hele stel gezwind van het
toneel verdween. Het bleek niet te zijn
gespeeld.

----------------~-------------------------------------------D AD3

TUNC 3 SD / 3

'Kleine' landen gaan zelf
coaches opleiden

De drie 'kleine' landen vinden elkaar op een vergadering van de World Harmony Council.
Van links af Eitlme Mooney (Ierland), Rinia Roethof (Holland Harmony). Sirgit Kayser
(Duitslalld) en Johan Kruyt (DABS).

Ad verten tie-tarieven
DABS-tunes verschijnt viermaal per
jaar in een oplage van 600 exemplaren. Op die basis zijn de advertentietarieven als volgt.

1x
4x
Ix
4x
Ix
4x

I pagina
I pagina
1/2 pagina
112 pagina
1/4 pagina
1/4 pagina

f 150
.f 525
.f 85
.f 300
.f 50
.f 175

Zoals de lezer begrijpt, zijn
adverteerders bij ons bartelijk
welkom. Ze zijn verzekerd van een
zeer
geïnteresseerd
exclusief,
publiek met belangstelling voor
muziek, zang, show, horeca. theater
en allerlei zaken daarombeen. Wijs
werkgever of bevriende ondernemer
eens op de aantrekkelijke mogelijkheden van een advertentie in DABStunes.

Nederland. Duitsland en Ierland zijn
bezig te bekijken of ze gezamenlijk
een opleiding kunnen opzetten voor
coaches. Tijdens de vergadering van de
Europese tak van de World Harmony
Council (WHC-E) in Harregate heeft
DABS de behoefte aan coaches kenbaar
gemaakt. vooral op het intermediale
level, het tussenniveau. dus koren en
kwartetten op B- en C-niveau. Johan
K.ruyt als woordvoerder van DABS
kreeg tijdens de vergadering meteen
bijval van Ierland en Duitsland, omdat
ook in die landen grote behoefte bestaar
aan coaches. DABS beschikt evenmin
over gekwalificeerde coaches. Meesral
wordt een beroep gedaan op barhershoppers met veel praktijkervaring of
op buitenlandse coaches of juryleden
die Nederland aandoen. Als eerste doet
Ierland (lABS) een poging om in het
Roaring 20's Festival een harmony college voor coaches in te passen.

Vervolgcursus Presentatie
dit najaar van start
Na de gezamenlijke barbershopcmsus
Presemation bieden DABS
en Holland Harmony dil najaar een
vervolg aan. Ook deze vervolgcursus is
door de twee organjsaties samen voorbereid. Lusten en lasten worden door
beide gelijkelijk verdeeld. Voor het
volgen van deze cursus is het certificaat
van de eerste cursus vereist.
De data van de vervolgcursus zijn
als volgt: 24 oktober, 28 november,
9 januari en 13 februari.
Lef~ç Face

ln de loop van volgend jaar komen
DABSen Holland Hannony san1en met
een nieuwe cursus voor beginners, Go
wilh Jhe Flo w. Daarin komen alle
basiselementen van barhershop aan de
orde. Aan het slot kunnen de deelnemers songs en arrangementen naar
niveau beoordelen, ze kunnen interpretaties en verfraaiingen naar waarde
schatten en secring sheets kennen geen
geheimen meer.
Om het maximale uit de cursus te
halen, dienen deel nemers
muziek te kunnen lezen.
Zeer geschjkt voor leden
van muziekcommjssies en
sectiona l leaders. Maar
uiteraard is iedereen die
zich w il verdiepen in
de achtergronden van
barbershopzingen van harte
welkom.

Redactie
Zoekt u een lid voor een kwartet,
leden voor een koor, of een dirigent?
Plaats een Wanted! van f 15.

