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Stefanie Nanninga van Balletstudio Belinda uit Nootdorp tijdens het ballet
Wind in the Willows in samenwerking
met het Symfonisch Blaasorkest van
muziekvereniging Excelsior Pijnacker.

Van het

Bestuur . . .

Voor u ligt een exemplaar van alweer de tweede editie van Excelsior Magazine. Mocht u de eerste editie
gelezen hebben, zult u merken dat een Van de Voorzitter in deze editie ontbreekt. In plaats daarvan leest
u nu een Van het Bestuur. De Van de Voorzitter was
van de hand van Roeland Buitelaar. Hij heeft zich onlangs niet beschikbaar gesteld voor een tweede termijn als voorzitter van Muziekvereniging Excelsior
Pijnacker, vanwege zijn drukke werkzaamheden buiten de vereniging. Voorlopig worden de voorzitterstaken verdeeld over de huidige bestuursleden. In het
huidige bestuur vervult Edwin Janse de rol van secretaris en Jenny van den Bulk de rol van penningmeester. Ingeborg Rietveld heeft het Aspirantenorkest en
het instrumentenbeheer in haar portefeuille en Suzan
Vermeer richt zich op de huisvesting en de opleiding
van de leerlingen. Daarnaast vormt zij samen met
Jenny van den Bulk de linking pin vanuit het bestuur
naar de concertcommissie en muziekkeuzecommisie.
In muzikaal opzicht was 2015, 105 jaar na de oprichting van onze vereniging, voor het Symfonisch Blaasorkest zeer succesvol. Twee bijzondere muzikale projecten waren de hoogtepunten van dit jaar. Na het
succesvol verlopen Maestro Pijnacker project in april
heeft het orkest onlangs twee goed bezochte optredens verzorgd in samenwerking met balletstudio Belinda uit Nootdorp. Een verslag van het resultaat van
deze samenwerking kunt u in deze editie van Excelsior Magazine lezen. Het optreden op Koningsdag en
de muzikale ondersteuning tijdens dodenherdenking
waren ook dit jaar weer vaste prik. Verder is er in juni
een concert gegeven op het Raadhuisplein als dank

voor alle gulle giften die de vereniging heeft gekregen
tijdens onze jaarlijkse collecte voor het instrumentenfonds. De vereniging heeft er een mooie nieuwe trombone van kunnen aanschaffen. Een bijzonder en
uniek optreden was er tijdens een gezellig en zeer
geslaagd familieweekend in Friesland. Tijdens een
rondvaart vanuit Joure hebben we al varend door de
historische binnenstad van Sneek vanaf de boot het
publiek op de kade op een aantal mooie muziekstukken getrakteerd. En in Rotterdam mocht het Symfonisch Blaasorkest in september optreden in de meer
dan 100 jaar oude muziektent op het Pijnackerplein.
Ons Aspirantenorkest timmert ook steeds meer aan
de weg. Tijdens De Verbeelding in september heeft
dit orkest voor het eerst zelfstandig een optreden verzorgd en hebben de orkestleden hun nieuwe blauwe
polo’s aan het publiek gepresenteerd. Het Aspirantenorkest ontwikkelt zich meer en meer tot een volwaardig orkest, waarop wij als vereniging erg trots zijn. Het
zou mooi zijn als in 2016 de eerste aspiranten doorstromen naar het Symfonisch Blaasorkest. In december verzorgt dit orkest nog in twee verschillende verzorgingscentra een Kerstconcert voor de bewoners.
Het bestuur wil zo aan het eind van 2015 alle vrijwilligers bedanken voor hun zeer gewaardeerde inzet
voor de vereniging. Ook onze donateurs en sponsoren zijn wij zeer dankbaar voor hun financiële steun.
Het bestuur wenst u voor nu veel leesplezier toe en
voor 2016 een zeer muzikaal jaar. U hoort van ons!

Het Symfonisch
Blaasorkest

TEKST: Marion van Groningen Schinkel

Muziekvereniging Excelsior Pijnacker bestaat naast de muziekopleiding en het aspirantenorkest uit een symfonisch blaasorkest, het hoofdorkest van Excelsior. Maar wat
is een symfonisch blaasorkest nu eigenlijk? Dit artikel bevat een korte introductie.
De meeste mensen weten wel wat een fanfare is, bijvoorbeeld door de film van Bert
Haanstra. Of men denkt aan mensen die muziek maken op straat, zoals bijvoorbeeld
een drumband met daar achter een muziekkorps. Naast een fanfare kennen we o.a.
een drumfanfare, een bigband en een harmonie; alle zijn orkesten met een specifieke
samenstelling van instrumenten. Bij veel mensen bestaat er nog een hardnekkig idee,
dat muziek maken in een blaasorkest te maken heeft met hoempa en marsmuziek.
De afgelopen decennia echter is de blaasmuziek getransformeerd en wordt door orkesten een grote verscheidenheid aan muziekstijlen ten gehore gebracht.

