
UITGAVE JUNI 1999 

NUMMER 99/2 

~ITDAV~ VAK ~~TCB ASSDCIATIDK ar D41\DEI\SBDP SIKDEI\S 

Dirigent Johan Dessing van Whale City Sound 

het In het nieuwe barhershoppen is 
ringing chord ondergeschikt aan de song 

door Jacques de Jong 

Dirigent Johan Dessing van 
kampioenskoor Whale City Sound gaat 
DABS ondersteuning bieden ais muzi
kaal adviseur naast musical coördinator 
Herman Feitsma. Hij geeft in augustu 
ook een workshop op het harmony 
college van BABS in Engeland. Een 
gedreven barhershopper met nieuwe 
ideeën. 
Hoe voelde dar, kampioen op de convenrie? 

' Het kwam toch onverwacht. Ik was 
in het diepe gesprongen. Mijn ervaring 
als dirigent bestond eigenlijk uit niet 
meer dan drie maanden bij het Zaan e 
vrouwenkoor. Daaruit bleek me dat ik 
het wel zou kunnen, vervolgens ben ik 
aan bijscholing begonnen. Tn de tijd 
voor de conventie had ik het gevoel op 
een rijdende trein te zijn gesprongen. 
Goed dat de Engelse coach Steve Hall op dat 
momenr roevallig in beeld Jovam.? 

' tk geloof niet zo in toevaL Maar 
Sreve Hall was inderdaad de goede 
figuur op de juiste tijd. Door hem ben 
ik op het spoor gezet, en ik heb er mijn 
eigen draai aan gegeven. Zijn ideeïn 
sloten naadloos aan op de mijne. Wat mij 
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betreft viel alles waarnaar ik muzikaal 
op zoek was, samen in barbershop. ln 
een workshop voor a capella zangers 
hebben we dat ·new barbershop' 
genoemd. 
Hoe ~ou je die new barhershop omschrijven? 

"In het vcrleden hebben we het 
ringende barhershop akkoord altijd 
beschouwd als het mooiste war er is. 
Maar er was altijd de tendens zo'n 
akkoord uit te smeren, te veelnadruk te 
geven in verhouding tot de boodschap 
van een nummer. Het oude barhershop 
was veel te technisch. 

'Je hebt niet alleen de boodschap van 
de song. maar ook het natuurlijke ritme. 
Dat moet je handhaven. je niet laten 
verleiden om met een lang aangehouden 
akkoord bet ritme van een song te door
breken. Dan raakt het publiek van slag. 

' Hij een song moetje verder afvragen 
welke sound erbij hoo11, de passende 
klank zoeken. Niet zo hard mogelijk 

•• J •• 

een akkoord neerzetten. Hard zi ngen is 
een middel om iets uit te drukken, geen 
doel op zichzelf. 

·verder heeft elke song zijn eigen 
tempo. Sommige nummers worden 
orns zodanig 5nel gezongen. afgeraffeld 

dat het publiek ervan buiten adem 
raakt. Dat is niet muzikaal. Elke song 
vraagt zijn eigen tijd. 

• Heel belangrijk is ook de frasering. 
Jn barhershop kun je bijna ieder woord 
"'kauwen" en accenten leggen op 
bepaalde woorden. zodat je er de bood
schap in legt die jij bedoelt. 

"Dit zijn eigenlijk universele dingen 
in de muziek. 

"Bij barber hop komt daar nog bij de 
gezichtsuitdrukking. Als je zingt dat je 
verliefd bent en je kijkt als een zuur
pruim, dan past dat niet. Wij 
Nederlanders kunnen dat gevoel wel 

(vervolg op pagina 2) 
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Ingezonden 

In DABS-tunes van maart 1999 trof ik in de rubriek 

Databank het volgende bericht aan: 

van Duke Ellington werd fantastisch gezongen. 

17 april: show van vrouwenkoor The Sweet Lake 

Harmony Singers. Medewerking verleent de close 

harmony mannengroep Touch Down. Vergeten was 

Al15 jaar zit ik te wachten op de oprichting van een 

barvershop mannenkoor in Zoetermeer. Maar ja, daar 

heb je iemand als Trix Brouwer, die dit vrouwenkoor 

oprichtte, voor nodig. Toen het zeven man sterke 

erbU te vermelden waar de show zou worden gegeven, 

evenals het feit dat het vrouwenbarbershopkoor 

Guildford Harmony uit Engeland acte de présence 

zou geven. Gelukkig -voor mij althans- stond in 

Touch Down op de bühne verscheen, herkende ik enke

le zangers die eerder bij Heart of Holland Chorus had

den gezongen, en bij het kwartet Why Four, namelijk 

Joost Kemme en Ben Hofhuis. In de pauze heb ik 

het Streekblad een artikeltje waarin deze show werd 

aangekondigd. Zodoende heb ik nog een t oegangsbewUs 

kunnen bemachtigen. En daar heb ik beslist geen spUt 

van gehad! 

Ben aangesproken en toen bleek dat ze alle zeven bij 

Heart of Holland Chorus hadden gezongen. 

Wat deze groep ten gehore bracht, was perfect. 

Een fantastisch avond was het. Veel enthousiasme, 

een geweldige show en prachtige zang! De presentatie, 

de sound en de stage presence waren voortreffeiUk. 

De zaal moest hoe dan ook plat en daar slaagde ze 

uitstekend in. Wat dit koor onder de leiding van 

Dat kon ook niet missen als je in zo'n voortreffelijk 

koor hebt gezongen. Trouwens het Engelse vrouwenkoor 

GuiJdford Harmony mocht er ook wezen en dat zong 

eveneens geweldig. Ik hoop dat de avond een 

vervolg zal krijgen in ons prachtige Stadstheater. 

John Denies, lnge van der StaaU in ruim drie jaar heeft bereikt, is 

werkelijk formidabel. Daar ben ik echt jaloers op. 2e tenor b~ het Zoetermeers Mannenkoor 

Vooral de beslist niet gemakkeiUke Mood Indigo Blues 

(vervolg van pagina I) 

overbrengen, maar we moeten er ons 
voor openstellen. We moeten onszelf 
toestaan dat gevoel eruit te late n 
komen. 

' Hetzelfde geldt voor de lichaams
houding. Als je staat als een zoutzak, 
dan klinkt de muz iek ook niet. 
Barhershoppers zingen in de 'actieve 
zanghouding'. met ademsteun. Die 
ondersteuning van de energie is erg 
belangrijk. 

'A ls laat<:te komt de choreografie aan 
de orde, het bewegen als mjddel om 
de boodschap van de song te onder
steunen. ' 
Moeteli we 1111 de o11de opvatti11ge11 01•er 

barhershop overboord gooie11? 
'De ringing cho rds moeten we 

naniUrlijk handhaven. Dat blijft kjcken. 
Ze bepalen de stijl van de muziek. 
Daarmee kunnen zestig man klinken 
alsof het er honderdtwintig zijn. 

' Maar het repertoire kan absoluut 
breder, niet alleen met jazznummers, 
waar ik zelf ook mee bezig ben, maar 
ook met popmuziek, zoals bijvoorbeeld 
van de Beach Boys of de Beatles. Het 
zou jammer zijn als de puristen zouden 
zeggen dat dit niet kan. 