De Britse coach Lynda Wood in actie met een deelnemer
van de eerste cursus Let 's face Presentation, begin dit jam:

DADS
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Flinke bijdrage

op komst
van WHC
Evenals vorig jaar kan DABS dit jaar
rekenen op een flinke bijdrage van de
\Vorld Harmony Council. Op de
vergadering in Atlanta (USA) werd een
bedrag van 5000 dollar ( I0 duizend
gulden) toegezegd. Dat geld is uitsluitend bestemd voor opleiding en educatie.
Dit komt over een met de doelstelling
van de World Harmony Council: het
verspreiden van barhershop harmony
over de hele wereld.
De raad verkrijgt zijn geld uit de World
Harmony Jamboree. een internationale
how tijden de Amerikaanse conventie, waarin alle deell1emers gratis optreden. Gezien de plannen van Europese
landen om tot een gezamenlijke opleiding te komen. werd het geld in 1996
bevroren. totdat doel en bestemming
duidelijk zouden zijn. DABS heeft zich
daartegen verzet vorig jaar, om drie
redenen. Ten eerste zou het geld
bedoeld zijn voor het opleiding van
juryleden en daarmee ten goede komen
aan slecht enkele Europese barhershoppers (en pas lang daarna, indirect,
aan DABS-leden). Ten tweede werd
een deel van het geld gereserveerd voor
een coachingprogramma op artistry
level. topniveau. Dat is er in Nederland
niet. Dus zou het geld hier nooit besteed
kunnen worden.
Voor de grootste groep zangers met
relatief eenvoudige scholingsbehoeften
zouden de nationale organisaties zelf
moeten betalen. Dat kan tot gevolg hebben dat koren en kwartetten dreigden af te
dwalen van de officië le barbershopstijl.
Het verzet van DABS heeft ertoe geleid
dat het W HC-fonds voor 1996
alsnog werd opengebroken. Elke
Europese organisatie ontving vervolgens
5000 gulden, uitsluitend te besteden aan
educatieve doelen.

Johan Kruyt (midden) russen de bobo's ran World Harmony Council. Geheellinks voorziller Bob
Bisio. Om de tafel 1•erder afgeraardigden uit alle barhershoppende landen.
Dankzij het venti leren van nieuwe
opleidingsplannen
nebben
de
Amerikaanse beheerders van het fonds
nu besloten ook het voor 1998
gere erveerde geld uit te keren. Op
deze manier kunnen DABS en
Ho lland Harmony beter voorzien in de
vraag naar opleid ing bij koren en
kwartetten. Suggesties wat dat betreft,
zijn welkom.

Redactie

Vaandel gezocht
Iemand toevallig een vaandel gezien
van de Sea Bottom Singers? Tijdens
de conventie in de Doelen te
Rotterdam is het kostbare relikwie
van dit koor blijven hangen. Oudvoorzitter Bert VermeuJen heeft er
soms nog sla peloze nachten van.
Degene die het vaandel boven water
bre::ngt, kan rekenen op een beloning.
Melden bij de secretaris van Sea
Bottom
Singers: A.
Dekker,
Fazantenhof 18, 3755 E H Eemnes,
035-5386417

Johan Kruyt secretaris
van Europese raad
DABS-president Johan Kruyt zal op
I januari aantreden als secretaris van de
World Harmony Council Europe, de
Europese tak van de wereldraad voor
(barbershop) hannonie. Het is het gevolg
van enkele verschuivingen in de raad.
Bob Bisio was tot op heden voort:itter
van de WHC. Hij was onder andere de
initiatiefnemer van de Jamboree. de
jaarlijkse show die het geld opbrengt
waarmee barhershop-opleidingen worden
gefinancierd. Zijn 'lovebaby' noemt
Bisio de show doorgaans. Tijdens de
vergadering in Atlanta in juli heeft hij
afscheid genomen, hoewel zijn vertrek
ingaat op 31 december.
Zijn opvolger is de Engelsman Peter
May, tot dan toe secretaris van de
Europese tak WHC-E. Deze functie
komt dus vrij en wordt nu in genomen
door Kruyt. Daarmee verschuift het
zwaartepunt van barhersbop hopelijk
meer van Engeland naar het vasteland.
Mogelijk dat daardoor de buitenlandse
aandacht voor DABS ook toeneemt.