Het hoofdorkest van Excelsior
Pijnacker noemt zich een symfonisch blaasorkest. Maar wat
is een symfonisch blaasorkest
precies?

Het hoofdorkest van Muziekvereniging Excelsior
Pijnacker noemt zich symfonisch blaasorkest, omdat
er een ruime bezetting van instrumenten en een zeer
gevarieerd repertoire wordt nagestreefd. Wat betreft
repertoire komt eigenlijk alle muziek in aanmerking.
Dat wil zeggen van klassieke muziek tot popmuziek,
van originele composities voor blaasorkest tot filmen musicalmuziek, enz. Qua bezetting is een symfonisch blaasorkest zeer uitgebreid. Grofweg kunnen
we een verdeling maken in houten blaasinstrumenten, koperen blaasinstrumenten en slagwerk.
Tot de houten blaasinstrumenten behoren: de dwarsfluit, de piccolo, de enkelriet-instrumenten als de klarinet en de saxofoon, en de dubbelriet-instrumenten
als de hobo, de althobo en de fagot. De klarinet en
de saxofoon zijn er in een hele familie en hebben
verschillende stemmingen. De klarinetten die in een
symfonisch blaasorkest passen zijn (in oplopende
grootte): de esklarinet, de besklarinet, de altklarinet
en de basklarinet. De in een symfonisch blaasorkest
voorkomende saxofoons zijn (in oplopende grootte):
de altsaxofoon, de tenorsaxofoon en de baritonsaxofoon. Voor deze families instrumenten geldt, dat de
klank lager is naarmate het instrument groter wordt.
De tweede groep is het koper. Tot de koperen blaasinstrumenten behoren: de trompet, de waldhoorn, de

trombone, de bariton, de euphonium en de bastuba.
Ook hier geldt weer: hoe groter het instrument, hoe
lager de klank. De trompet en de trombone zijn wel
bekende instrumenten, maar een waldhoorn en een
euphonium zijn veel minder bekend bij het grote publiek. Al deze blaasinstrumenten hebben een “eigen”
functie en gezamenlijk zorgen ze voor een mooie
warme klankkleur.
De laatste groep is het slagwerk. Ook in deze groep
is er veel veranderd in de loop der jaren. Vroeger
werden een snaredrum, een grote trom en bekkens
gebruikt. Tegenwoordig is er plaats voor een volledige percussiegroep. Alle slagwerkinstrumenten, gestemd en ongestemd, zijn in een symfonisch blaasorkest inzetbaar. Gestemde slagwerkinstrumenten
zijn o.a. pauken, buisklokken, klokkenspel en marimba. Ongestemde slagwerkinstrumenten zijn: drumstel, bekkens, grote trom, triangel, enz.
Hoewel deze tekst verre van compleet is, hopen we
met deze korte introductie van het symfonisch blaasorkest uw nieuwsgierigheid geprikkeld te hebben. U
bent uiteraard van harte welkom bij één van onze
concerten om te kijken welke instrumenten u zelf allemaal kunt ontdekken in ons orkest. En natuurlijk
bent u ook welkom op onze repetitieavond om eens
nader kennis te maken. Hoe dan ook: tot ziens!

Het Aspirantenorkest van Excelsior
Pijnacker timmert aan de weg
TEKST: Rob de Koning FOTOGRAFIE: Edwin Janse

In het laatste weekend van september vindt traditiegetrouw De Verbeelding plaats in het centrum van Pijnacker. Dit jaar alweer voor de 22e keer. De organisatie van
De Verbeelding was er ook dit jaar weer in geslaagd om
de rijke verscheidenheid aan culturele talenten in Pijnacker-Nootdorp aan de inwoners van deze gemeente te tonen. Muziekvereniging Excelsior Pijnacker werd in de afgelopen jaren vertegenwoordigd door het Symfonisch
Blaasorkest. Dit jaar was het de beurt aan het Aspirantenorkest. Voor sommige muzikanten was het meteen
hun eerste concert. Best wel spannend! En dan ook meteen twee concerten.
Deze nieuwe stap in de ontwikkeling van het Aspirantenorkest was een mooie gelegenheid om de muzikanten in
een nieuw tenue te steken. Ingeborg Rietveld, als bestuurslid verantwoordelijk voor het Aspirantenorkest en
tevens muzikant, had ervoor gezorgd dat de muzikanten
mooie nieuwe blauwe polo's konden dragen. Op een
hoek van het Raadhuisplein, bij het oude kantoor van de
Rabobank, mocht het orkest optreden. Onder een lekker
najaarszonnetje. Al met al waren het twee leuke concerten. De muzikanten waren weer een ervaring rijker. De
reacties van het aanwezige publiek waren zeer positief!