'Tot voor kort werd in barhershop 
voortgeborduurd op oude opvattingen. 
Maar er zit veel meer in. Als barbershop 
een volwassen stroming wil worden, 
dan moeten we de muzikaliteit serieus 
nemen. ' 
Wie maakt dat uit? 

' Het publiek is de beste graadmeter. 
Als dat afhaakt, dan is er iets mis met 
een van de punten die ik net heb 
genoemd.' 
Wat betekeilt dat voor koren en kwartellen? 

' Dat ze zich eens achter de oren 
moeten krabben en zich afvragen wat 
zij mjsschien van Whale City Sound 
kunnen opsteken. Vaak zijn koren te 
veel gefixeerd op de conventie, een half 
jaar bezjg met twee songs. Desnoods 
gaan ze daarvoor een weekend op de 
hei zitten. Elk detrul leggen ze onder 
een vergrootglas . 

' Maar een repetitie hoort een avondje
uit te zijn voor de zangers. Daar moet je 
een goed klimaat creëren en dan komt 
de rest er vanzelf wel uit. ' 
Nou heeft de dirigent va11 een groot koor 
makkelijk praten. Wat nweten kleine koren 
hiermee? 

' Dat maakt geen verschil. Ook met 
koren van dertig man kun je goede 
muziek maken. Daar zijn voorbeelden 

van in Engeland en Amerika. Als klein 
koor moet je misschien wél rekening 
houden met de keuze van je repertoire.' 
Denk je dat de jllry/ede11met jouw opvaningen 
uit de l'Oeten kunnen? 

' Misschien moete n enkele conser
vatieve juryleden eraan wennen. Maar 
ik ben blij met het commentaar van de 
Engelse judges bij ons kampioenschap
Ze lieten duidelijk blijken dat ze plezier 
hadden in hetgeen ze hoorden. Een zei 
er: ' You just made our day' . 

Jacques de Jong 
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Barhershopper van het Jaar: Peter Iseger 
Dirigent Peter Iseger is op de RvA
vergadering van maart uitgeroepen 
tot Barhershopper van bet .Jaar 1998. 

Voorzitter Johan Kruyt vermeldde dat 
er vier serieuze kandidaten waren. Op 
voorstel van Sea Bottom Sound 
(Lelystad) werden Bep en Corrie 
Vermeuten voorgedragen, wegens hun 
onvermoeibare bezigheden voor dit 
koor. Whale City Sound droeg zijn 
dirigent Johan Dessing voor, onder 
andere wegens de eigen vorm die deze 
dirigent voor barbershop had gevonden 
en waarmee het koor dit jaar kampioen 
is geworden. Toch vond Kruyt dat deze 
kandidaten vooral in het eigen koor 
gehuldigd moeten worden. 

Peter lseger is inmiddels zo' n tien 
jaar actief als barbersbopdirigent en 
heeft zich in die periode uitgebreid 
bekwaamd in workshops en harmony 
colleges. Niet alleen als cursist, maar 
ook aJs docent. Daarnaast is Peter afge
lopen jaar gestart met de opleiding tot 
jurylid in Engeland. Hij hield daarover 
tijdens de RvAeen ko11e lezing. 

Wat hem verder onderscheidt van de 

DABS-t•oorzitter Kno·t spelt bij Peter lseger de 
speciale Barhershopper t'all het Jaar-speld op. 

andere kandidaten, is zijn betrokken
heid als dirigent bij het gelegenheicts
koor Dutch Connection. Niet alleen was 
het optreden van dit gelegenheidskoor 
tijdens de BABS conventie in Harrogate 
zeer succesvol , voor de meeste zangers 
van dit bijna vijftig mannen reUende 
koor was bet een zeer stimulerende 
ervaring: nieuwe contacten, nieuwe 
songs en gezamenliijk werken aan een 
gemeenschappelijk doel. Peters kennis 
en ervaring zijn daardoor ten goede 
gekomen aan vele barbershoppers uit· 
alle windstreken. De ti tel Barber
shopper van het jaar 1998 heeft hij dan 

ook naar de mening van het bestuur 
dubbel en dwars verdiend. 

lseger begon tien jaar geleden met het 
mannenkoor Midholland River 
Blenders en het vrouwenkoor Rhine 
Singers. Met dit laatste is hij tijdens de 
jongste conventie van Holland 
Harmony tweede geworden. Hij 
dirigeert ook hel vrouwenkoor Midland 
Sound in Ede, en hij is daar pas onlangs 
opgehouden met het mannenkoor 
Midland Harmonizers. 

Bij zijn benoeming toonde lseger 
zich uiterst verrast. 'Ik ben verbaasd', 
zei hij na de uitreiking, 'maar ik 
beschouw dit niet alleen als een 
beloning, maar ook als een stimulans 
om verder te gaan'. 

In zijn inleiding noemde Kruyt als 
kandidaat ook de leden van het 
kwanet Brothers 4Tune uit Noord
Holland. ' Die hebben bijna een oktet op 
de wereld gezet', constateerde de 
DABS-president, niet zonder tevreden
heid. 

Redactie 

DABS-bestuur weer bijna compleet 
Hans Brouwer. bass bij Whale City 

Sound. is de nieuwe penningmeester bij 
DABS. Hij is benoemd tijdens de RvA
vergadering van maart. Daar liet hij al 
van zijn deskundigheid blijken met 
verstandige opmerkingen inzake de 
cijfers. Nadat president Johan Kruyt 
hem had aangekondigd, merkte hij het 
op 'het een uitdaging te vinden een 
financiële bijdrage te leveren aan deze 
c lub'. (Hoeveel? riep iemand meteen). 

Secretaris Dolf Lahuis kreeg een 
bloemetje als dank voor het werk dat 
hij als tijdelijke penningmeester bij zijn 
secretariaat had gedaan. Penni11gmees1er Ha11s Brouwer 

Johan Kruyt werd opnieuw als voor
zitter gekozen. Jacques de Jong blijft 
ook in het bestuur, voomarnelijk als 
eindredacteur van DABS-tunes. Watze 
Watzema was nog niet aa~ het eind van 
zijn zittingsperiode toe. Hij doet de 
public relations. 

De voornaamste posten in het bestuur 
zijn nu bezet, mede dankzij de assistentie 
van Ad Roskam aJs notulist/adviseur. 
Er is nog behoefte aan een vice
president ter opvulling van de vacature 
die Maarten de Koning heeft achter
gelaten. 

Redactie 

Vocal Challenge mikt op Nederlandse top 
'Doe dit koor naast je eigen koor of 

kwanet', luidt de aanbeveling van initiatief
nemer Herman Feitsma aan degenen die 
overwegen bij Vocal CbaUenge willen 
gaan zingen. Dit ambitieuze koor, onder 
leiding van dirigent Floor van Erp, ziet 
sinds de start in februari zijn eerste sing 
out opdoemen, bij koorlid Theo van Dijk 
die in juli veertig jaar getrouwd is en dan 
een groot feest geeft. 

Het doel van het koor is eind van dit 
jaar te kunnen optreden op B-niveau. De 

nummers die bet koor daarvoor instudeert, 
zijn ook niet de makkelijkste: twee arran
gementen van David Wright (Wedding 
BeiJs en Harmony) en het nummer Tears 
in Heaven van Eric Clapton, gearrangeerd 
door Greg VoiJc 

'We zoeken de top van her Nederlandse 
barbershop', erkent Herman Feitsma vol
mondig. 'We mikken op een hoger niveau 
dan we tot nu kennen in Nederland.' 
Daarom is ook Floor van Erp aangezocht. 