Redactie

Promotie barhershop op wereld-cd
De World Harmony Council is van plan wereldwijd een
promotie-cd uit te brengen. Daarop zullen songs te horen zijn
van uitsluitend Amerikaan e kampioenskoren en kwartetten.
Deze zijn reeds benaderd e n hebben hun belangeloze medewerking toegezegd. De vraag, ook aan de nationale organisaties. is of zij een voorkeur hebben met een cd met mannen- en
vrouwenkoren/kwartetten. dan wel twee aparte cd's . De cd

moet in de loop van volgend jaar uitkomen en wordt tegen
kostprijs aangeboden. Hij is dan bij DABS te bestellen.
De cd die DABS vorig jaar heeft gemaakt met alle
Nederlandse mannenbarbershopkoren en kwartetten erop is
nog steeds voor f 24,95 te koop in de DABS promotieshop bij
Gommert Burger, telefoon 0113-343580
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Kopij DABS-tunes
De volgende DABS-tunes verschijnt
eind december. Kopij graag vóór
1 december bij de redactie.
Aanleveren op floppy (in Word of
Wordperfect op de PC) scheelt de
eindredacteur vele uren werk. De
verschijningsdata zijn verder eind
maart, eind juni, eind september en
eind december 1999. Bij voldoende
aanbod van dringende nieuwtjes of
aankondigingen kunnen we ook een
DABS-note uitbrengen.
Redactie-adres:
Koningin Julia naweg 16, 3628 BN
Kockengen. Of per e-mail aan
JacquesdeJong@compuserve.com

Gemist?
De ver zending van de vorige DABStunes is niet helem aal vlekkeloos verlopen, als gevolg van een bestuurswlsseling. Onze excuses daarvoor.
Wil iedereen die zijn DABS-tunes
gemist heeft, zich melden bij secretaris Dolf Lahuis. Dan kunnen we de
verzendlijst weer compleet maken.

Data
In deze rubriek staan vooral evenementen die barhershop-organisaties
zélf or ganiseren. Soms nemen we ook
evenementen op waarvan de redactie
denkt dat ze voor ba r hershopper s
interessant zijn. Organisaties gelieven
hun programma's op te sturen aan de
redactie van DABS-tunes, zie hierboven.

JOoktober
Jubileumshow The Rhine Singers
Niftarlake college, Maarssenbroek
Het vrouwenkoor in De Meern bestaat
vijftien jaar en geeft de show Play a
simpte Melody. Gasten zijn het
Hongaarse Calypsokoor dat bij de
vrouwen te gast is. Ook het mannenkoor Lake District Sound treedt op en
het mannenkwartet S.O.A.P.
Kaarten à f 15,- bij Jelleke Wielsma,
0346-565497
15 tm 18 oktober
Bing! Harmony College
Coesfeld, Duitsland
Coaches David en Sandy Wright
(USA), Riet Kosterman, Matthias
Becker en Hans Frambach. Diverse
mu1.ikale attracties, zoals meezingen in
een vrouwen- of mannenbarbershopkoor
of jazzkoor. Training in zangtechiek,
individuele presentatie, harmonieleer,
bladmuziek lezen, ritme en swing,
showconcepten, kwartetzingen.

Kosten DM 280 per persoon voor het
gehele weekeinde, inclusief verblijfskosten.
Informatie: Dorothee Suttorp,
Zunftstrasse 3, D-583 13 Herdecke,
tel 0049-2330- 129296
23 tm 25 oktober
Conventie LABBS
Brighton, Engeland

25 oktober 13.30 uur
Herdenkingsconcert voor
Ger vanAart
Koningstheater van het Willem 1
College, Vlijmenseweg 2 in
's-Hertogenbosch.
De volgende koren en kwartetten
treden zondagmiddag op:
de mannenkoren The Duketown
Barbershop Singers uit Den Bosch,
The Gents' Mainport Barhershop
Singers uit Rotterdam, het vrouwenkoor The Yellow 8/ack Honeybees uit
Den Bosch en de mannenkwartetten
Voice Male, Interstate Conneetion en
Unlimited uit Den Bosch en
Geldermalsen. Bij al deze koren en
kwartetten is Ger van Aart nauw
betrokken geweest, hetzij bij de
oprichting, hetzij bij de coaching.
Het concert wordt afgesloten met een
afterglow, tot ongeveer 17.00 uur. De
gezinsleden van Ger van Aart, zijn
vrouw Gerrie en zijn kinderen Femke
en Martijn, zijn eregasten.
Kaarten à f 15.-zijn te bestellen bij
J. Moors, Hoeflaan 75, 5223 JJ
's-Hertogenbosch, 073-6217853.