Balletstudio Belinda en Symfonisch
Blaasorkest Excelsior bundelen krachten
TEKST: Elvira van Baarle , FOTOGRAFIE: Martien Kalkman

Op zaterdag 21 november bundelden Muziekvereniging
Excelsior Pijnacker en Balletstudio Belinda uit Nootdorp
hun krachten en gaven twee voorstellingen van het balletconcert Wind in the Willows, waarvoor oprichtster Belinda
zelf de choreografie geschreven heeft.

Een aantal jaar geleden heeft muziekvereniging
Excelsior Pijnacker, na de komst van de huidige
dirigent, het concept van een leerlingenorkest
nieuw leven in geblazen. De beginnende muzikant
leert in dit orkest samen te spelen met andere beginnende muzikanten. Het doel hiervan is uiteindelijk dat de muzikanten moeiteloos de overstap kunnen maken naar een orkest met ervaren muzikanten, zoals het Symfonisch Blaasorkest.
Dit orkest met leerlingen staat bekend als het Aspirantenorkest. In de afgelopen jaren mocht het Aspirantenorkest tijdens concerten van het symfonisch blaasorkest enkele muziekstukken ten gehore brengen voor het publiek. Het werd echter tijd
om onder de vleugels van het grote orkest vandaan te komen.

De maanden voorafgaand aan de voorstellingen voor publiek hebben beide partijen hard gewerkt om hun deel
van het geheel onder de knie te krijgen. Dit alles plus nog
een gezamenlijke repetitie in CulturA op een zondagmiddag in Nootdorp moest garant staan voor een spetterende uitvoering.
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Het uit vier delen bestaande muziekstuk Wind in the Willows vroeg
de nodige repetitie-uren van de muzikanten. Ook dansen op livemuziek is een behoorlijke uitdaging. Toch schrok dit het Symfonisch
Blaasorkest en Balletstudio Belinda niet af. Gelukkig maar, want de
avond was een groot succes voor jong en oud.
Terwijl de danseressen hun spieren nog aan het opwarmen waren,
opende het Symfonisch Blaasorkest de voorstelling met het muziekstuk Anitschka, waarin verschillende instrumenten voorgesteld werden aan het publiek: de dwarsfluit, de klarinet, de trompet en de
euphonium stonden in dit muziekstuk centraal in een solo.
Na Anitschka volgde de hoofdact van de avond: het ballet Wind in
the Willows. Wind in the Willows vertelt het verhaal van Das, Pad,
Mol en Rat. Het verhaal begint als Mol bezig is met de voorjaarsschoonmaak en naar buiten gaat. Hier ziet hij voor het eerst in zijn
leven een rivier, waar hij Rat ontmoet. Samen gaan Mol en Rat op
bezoek bij Pad, die erg van auto’s houdt. Maar, auto’s kunnen ook
gevaarlijk zijn, helemaal wanneer ze hard gaan... Het ongeluk,
waartoe het roekeloos rijden van Pad leidde, werd door de orkestleden nog eens versterkt door geluidseffecten als vallende pannen en
ronddraaiende deksels. Dat de toestand van Pad na het ongeluk
nogal kritiek was, kon het publiek goed afleiden uit de solo van
trombonist Rob Kruizinga.
Tussen de vier delen werd telkens een deel van het verhaal voorgelezen, zodat het publiek het ballet goed kon volgen. Voor het orkest
was het een uitdaging om niet afgeleid te worden door het prachtige
ballet.
Na afloop van het ballet ging het Symfonisch Blaasorkest nog even
door met de uitvoering van de muziekstukken De Notenkraker,
Schmelzende Riesen en Highlights from Carmen. Tijdens de uitvoering van het muziekstuk Schmelzende Riesen, wat geïnspireerd is
door de prachtige natuurfilms van de BBC, werden op een groot
scherm achter het orkest prachtige natuurbeelden vertoond. Trompettiste Patricia van Keeken heeft er met het samenstellen van deze
beelden voor gezorgd dat het publiek zich op de noordpool waande.
Compleet met ijsberen, pinguins, walvissen en zeehonden.
Tijd om rustig na te genieten van de beelden was er niet. Klarinettiste Suzan Vermeer zorgde voor actie in de tent! Alle in het publiek
aanwezige kinderen, die tot dan netjes stil hadden gezeten, mochten nu meedrummen met het Symfonisch Blaasorkest op de tonen
van de mars uit Highlights from Carmen. Een waar muzikaal hoogtepunt. Ook de volwassenen deden goed mee!
Beide voorstellingen konden rekenen op een behoorlijk publiek. Onder het publiek ook enkele oud-Maestro kandidaten: Marion
Schmitz, Sjaak Oudshoorn en José van Egmond. Laatstgenoemde
nam zelfs spontaan (na enige druk van spreekstalmeesteres Manuela Bijl) het dirigeerstokje nog even over tijdens de drumsessie. Manuela Bijl praatte weer als vanouds op geheel eigen wijze de hele
voorstelling vlot aan elkaar. Over elk stuk kon ze wel iets leuks vertellen. En aan improvisatietalent ook geen enkel gebrek. Zonder
hulp van alle vrijwilligers en stagiaires aan het concert en de voorbereidingen zou dit evenement niet georganiseerd kunnen worden.
Hun inzet werd door de organisatie dan ook zeer op prijs gesteld.
In het midden van deze editie van Excelsior Magazine kunt u een
foto-impressie van het balletconcert bekijken.