Maar in de ogen van de initiatiefnemers 

is het koor nog niet compleet. Op zondag 
30 mei repeteerden twintig mannen in de 
Amersfoortse Theaterwerkplaats. Maar 
ze willen het liefst met minstens vijfen
twintig man zingen. hetgeen betekent dat 
ze moeten kunnen putten uit een bestand 
van dertig. Dus komen ze nog negen 
leden tekort. 'Als die er spoedig bij 
komen, hebben ze niet zo veel moeite om 
zich het repertoire eigen te maken', dringt 
Feitsma aan. 

Redactie 
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New City Harmonizers terug aan de top, 
eindelijk goud voor Tivinkle 

Ook bij de afgelopen Holland 
Harmony conventie waren, net als bij 
DABS, de verrassingen niet van de 
luchl. De jarenlange hegemonie van de 
haast onaantastbare Sea Sound Singers 
werd doorbroken. Het ontbrak het koor 
duidelijk aan mentale kracht om de 
successtory voort te zerten. 
Ongetwijfeld waren dirigentenwisselin
gen en ledenverloop hier debet aan. 

Gezegd moet worden dat er eigenlijk 
geen enkel koor was waar je rechtop 
van ging zitten. Het koor dat uiteinde
lijk de meeste dingen goed deed, won 
de competitie, in dit geval de New City 
Harmonizers. 

Er waren toch enkele inspirerende 
dingen te zien. Sound Waves is een koor 
dat de goede richting op gaat; kwaliteit 
in een !dein koor ui t Ulft; en prachtige 
choreografie bij New Accord .Vooral het 
laatste tableau bij de up-tune was 
indrukwekkend. Daarentegen verslikte 
dat laatste koor zich bijna in de veelheid 
aan woorden van die up-tune. Zodanig 
dat het publiek lang nadat het koor van de 
risers verdwenen was, nog zat na te hij
gen. 

Al met al waren dat inc identen in een 
naar mijn mening wat matte koren
competitie. Het lijkt erop dat het niveau 
even blijft steken. Het verschil in 
punten tussen nummer 6 en nummer I 
bedraagt slechts een krappe 26 punten, 
geen echte uitschieters dus. Een 
ex-barbershopster, die al een jaar of vijf 

niet meer zingt, vond zelfs dat het 
niveau in haar tijd beter was. Ik denk dat 
ze gelijk had. Bij nadere bestudering 
van de uitslagen van de koren blijkt dat 
de prijzen voor de diverse onderdelen 
(music, presentation en singing) 
verdeeld zijn over verschillende koren . 
Er waren dus koren die op een bepaald 
onderdeel uitblonken, maar zoals al 
gezegd, niet één koor dat alle drie 
categorieën zodanig beheerste dat het 
publiek van de stoelen ging. 

Kwartetten 
Bij de kwartetten was het een 

onberispelijk zingend Twinkle dat het 
goud na verscheidene zilveren medailles 
in voorgaande jaren, mee naar huis nam. 

Al een aantal jaren ben ik niet naar de 
Holland Harmony-conventies geweest, 
een echte vooruitgang heb ik echter niet 
kunnen constateren. Er blijft een 
gemiddeld aantal van een stuk of 
vijf kwartetten onderaan bungelen, 
kwartetten die dan op een volgende 
conventie weer zijn opgedoekt. 
Ondanks dat Holland Harmony ruim 
baan maakt voor haar kwartetten met 
zeker ieder jaar een coaching-dag, blijft 
vaak het gevoe l hangen van een kwartel 
als gezelligheidsclubje ook op het 
podium overheersen. 

Wat betreft de keuze van de competitie
nummers val je zowel bij kwartetten e n 
koren zowat in slaap. Kiest men niet 
voor het zoveelste Forgive me, dan 
kiest men wel voor een toch moeilijk te 

behappen nummer als Red Red Robin. 
Eenzelfde tendens als bij DABS tekent 
zich af. Er is ook hier blijkbaar geen 
begeleiding of kennis om liedjes te 
zoeken die passen bij het niveau van 
een koor/kwartet. 

De accommodatie Papendal is prima, 
alles onder één dak, maar de ruimtes 
voor de afterglow zingen gortdroog als 
gevolg van vloerbedekking en isoleren
de plafonds. Geen enkele galm, alle 
!dank wordt geabsorbeerd. 

Holland Harmony verdient wel een 
pluim voor de perfecte organisatie. Een 
team met vele jaren ervaring laat de 
gehele conventie vlekkeloos verlopen. 

Er waren ook gasten op de dames 
conventie. Onze verse kampioenen 
Voice Male en Wilale City Sound 
kweten zich ui tstekend van hun taak en 
oogstten veel lof. In de zondag
ochtendshow was Radio 7imes te horen, 
en de c lose harmony-groep Touch 
Down met daarin enkele bekende 
barbershopzangers. Verder een goed 
koor uit Bradford genaamd Penine 
Chimes dat de nodige schwung gaf aan 
de shows en als mikewanners tijdens de 
competitie. 

Het was gezellig in Papendal maar 
het niveau stelde mij enigszins teleur. Ik 
vond dat ronduit jammer. Ik hoop dat de 
juryrapporten de dames tot opwinden
der performances weten te brengen op 
een volgende conventie. 

Jan François 

Songs instuderen achter de computer 
Wat een leuke cd-rom, riep een koor

lid spontaan, nadat hij had kennis
gemaakt met The Barbarshop Quartet. 
Klaarblijkelijk had hij zitten zingen 
achter zijn computer, die de stemmen 
van drie kwartetJeden liet horen, zodat 
hij zijn eigen partij erbij kon zingen. 
vanaf de bladmuziek die over zijn 
scherm schoof. 

De cd-rom, die onlangs op de markt 
is gekomen, bevat de erfen is van zestig 
jaar barbershop. The Heritage of 
Harmony. In oorsprong bevat dit album 
65 songs in barbershop-zetring. Op de 
cd-rom staan er vierenveertig, doordat 
eenentwintig nummers niet door de 
stre nge regels van het auteursrecht 
kwamen. 

De vierenveertig klassiekers (zoals 
Wild lrish Rose, Beautiful Dreamer en 
My Bomzie is over lhe Ocean) zijn 
zodanig op schijf gezet dat niet alleen 
elke stem apart is te horen maar ook 
alle vier stemmen tezamen. Tegejjjk 
draait de bladmuziek over het scherm. 

Wie trouwens alleen de tonen vanaf 
een keyboard wil volgen, hoeft ook 
alleen maar met zijn muis te klikken. 
Dan verschijnt een notenbalk die de 
melodie precies aangeeft. 

Een toontje hoger of lager, sneller of 
langzamer, behoort ook tot de moge
lijkheden evenals het geheel of gedeel
telijk herbalen van songs of stukken 
daarvan. Printen van bladmuziek moet 
voor velen aantrekkelijk zijn, en het 

overnemen van de vier gezongen 
partijen op bandjes eveneens. Het is 
allemaal mogelijk. 