6 tm 8 nol'ember
Vocal Group Festival
Concertzaal en Brabants
Conservatorium Tilburg Informatie:
bureau SNK, Plompetorengracht 3,
3512 CA Utrecht, 030 23 13174.

13 en 14 110vember
Conventie DABS
Cultureel Centrum Harderwijk
2/november
Jubileumconcert van Tbe Midlaod
Harmonizer s Sound
Theater De Lampegiet, Veenendaal Op
2 1 november 1983 is de barbershop
harmony society The Midland
Harmonizers Sound opgericht. Daarin
zijn zowel een mannen- als een vrouwenkoor verenigd: The Midland
Harmonizers, aangesloten bij DABS
en The Midland Sound, aangesloten bij
Holland Harmony. Het 15-jarig
bestaan wordt gevierd met een grote
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show, waarin de eigen koren en
kwartetten optreden, maar uiteraard
ook andere, wellicht ook uit Engeland
of Amerika.
De toegangskaarten (f 19,50) zullen na de
zomer verkrijgbaar zijn. Nadere informatie is ook te vinden op het Internet.
Adres: http://www.tref.nVveenendaal/bbshop/

19tm 21 maart 1999
Conventie Holland Harmony
Sportcentrum Papendal

Barhershoppers
naar Moskou
Van 17 tot en met 28 juli 1999 wordt
er voor het eerst in de geschiedenis
een barbershopfestival in Moskou
gehouden. Het is een initiatief van
hetinternational Fine Arts lnstitute en
het Russische ministerie van Cultuur.
Ze zijn tevens hoofdsponsors. Een
deelnemend koor kan alleen voor die
gelegenheid worden samengesteld.
De kosten voor deze reis bedragen per
deelnemer 1895 dollar (3800 gulden).
Daarin zijn begrepen de vliegreis,
hotel, maaltijden, vervoer in het land
(deels per cruiseschip over de Wolga),
toegangskaarten voor alle evenementen
en een volledig, cultureel programma
met tien verschillende onderdelen.
Alle deelnemende koren krijgen op
zijn minst een intensieve coachingsessie met de Amerikaanse topbarbershopper, dirigent en arrangeur
Greg Lyne. Onder zijn leiding zijn er
master classes met de beste koren en
kwartetten ter wereld. Het is ook
mogelijk contacten te leggen met
Russische groepen om later wellicht
tot uitwisseling te komen.
Meer informatie is te verkrijgen bij
bestuurslid Watze Watzema.

Redactie

Kwartettendag
uitgesteld
De Kwartettendag die Snapshot zou
organiseren voor zondag 18 oktober, is
uitgesteld. Na intensief werven meldden zich niet meer dan zeven kwartetten. De organisatie had gerekend op
minstens tien. Va nda ar het uitstel
naa r volgend voorjaar. Ook dan is het
plan om een buitenlands topkwartet
uit te nodigen voor de coaching.
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Barhershop en Clo~e Harmony
zoeken steeds meer toenadering
Voor het eerst düjaar stond er tijdens de
Amerikaanse conventie een winkeltje
van CASA, de Contemporcu-y A
Capella Society. Sinds kort heeft de
homepage van SPEBSQSA op Internet
ook een schakel naar de CASA-homepage. Dat is geen toevaJ. De laatste tijd
blijkt teeds meer toenadering te
bestaan tu sen barhershop en de rest
van de Langwereld.
Hier in Nederland zien we ook dat de
barbershopwereld sinds enige tijd contacten heeft gelegd met de stichting
Samenwerkende Nederlandse Koren
SN K. Samenweeicing of concurrentie.
Wc kunnen het wel op bet eerste houden. Het blijkt dat velen die zich met
barhershop bezig houden op een zeker
moment wat verder willen kijken. Dan
komen ze bijna vanzelf terecht op het
aangrenzende ten·ein van close lwrmony
sinRill!/, evenals barhershop een vorm
van a capella zingen, maar met meer
muzikale mogelijkheden, minder strikt
gebonden aan muzikale regels.
Een voorbeeld is ook het 'projectkoor'
dat di t jaar in Amersfoon is opgericht
voor een eenmalig optreden op het
Vocal Group Festil'a/ in Tilburg. Het
koor zingt a capella. Vele leden zijn
geworven uit de barbershopwereld. Ze
wilden wel eens wal anders, maar toch
enigszins 'dicht bij huis' blijven. En