De barhersbopper die ook wel eens 
achter zijn computer wil zingen, kan de 
cd-rom bestellen (twee cd's, samen 98 
dollar ofwel rond 200 gulden) op het 
I ntemet -adres 
www.studioonequartet.com/, dan wel 
bij www.pgmusic.com/. 

Studio One is het kwartet dat t.lt: 
songs heeft opgenomen, het is tevens 
de producent van de cd-rom. De 
uitgever is PG Music. 

Jacques de Jong 
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Amerikaans koor op bezoek 

Eind juni 2000 komen de Johnny 
Appleseed Singers naar Nederland voor 
de start van hun Europese toernee. Het 
koor werd in 1978 opgericht met 
als speciaal doel het beoefenen van 
barhershop op een internationale basis. 
Met andere woorden: zingen met het 
oog op buitenlandse reizen. Zo hebben 

de Johnny Appleseed Singers al een 
erie buitenlandse optredens achter de 

rug. veel in Groot-Brittannië. maar ook 
in de rest van Europa. 

Ze hebben nu ook Nederland op bet 
oog. Het enige wat ze willen is 
optreden. Maar ze komen ook graag in 
contact met Nederlandse barbershoppers. 

• In Nederland 

Tfle Jolumy App/eseed Singers in rol omaat. 

De zangers nemen hun vrouwen mee, 
zodat ze met vijftig echtparen komen 
overvliegen. Ou~ koren. ook vrouwen
koren die ervoor voelen contact te 
leggen met deze opgewekte 
Amerikanen, kunnen zich melden, ook 
in verband met mogelijke optredens. 

Frans Bos afgetreden als voorzitter van 'Rotterdam' 
Op de algemene ledenvergadering 

van Tlle Gems· Mainport Barhershop 
Singers Rotterdam heeft Frans Bos zich 
teruggetrokken als voorzitter. Hij was 
initiatiefnemer en medeoprichter, en 
voorzitter vanaf 23 januari 1992. Na 
zeven jaar vindt hij dat het koor een 
frisse wind nodig had en hij droeg de 
voorzittershamer over aan Cees 
Esbach. 

Penningmeester Arie Visser droeg in 
dezelfde vergadering zijn taken over 
aan Martin Rozendaal. Ook Arie Visser 
was bij de oprichting van het koor 
ben·okken. In de afgelopen jaren zijn de 
twee voor velen gezichtsbepalend 
geworden voor The Gents' M ainport 

Singers. Ze hebben ook veel bijgedra
gen aan de verbreiding en de bekend
heic.J van barber:.hop in Rotterdam en 
omgeving. Met name de vele optredens 
in De Doelen, waaronder ook de twee 
zeer succesrijke DABS-conventies, die 
zij mede organiseerden, staan nog velen 
in het geheugen gegrift. Ze zullen op 
muzikaal gebied hun bijdrage blijven 
leveren. En wij rekenen erop dat dit met 
veel plezier gepaard zal gaan. 
(Nieuwe leden zijn trouwens altijd wel
kom. vooral re nors. Info 0 I 0-4794818). 

Hans de Vries, 
secretaris The Gents' Mainport 
Barbershop Singers Rotterdam 
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'Ik • z1e niks meer, allemaal emotie' 
Het was geen barbershop, 
die ochtend van het harmony 
col l ege van de IABS , zeg 
maar de Ierse DABS. Het 
was achtstemmig zingen 
met een gemengd koor uit 
Amerika, Friends. Wel 
allemaal barbershoppers 
(de mannen bij SPEBSQSA 
en hun vrouwen bij Sweet 
Adelines) maar met een 
eigen a capella koor 
daarnaast . Ze zouden ons, 
veertig deelnemers aan dit 
harmony college, de song 
Harmony leren, in een 
speciaal arrangement met 
vier partijen voor de 
vrouwen en vier parti jen 
voor de mannen. 
Ik koos de tenorpartij 
b i j gebrek aan tenors. 
Friends zong voor. Harmony, 
harmony, let's all join 
in harmony. · Niet een lied 
waarvoor ik de radio zou 
aanzetten. Maar ik wilde 
graag meedoen. 
Een tenor kwam bij ons 
zitten om voor te zingen. 
Friends herhaalde en 
herhaalde en onze tenor 
herhaalde en herhaalde en 
wij herhaalden en herhaal
den . 

door 
Jacques de Jong I 

Dirigent Doug Miller, tevens 
de arrangeur, nodigde 
vervolgens iedereen uit 
het lied gezamenlijk aan 
te heffen. Friends stelde 
zich achteraan op om 
iedereen zijn partij nog 
eens te kunnen inblazen . 
En dat klonk. 
Vervolgens stelde Miller 
vast dat de groep cursisten 
het alleen moest kunnen. 
Ojee. 
De intro was niet al te 
moeilijk. Doo dodo, doo 
dodo. Vrouwen erin met het 
verse: The time has come, 
let us begin with all our 
voices joining in. Tot 
zover niets aan de hand . 
Klonk goed. 
Bij de inzet van het chorus 
gebeurde het. Lift your 
voices in harmony. Er 
schoot iets in mijn strot. 
Let's all join in harmony, 
sing away the hurt and 
fear. Kom nou, dit soort 
teksten hoeft mij toch 
niet aan te spreken. 

Intussen had ik dat merk
waardige gevoel van opge
zette ogen. Ongemakkelijk. 
Ik zou toch niet de enige 
zijn? Ik stond daar toch 
alleen maar een liedje 1n 
te studeren? 
Voorzichtig keek ik om me 
heen. En jawel, links en 
rechts zag ik hetzelfde 
verschijnsel. Tegenover ons 
gebeurde het ook al bij de 
leden van Friends. 
Sing tor love. 
Slotakkoord. Daar klonk 
een Ier achter me: 'Ik zie 
verdomme niks meer, alle
maal emotie'. Vrouwen en 
mannen met tranen in de 
ogen. 
Had ik iets met al die 
mensen? Nee. 
Had ik iets met al d ie 
mensen? Ja . Maar wat? 
'Vriendschap', verklaarde 
onze tenor achteraf . Nou, 
nee, zo lang kende ik ze 
nou ook weer niet . 
Misschien saamhorigheid. We 
hadden het samen geklaard. 
Wat? Nou ja, een lied 
gezongen. 

Klein koor kampioen met groot verschil 
Een van de kJeioere koren is kampioen geworden tijdens de Britse 
conventie in Blackpool begin mei. Het verschil met nummer 2 was 
maar liefst bijna honderd punten. Tot deze geweldige prestatie kwam 
de Cambridge Chord Company . Het koor stond al drie keer op de 
drempel van een kampioenschap, maar deze keer stapte het koor daar 
met overwicht overheen. 
Cambridge Chord Company kwam met slechts 29 man op de risers, 
maar ze scoorden het hoogst in elke categorie, in totaal 1924 punten. 
Hallmark of Harmony, 78 man, werd tweede met 1828 punten, en 
Grand Central Chorus, 59 man, verwierf 1819 punten. 
Cambridge Chord Company zong Roses of Picardy en een speciaal 
arrangement van de medley Button up your overcoat. Het koor doet 
alles 'in eigen beheer', van choreografie tot en met de muziek. 
Dirigent Paul Davies constateerde dan ook dat zijn koor gezegend is 
met talrijke talenten. 
Bij de Britse kwartetten kwam Shockwave er als eerste uit met 1722 
plus 1716 punten, totaal 3438, gevolgd door By Appointtnent (3415 
punten) en The Ukely Lads (3341 punten). 

Twee Nederlanders, Adrie Heinen en Hans Brouwer, op de 
Britse conventie in Blackpool. 
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Een goede tag is te vergelijken 
met Bach of Mozart 

Dirigent Lex Hakker doet niet aan 
barbershop. Maar nadat hij het een 
keer had gehoord, is hij enkele 
arrangementen gaan bestuderen. Dat 
bracht hem tot de ontboezeming dat 
barbershop niet alleen seksloos is, 
maar dat een goede tag niet voor 
Bach hoeft onder te doen. 

B arbershop is seksloze muziek. 
Dat zegt mijn vriendin tenminste 
en zij kan het weten. De eerlijk
heid gebied mij te verteUen dat 

ik het eigenlijk met haar eens ben. Toch 
ben ik zowel aan mijn vriendin als aan 
barbershop verslingerd. Met betrekki11g 
tot mijn vriendin kunt u een en ander 
wel raden. maar waarom ben ik 
gegrepen door barbershop? Deze 
erotiekloze, voor sommigen ouderwet
se en zelfs saaiemuziekstijl? De poging 
om het op een rijtie te krijgen, door 
middel van een tij1onderzoekje met 
aan- en kanttekeningen, vindt u hier
onder. 

door 
Lex Hakker 

In de eerste plaats weet ik inmiddels 
dat de menselijke stem mij op ongewone 
wijze raakt. Mannelij ke en vrouwelijke 
solisten. ensembles uit de pop-, jazz-, 
wereld-. of klassieke muziek bewijzen 
mij keer op keer dat de stem een uit
zonderlijk geschikt instrument is om de 
directe verbinding russen de ziel (de 
emoties) en de buitenwereld tot stand te 
brengen. Niet voor niets wordt al 
eeuwenlang, in alle culturen, de stem 
aangewend om contact te maken met, 
of boodschappen over te brengen naar 
hogere Èn lagere werelden. De stem als 
de uiLieme emotionele koerier. 

Ten tweede omdat ik de barber
shopstijl een kunstvo1m vind. Wanneer 
is iets een kunstvorm? Dat zou ik niet 
een-twee-drie hier kunnen uitleggen, 
maar als bet niveau van de uitvoerings
praktijk (stemscholing, 'sound', virtuo
siteit), de stemzettingen (arrangement) 
en het klinkende resultaat van de beste 
kwa1tetten en koren probleemloos ver
geleken kunnen worden met de daar
voor in de 'klassieke muziek' geldende 

Acousrix, soms kunst ----------------- -----

criteria, dan is barbershop voor mij 
(zang)kunst. Ik bedoel, als The King's 
Singers kunst maken, dan maken 
Acoustix dat ook. 

De Mythe 
Barhersbop is niet zomaar uit de lucht 

komen vallen. Hoewel het, evenals de 
jazz. in Amerika, onstaan, ontwikkeld 
en geperfectioneerd is. heeft de West
Europese vocale cultuur de basis
ingrediënten geleverd. ln de barhershop 
zijn duidelijk elementen van de. met 
name, Engelse madrigalen en de 
componeer- en uitvoeringstechnieken 
van de NederlandsNlaamse polyfone 
scholen uit de Renaissance temg te vinden. 

Over de ontstaanswijze doen, mijns 
inziens, nogal romantische anekdotes 
de ronde. Ik geloof best dat men 
destijds in een bepaald etablissement en 
met een bepaald gezelschap samen is 
gaan zingen. Ik geloof ook nog wel dat 
men dan spontaan, dus zonder studie, 
tot een twee- zelfs elementaire drie
stemmigheid kan geraken. Maar ik 
geloof eigenlijk niet dat een gezelschap, 
zonder noemenswaardige stem- of 
theoretische scholing, direct een vier
stemmig arrangement kan produceren. 
Dat is zelfs voor geschoolde mensen 
een grote opgave. Zeer waarschijnlijk 
gingen mensen die iets wisten van 
stemmen, zettingen en (klassieke) 
harmonieleer zich er heel snel mee 
bemoeien en hebben zij eenvoudig te 
zingen arrangementen op pelpier gezet. 

Barhershop heeft zich in de afgelopen 

eeuw vocaaltechnisch, harmonisch en 
ritmisch ontwikkeld. Het bereik en de 
(toegestane) mogelijkbeden van de 
stem zijn vergroot. De harmonisaties 
zijn de laatste veertig jaar, onder invloed 
van de jazzhannonie, uitgebreider, 
chromatischer en meer sophisticated 
(verfijnder) geworden. Er zijn inmiddels 
veelmoderne ammgementeo die ontegen
zeggelijk de, ooit verfoeide. jazzy 
kenmerken geabsorbeerd hebben: de 
gesyncopeerde timing (plaatsing) en 
swingfeel (ui tvoeri ngswijze) van de 
noten. 

De Stijl 
Verschijnselen die hardnekkig als 

unieke stijlfenomenen gekarakteliseerd 
worden, zijn het barbershop seventh 
chord en het ringing chord. Waarom 
elke barbersbopper nu meteen barber
shop seventh chord of ringing chord 
roept, als het om het karakteriseren van 
de stijl gaat, is mij niet duidelijk. Het 
dominantseptiem-akkoord (barbershop 
seventh) is narnelijk aanwezig Èn 
bepalend in vele muziekstijlen, denk 
aan de blues, pop-, jazz- en klassieke 
muziek. Het ringing chord, de 'klank
kracht' , hetgeen wil zeggen dt: kJ'a<.:hl 
en volheid van een samenklank, is een 
essentieel onderdeel van elk meerstem
mig arrangement, of het nu voor een 
strijkkwartet, een big band, of een koor 
is. 1k zou willen beweren dat het zoge
naamde verminderde septiemakkoord 
(dim-akkoord) meer voorkomt en 

-+ 
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Lex Hakker-- ---------

bepalender is dan het dominantseptiem
akkoord en dal klankkracht een uit
gangspunt en een voorwaarde is voor 
elk goedklinkend arrangement. 

Wat zijn dan wél de unieke en speci
fieke kenmerken van de barbershop? 
Een stijl wordt bepaald door het geheel 
van zijn ingrediënten. Ik heb een 
beknopt overzicht gemaakt van de 
standaard ingrediënten. zoals harmonie/ 
melodie/ritme, en de karakteristieken 
van de barbershopstijl, zoals het ringing 
chord en de stembehandeling. 

Harmonisch en melodisch gezien is 
de barbershop een klassiek kind. Het 
akkoordgebruik en de akkoord
verbindingen zijn West-Europees. 
Vanaf Bach, via Haydn, Ytozart en 
Beethoven tot Gershwin en BZN wordt 
er gebruik gemaakt van dezelfde 
harmonische mogelijkheden en wet
matigheden. Barhershop-harmonie 

maakt gebruik van deze verworven
heden, zoals gesteld, in onze tijd 
aangevuld met de chromatische 
benadering van de jazzmusici. En die 
hebben bun inspiratie, op hun beurt, 
weer geput uit het werk van de 
Europese componisten uit de 
Romantiek. 