dan blijkt close harmony voor velen een
eye opener te zijn.
Allerlei barbershopkoren en -kwartetten blijken de laatste tijd ook repe1toire
te zoeken dat niet strikt barhershop is.
Topkoren als Heart of Holland Chorus
e n IJsseisrein Show Chorus hebben
vierstemmige nummers op hun repertoire die nier meer onder barhershop
vallen.
Wie eenmaal verder kijkt, komt groepen tegen als (vroeger) Thc Four
Fresbmen, The Anila Kerr Singers, the
Hi-lo's, en meer van de laatste tijd
Singers Unlimited, The King's Singers,
The Nylons en de Zweedse The Real
Group.
(n Nederland hebben we de gemengde
groep Montezuma's Revenge, de vrouwengroep No Place for Jennifer en de
mannengroepen Intermezzo, Mezzo
Macho en verscheidene anderen.
Sommige zien we voor de afwisseling
verschijnen op barbershop-cvcnementen.
Terecht. De gemiddelde barhershopper
leunt waarschijnlijk op de strikte stijl
omdat hijhij zich daarin thuis voelt.
Velen. ook niet allemaal . die wat meer
muzikale ondergrond hebben, willen wel
eens verder kijken e n experimenteren
met andere vormen van a capella, soms
zelf met muzikale begeleiding. Ze
zouden natuur! ijk al hun tijd aan

Nieuwe start in Vlissingen
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barhershop kunnen besteden, maar ze
zouden zich er niet helemaal gelukkig
bij voelen.
ledereen die barhershop zingt, houdt
van barbershop, maar sommige n willen
ook wel eens anders. Het publiek ook
trouwens. Tijdens een discussie op het
Harrnanet (de barhershop babbelclub
op het Internet) merkte een kwarterzanger op dat her mes aan twee
kante n s nijdt. Talrijke kwartetten
hebben no n-barhershop op hun
repertoire. Daarmee kun nen ze terecht
op allerlei verschillende shows. Maar
tegelijk laren ze steeds ander
publiek kennis maken met hun eigen
barbershop-stij I.
ln diezelfde discussie meldde CASA
zich met de opmerlcing niet te willen
concurreren met SPEBSQSA. Integendeel, CASA verkoopt ook platen van
het barbershopkoor Vocal Majority en
van kwartetten als Acoustix en Gas
House Gang.
CASA is overigens een non-profit- organisatie, die als doel heeft het a cape lla
zingen uit te dragen. CASA is te vinden
op het Internet onder hel adres:
http://www.casa.org/. De site geeft
onder andere hitlijsten van de populairste
a capella groepen. Handig om te weten
wat er zoal op de markt is.

Redactie
1\!'ee oud-leden l'an het Vlissingse /wmpioens·
kwartet Memhers Only hebben de draad ll'eer
opgepakt in wr nieull'e combinatie. Lead Jan
François en tenor Ger Zijnen (links) proberenlilt
samen iets nieuws met bariton Rob van der Meule
en bass Luc Schoute. Det.e laatste :ingt momen·
reel in de Vlaamse versie van Les Miserables in
Amwerpen de rol van Jcn'ert. Tevens heeft Rob
zich opgeworpen als arrangeur om speciaal voor
diT kwarTeT een uniek repertoire samen te stellen.
Dit lreeji al geresulteerd in een Nederlands
arrangemelll van Weet je nog wel die avond in de
regen. Verder swat er een Wim Sonneveld Medley
op her programma en een Meisjes-medley meT
onder andere Softetje (ranja met een rieTje),
Marina en Loesje (1rie is toch d01 snoesje}. Luc
Schome (bass} was eerder reeds actief in her
kwaner Special Delirery dar na een veelbelovende
1•ierde plams rijdeliS de com·emie l'On 1990 door
allerlei l'erhuizingen, jammerlijk ter :iele ging.
Tegenwoordig coacht en begeleidt hij enkele
kwartetten, onder meer in Duitsland.
Het gezelschap wektnog een passende naam. /·let
heeft geen plannen om aan de komende DABS
com•entie deel re nemen.