Zowel de melodieën uit het oeuvre 
van Mozart en Beethoven als uit de 
imposante erfenis van Cole Porter, 
George Gershwin of The Beatles zijn 
met hetzelfde West-Europese toon
materiaal gemaakt. Het ligt du~ voor de 
hand dat barhershop alle klassieke, dus 
Europese, melodische kenmerken in 
zich draagt. 

Maat en ritme zijn in b.arbershop niet 
bijzonder complex. Er wordt gebruik 
gemaakt van het in Europa tot bloei 
gekomen divisieve ritme. Dal wil 
zeggen dat grotere notenwaarden 
opgedeeld e n opnieuw gegroepeerd 
kunnen worden. De toegepaste maal
soorten zijn, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de gebruikte maatsoorten 
in de Balkan. Arabische. Afrikaanse en 
Indiase culturen. vrij eenvoudig en 
onmiddellijk uitvoerbaar. 

Het Arrangement 
Het eigene van een barbershop

arrangement wordt echter vooral 
bepaald door de touw/klank, de schrijf
wijze of zetting van de stemmen én de 
kwaliteit van de stemmen. 

Niet alleen het gegeven dat de lead -
vrijwel- altijd onder de tenor opereert, 
maar ook met name de isoritmiek (het 
met de verschillende stemmen gelijk
tijdig, in hetzelfde rime uitvoeren van 

Zeventien cursisten behalen 
certificaat presentatiecursus 

Zeventien deelnemers hebben de 
cursus Let's face Presentation deel 2 
met succes afgesloten. Voorwaarde 
voor hun deelname was het certificaat 
van de eerste cursus presentatie die 
vorig jaar is gehouden. 

Deze keer was het doel van de cursus 
het leren ontwerpen en aanleren van 
een presentation-plan voor koor of 
kwartet. Daaraan werden toegevoegd 
de vaardigheden voor het verzorgen 
van een hele show. 

Zo was er docente Willy Lemmen die 
de beginselen van het grimeren door
nam. Jacques de Jong gaf een reeks 
tips over het presenteren van shows en 

het spreken van teksten, 
en de t\vee Engelse 
judges Lynda VVood en 
Carol Sherry wijdden 
aandacht aan vocale en 
visuele expressie. 
Leden van Heart of 
Holland Chorus, Duke
town Barhershop Singers, 
Yellow Black Honey
bees en Rhine Singers 
verleenden medewer
king aan praktische 
oefeningen. 

Lesje grimeren 
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een bepaalde melodie) is een bepalende 
factor. In de klassieke muziek kent men 
deze manier van uitvoeren ook, maar 
door de uiterst consequente wijze waar
op deze twee technieken in barbershop 
worden toegepast kan men van 
bepalende stijlingrediënten spreken . 
Daarbij is het een typisch barbershop
fenomeen dat de lead nooit echt mag 
overheersen. Terwijl in de meeste 
vocale stijlen de melodje benadrukt 
moet worden door bem harder of 
geaccentueerder te zingen, moet hij in 
barbershop in de begeleiding opgaan 
en mag niet of nauwelijks naar voren 
treden. 

Een vakkundig gescbreven barber
shop-arrangement is een uitgebalan
ceerd, vernuftig en verrassend kunst
werkje. Want de stemmen moeren alle 
vier in hun goede registers geplaatst 
worden, de akkoorden moeten correct 
verbonden worden. er moeten ' tussen
akkoorden· gevonden worden om de 
melodie exact te volgen, er mogen 
ritmisch 'geen gaten vallen' (anders 
gaat de floll' of swing verloren) en de 
tag is een waar staaltje van vocaal
technisch en harmonisch kunnen. Zoals 
Rob van der Meule het zegt: 'In de tag 
kun je laten horen wat je in huis hebt'. 
De vocalisten kunnen zicb op die plaats 
vaak tot bet uiterste laten gaan. 
Harmonisch gezien is menige tag te 
vergelijken met harmonische koor
passages uit werken van Bach en 
Mozart. 

Wordt vervolgd 



-------------------------------------------------------------D&DS - TUI~S DD / Z 

Voor iedereen een speciale cursus 
Eerder dit jaar hebben DABS en 
Holland Harmony afsprak en 
gemaakt over gezamenlijke activitei
ten die onder de titel One4all worden 
aangeboden. Daar naast verzorgen de 
organisaties hun eigen activiteiten. 
Hieronder vindt u een overzicht van 
de cursussen dit jaar. Het voor
behoud bij alle activiteiten is 
voldoende deelname van uw kant en 
voldoende menskracht bij de opzet. 
Vanzelfsprekend wordt u tijdig 
geïnformeerd over het doorgaan van 
alle onderdelen. 

Cursus Music Go with the Flow 
- One4all 
Vier zaterdagen ( 18 september en 

2, 16 en 30 oktober) buigen deelnemers 
zich over de categorie Music. 
Natuurlijk is het juryformulier dat 
tijdens de officiële competitie wordt 
gebruikt, bet uitgangspunt. De categorie 
wordt ontrafeld, grondig uitgelegd 
en toegelicht. Uit welke onderdelen 
bestaat de categorie Music en boe 
kunt u koor- en kwartetprestaties op 
diL onderdeel te verbeteren? 
Deelnemers aan deze basiscursus 
moeten het notenschrift kunnen lezen. 

Barbershop Informati.e Dag: 
11 september - One4all 
Een primeur. Wij brengen ze voor u 

bij elkaar in een ruimte: de mensen voor 
licht en geluid, kleding, decor, show
effecten, grime, cd-opname, promotie. 
Kortom iedereen die met toneel, 
publiek en entertainment te maken 
heeft, vindt u op één plek bij elkaar. 
Wilt u zich vanaf de risers laten horen, 
dan kan dat ook. Gewoon een hele dag 
in en uit Jopen. Laat u informeren en 
doe nieuwe ideeën op, onder het genot 
van een hapje en een drankje. Wie weet 
regelen we 's avonds zelfs een echte 
show. 

Dirigentendag: 3 oktober 
- On e4all 
Bedoeld voor alle (assistent)dirigenten, 

met of zonder conservatorium-oplei
ding. Onder leiding van topdirigenten 
van Europese barbershopkoren wordt 
duidelijk gemaakt wat de rol is van een 
barbershopdirigent. Niet te veel praten, 
maar vooral veel oefenen, zelf doen 
en van elkaar leren. Wat mag volgens 
de regels van de stij l wel en waL niet. 
Hoe bereik ik de typische barhershop
klank en hoe baal ik meer uit mijn 
koor? 

Weer cursisten voor coaching 
naar buitenland 

Uit een aantal kandidaten zijn na rijp 
beraad koorlid Martijn Hoeksema van 
Whale City Sound en dirigent Mebius 
Langhout van The Frisian Harmonizers 
uitgekozen om van 27 tot en met 29 
augustus een cursus coaching te gaan 
volgen bij BABS. Zij doen daaraan mee 
op kosten van DABS. 

De 20-jarige Hoeksema werd uitge
kozen omdat hij een enthousiaste, 
jonge en veelbelovende zanger is die 
bovendien al wat muzikale kennis in 
huis heeft. 

Mebius Langhout, sinds enkele jaren 
dirigent, kan zijn kennis uitbreiden, 
mede omdat het noorden van het land 
een coach goed kan gebruiken, ook nu 
buiten Leeuwarden de belangstelling 
voor barhershop groeit. 

In het voorjaar is bestuurslid Jacques 
de Jong op coaching cursus geweest bij 
lABS in Ierland. Hij kreeg daar work-

shops van onder anderen het kwartet 
The Gas House Gang, arrangeur David 
Wright en SPEBSQSA-directeur 
Darryl Flinn. 

Jacques de Jong is direct inzetbaar 
als coach voor beginnende koren en 
kwartetten. 

Bij de vrouwen gaan de dirigenten 
Mirjam Stegeman en Wil Saenen op 
kosten van Holland Harmony in 
augustus ook naar Engeland. 

Dirigent Rob van der Meule gaat dit 
jaar naar Amerika om daar mee te 
doen aan een dirigentencursus van 
SPEBSQSA. 

Redactie 

Deelnemers worden ingedeeld naar 
ervaring (veel of weinig) en opleiding 
(wel of geen conservatorium). Op video 
worden uw verrichten en vorderingen 
vastgelegd. De tape krijgt u mee naar huis. 

Kwartetten HC: 
13 (en 14'?) november - DABS 
Het tweede weekend in november 

staat dit jaar in het teken van het 
kwartet. Een harmony college voor 
kwartetten, georganiseerd door DABS. 
Van het opkomen op het toneel tot het 
afgaan na de performance. Applaus of 
ovatie, aan u de keuze. Een intensieve 
workshop voor alle DABS-kwartetten. 
Met topcoaches uit binnen- en buiten
land. Voor de geplande opzet is de deel
name van vijftien kwartetten een 
min.imum. Voor de koren is bet 
harmony college gepland in het tweede 
weekend van juni, volgend jaar. Een 
van de coaches dan is niemand minder 
dan de Amerikaanse dirigent en 
arrangeur Greg Lyne. 

Informatie over alle genoemde onder
delen wordt tijdig aan alle koorbesturen 
en kwartetten toegestuurd. Reserveer de 
data nu vast in uw agenda en be there! 

Johan Kruyt, president DABS 

Ad verten tie-tarieven 
DABS-tunes verschijnt viermaal per 
jaar in een oplage van 600 exemplaren. 
Op die basis zijn de advertentietarie
ven als volgt. 
I x J pagina .f 150 
4 x 1 pagina .f 525 
I x 112 pagina .f 85 
4 x 1h pagina f 300 
l x 1/4 pagina f 50 
4 x 1/4 pagina f I 75 
Zoals de lezer begrijpt, zijn 
adverteerders bij ons hartelijk wel
kom. Ze zijn verzekerd van een 
exclusief, zeer geïnteresseerd 
publiek met belangstelling voor 
muziek, zang, show, horeca, theater 
en allerlei zaken daaromheen. 
Wijs werkgever of bevriende onder
nemer eens op de aantrekkelijke 
mogelijkheden van een advertentie 
in DABS-tunes. 

Zoekt u een lid voor een k wartt::.t , 
of een dirigent? Plaats een Wanted! 
van .f 15. 
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Granny's Pride tllssen de leden van 
een Iers l'rouwenlorartet tijdens het 
Ronring Twemies Festiml in 
Kil/a me); Ierland. De l'ier - Dick 
Hoeksema, Pieter Boes, Henk Velink 
en flerald Hoeksema-hadden de tijd 
van hunlevenmet een reeks optreden 
op de meest onmogelijke plekken, in 
het theater zowel als in het café en op 
de boot Ol'er de Ierse meren. Ze ston
den samen in een programma met het 
Amerikaanse toplomrtet Gas House 
Gang en het topkoor The Ambassadors 
of Hannony. In dar:;elfde programma 
l'iellum een staande ovatie ten deel 
met hun parodie op My Wild lrish 
Rose. De leren konden er niet genoeg 
van krijgen. Grcumy's Pride ook niet. 

Voor Granny's Pride werd het steeds half vier 
Dinsdagmiddag, telefoon. Johan 

Kruyt: · Lk heb een vreemde vraag. Zou 
Granny' Pride dü weekend de DABS 
willen vertegenwoordigen op het 
Killarney Roaring Twenties Festival in 
Ierland?' 

Ik was even stil. Toen drong de vraag 
pas goed tot me door. Wat een kans ! 
Maar... Henk Velink zit in Brussel, 
Pieter Boes heeft weekend-dienst e n 
Dick Hoeksema en ik zingen met ons 
koor in Arnhem op de conventie van 
Holland Harmony. 

'Johan. wanneer moet je het weten ?' 
'Liefst nu, maar een uurtje respijt kan 
nog wel. ' 

Ongeveer twintig telefoongesprekken 
later was het oké, we gaan. 

En daar gingen we, vrijdagmorgen 
10 uur, tickets bij de ba.lie van Air 
Lingus, vertrek I 0.1 0 uur naar Cork. 
melden bij de balie en dan wordt alles 
voor jullie geregeld. Dat klopte precies; 
in Cork stond Jobn, de buschauffeur 
met een grote kaart Granny's Pride op 
te wachten. 

Anderhalf uur en vele hartkloppingen 
later (links rijden) zette John ons af bij 
het Royal Hotel. Jammer dat wij daar 
weinig waren want vanaf dat moment 
was o ns programma overbezet. 
Welcome meeting, Peifomwnce meering. 
Show of the C/wmpions. 't Is wel wat 
als je in het programma van deze how 
Granny's Pride ziet staan en wat 
verderop de Gas House Gang en de 
Ambassadors of Harmony. 

Tien minuten hadden we in de show, 
dus kozen we de conventie-songs en 
onze parodie op Wild lrish Rose. 
Tijdens het zingen van onze solo's 

merkten we al: 't slaat aan. Staande 
ovatie, daverend applaus, cbouder
kloppen alom. We konden niet meer 
stuk De dagen erna werden wij op straat 
aangehouden: of de dame op de foto 
mochten met ons, toeteren en open 
autoraampjes: Hi Granny. ho 11• are you 
today? Granny is okay, but the Pride 
has gone. 

Zaterdagavond gingeil we met een 
groep Amerikanen naar het Bootleggers 
Bali. ingang in een steegje. tussen 
kisten en vaten door (a llemaal show) 
ontvangen met een kopje thee (whis
key) en in een enorn1e ruimte een band, 
een dansvloer, blackjack en crabtable, 
roulette. Alle dames en heren in roaring 
twenties outfit, alsof je werkelijk in de 
twintiger jaren stapte. 

Om middernacht nog even (dachten 

Jachten en haasten 
vallen in het niet 
bij mooie ervaring 

we) naar het Great Southern Hotel waar 
het Great Gatsby Balt, tlte highlight of 
the festival was. De chi lied champagne 
and the Four Course Sumpruous 
Banquet waren achter de rug maar het 
Dancing till Late with the Earl Gigg Big 
Band was in volle gang. 

Toen wij daar binnenkwamen werden 
we onmiddellijk in beslag genomen 
door de Nonpareils, vier vrouwen. echt 
niet de jongsten, die we eerder een 
show van een half uur hadden zien 
brengen waarvan wij dubbel lagen. Wat 
een vakvrouwen, wat een humor. [n de 
afterglow hadden wij ze opgezocht. Op 
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het bal moesten en zouden bij hen aan 
tafel komen zitten. Dat werd weer 
lachen e n lachen en drie uur. In ons 
eigen hotel teruggekomen werden wij 
opgevangen door een aantal mensen die 
nog in de bar zaten. En wij ontkwamen 
er niet aan, we moesten weer zingen. 
Werd het toch nog half vier. 

Dan wa!> er ook nog de North 
American Barhershop Show, die 
moesten we zien. Daar waren Third 
Avenue, Friends. The Nonpareils. The 
Gas House Gang. 4 Star Colleerion en 
Ambassadors of Harmony. Wat een 
performance,wat een discipline, wat 
een vakmanschap. Entertainment van 
de bovenste plank. Natuurlijk zochte n 
wij na alloop onze NonpareiJs weer op 
e n werd het weer een oergezellige 
after-glow tot natuurlijk ... half vier. 

Maandagmorgen zouden we o m 
non-thorry shorp (lrish) ofwel nine
thirf)' sharp (English) ofwel precies 
half tie n opgehaald worden. En 't klop
te. Een beetje stoffig zeiden we eenie
der gedag. Come back .won, God bless 
you, May yott die in lreland. 

We waren schorgezongen. hadden 
slaaptekort, onregelmatig gegeten, vaak 
moeten jachten en haasten om op tijd te 
zijn, ontelbare malen verkleed maar dit 
alles valt in het niet bij de geweldige 
ervaring en de vele indrukken die wij 
opgedaan hebben. Ook de hartelijkheid. 
de belangstelling en het succes, hier 
kunnen wij nog lang over praten. Wij 
hebben het weekend van ons leven 
gehad. 

Herald Hoeksema, 
namens Granny's Pride 
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Kopij DABS-tunes 
De volgende DABS-tunes verschijnt 
eind september. Kopij graag vóór 
1 september bij de redactie. 
Aanleveren op floppy (in Word of 
Wordperfect) scheelt de eind
redacteur vele uren werk. De 
verschijningsdata is verder eind 
december 1999. 
Bij voldoende aanbod van dringende 
nieuwtjes of aankondigingen kunnen 
we ook een DABS-note uitbrengen. 
Redactie-adres: 
Koningin Julianaweg 16, 
3628 BN Kockengen. 
Of per e-mail aan 
JacquesdeJong@compuserve.com 

Gemist? 
Wil iedereen die zijn DABS-tunes 
gemist heeft, zich melden bij 
secretaris Dolf Lahuis. Dan kunnen 
we de verzendlijst compleet maken. 

Databank 
In deze rubriek staan vooral 
evenementen die barhershop
organisaties zélf organiseren. 
Soms nemen we ook evenementen 
op waarvan de redactie denkt dat ze 
voor barhershoppers interessant 
zijn. Organisaties gelieven hun 
programmals op te sturen aan de 
redactie van DABS-tunes, zie 
hierboven. 

27 juni tm 4 juli 
SPEBSQSA conventie 
Anabeim, Californië 

7 tm 14 juli 
Wereldsymposium koormuziek 
De Doelen Rotterdam en andere 
locaties 
Het Wereldsymposium Koormuziek is 
een driejaarlijke gebew1enis. 
Koorspecialisten uit allerlei landen 
komen er cursussen geven in seminars, 
lezingen en concerten. Dertig ensembles 
laten in meer dan concerten horen 
waartoe de menselijke stem in staat is. 
Er is zang te horen uit China en 
Argentinië, Canada en Australië, 
Letland en Kenia. 
Alle denkbare groepen zijn er te horen: 
kamerkoren, gosplegroepen, vocal 
jazz. theatermuziek. kinderkoren. 
Informatie bij de SNK, 
telefoon 030-2313174, 
fax 030-2318137. 

17 tm 27 Juli 1999 
Eerste Russische barhershop 
harmony festival 
Sint Petersburg, Rusland 

1 tm 3 oktober 
lABS-conventie 
Ierse conventie, Dublin , Ierland 
Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij 
Watze Watzema, Karveel 12- 10, 8231 
AS Lelystad, 
0320-242762 
e-mail: wwatzema@xs4all.nl 
Of inschrijven bij Eithne Mooney, 
Augherskea, Drumree, Co. Meath, 
Ierland 
Tel: oo 35 1 1 825955 J 
E-mail: mooneyem@ indigo .ie 

5 tm 7 november 
LABBS conventie 
Conventiecentrum, Harrogate, 
Engeland 

20 november 
Jubileumconcert Goose C ity Singers 
Gebouw De Spinne, Goes 
Dit vrouwenkoor bestaat dan 15 jaar. · 
Daar treden ook op het Britse vrouwen
koor The Reading Barbaretles en het 
Nederlandse mannenkwartet Radio Time 

7 tm I 6 juli 2000 
Olympische Spelen voor koren 
Linz, Oostenrijk 
Twee Oostenrijkse zangersbonden 
organiseren de eerste Cboir Olympics. 
Eind mei hadden er al 280 koren 
ingeschreven, afgevaardigd door 
allerlei landen en instituten. De 
inschrijving staat open voor elk genre. 
Het is mogelijk alleen voor de eerste 
ronde in te schrijven. Wie daarin een 
Gouden Diploma haalt, gaat automatisch 
door naar de Olympische Competitie. 
Er worden 400 tot 600 koren verwacht 
met 25 duizend zangers uit tachtig lan
den. 
Wie op het Internet meer te weten wil 
komen van de organisatie, kan kijken 
op www.linz2000.net. 
Rechtstreeks bij de organisatie 
Forderverein lnterku1tur, PO Box 
1225, D-35412 Poblheim, Deutschland. 
Informatie ook bij onze secretaris 
Dolf Labuis. 

4 tm 7 mei 2001 
Europese conventie 
Glasgow. Schotland 
Competitie voor Europese mannen
koren en -kwartetten. De Europese 
conventie valt samen met de BARS
conventie. 
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Advertentie 

6arj,erehop-harmony dirigent 
j,ledt zlc;h aan 

Barbershop-harmony dirigent met 
jarenlange ervaring in BHC en LBHC 

biedt zich ad interim aan voor een 
tijdelijke vervanging of coaching van 

de reguliere dirigent. 

Informatie en opdrachten 
0345-632022 I 0651048184 

Postbus 321 
4140 AH Leerdam 

Stockholm Chord 
Masters 
op DABS-conventie 
Het Zweedse topkoor Stockholm Chord 
Masters heeft toegezegd naar de 
DABS-conventie te komen in novem
ber 2000. Het bestuur beeft ook nog 
contact met het Amerikaanse kam
pioenskwartet Joker:s Wild voor een 
optreden op die conventie. 

Vademecum 
Er zijn sinds november vorig jaar aar
dig wat inzendingen binnengekomen 
voor het vademecum, dat DABS van 
plan is uit te geven. Enkele koren en 
kwartetten mankeren nog. Op de RvA
vergadering zijn nog formulieren 
te krijgen, die we graag per omgaande 
terug ontvangen. Graag ook een logo 
erbij, als dat er is tenminste. 

Vergaderdata 
Bestuur 10 julj 
Bestuur 4 september 
Raad van Afgevaardigden 25 september 
Bestuur 9 oktober 
Bestuur 27 november 