Samenstelling: Suzan Vermeer

Wind in

Fotografie: Martien Kalkman

de Wilgen

Getrouwd
met een
vereniging
COLUMN: Theo Bakker
Ik heb een vriend en die is moslim. Hij heet Rachid en hij heeft
veertien vrouwen en ziet er altijd
opgewekt uit. Ik vraag hem wel
eens of het niet moeilijk is om al
die vrouwen tevreden te houden.
Een week heeft tenslotte ook
maar zeven dagen. Hij lacht dan
altijd minzaam naar mij. Ik heb
tenslotte maar één vrouw. Maar is
daarmee mijn leven dan echt zo
eenvoudig? Het antwoord is even
kort als eenvoudig: “Nee, zeker
niet. Ik ben namelijk lid van Muziekvereniging Excelsior Pijnacker
en speel daar in het Symfonisch Blaasorkest”. Dat moest u zeker wel even drie keer
lezen “Symfonisch Blaasorkest”? We bedoelen hiermee de plaatselijke harmonie van
Pijnacker. Nee, niet die club die over straat loopt, maar die andere club die met Dodenherdenking stemmig speelt en bij Koningsdag zich dan weer van haar feestelijke
kant laat zien. Die van het project Maestro Pijnacker 2015 en van het Aspirantenorkest op de Verbeelding, oftewel in de volksmond genoemd “De Harmonie”.

Terug naar mijn niet zo eenvoudige leven. Onze vereniging bestaat, net als het gezin van mijn vriend, uit
veel mensen. Nog erger, het zijn amateurmusici,
veelal gevoelsmensen en dus aandachtsvragers. In
principe moet ik dus op die ene clubavond meer relaties onderhouden dan mijn vriend. Zo’n clubavondje
is maar een paar uur en is dus nog veel korter dan
die week. Die musici komen op zo’n clubavond een
voor een binnendruppelen en hebben allemaal iets
wat ze kwijt moeten. De een heeft gehoord dat de
ander… De ander heeft gehoord dat de een…. Een
derde heeft een goed muziekstuk gehoord dat wij
moeten gaan spelen…. Dat kent die ander dan weer
niet, en vind het dus niks. Maar dan probeert toch
iemand te bemiddelen want een vereniging bestaat
bij de gratie van compromissen.

concerten verzorgd. Daar zitten al wat meer haken
en ogen aan. Waar zal het concert plaatsvinden, wat
is het thema, doen we nog iets verrassends? Het is
een hele ervaring om mee te maken hoe lang je kunt
vergaderen over de opstelling van de stoelen en andere belangwekkende kwesties: “Hoeveel zoete en
hoeveel droge witte wijn zouden we moeten hebben? Wanneer doen we de uitslag van de loterij? Tot
hoe laat gaan we door, ik heb echt geen zin om na
twaalven in mijn eentje de boel op te ruimen hoor?”.
Ooit zijn er eens zeven vergaderingen gewijd aan de
kleuren van een poster. Echt waar! Als alles op de
rit lijkt te staan, wordt er een programmaboekje gemaakt, en wat blijkt? De muziek sluit helemaal niet
aan bij het thema, terwijl het thema toch echt vooraf
was doorgegeven aan de muziekkeuzecommissie.

Je zou mogen concluderen dat mijn vriend het een
stuk gemakkelijker heeft.

Daarmee zijn we automatisch aangekomen bij de
meest lastige commissie. Hier zitten een paar leden
in die alle verwachtingen van de andere leden moeten laten uitkomen. De muziek die hier wordt uitgekozen zal tenslotte elke week op de lessenaar staan
en dat kan dus ook wekelijks tot opmerkingen leiden.
Soms is een stuk te gemakkelijk: “dat is voor een
jeugdorkest”. Soms is een stuk verkeerd gearrangeerd: “wat is dat voor klompendans?”. En alsof het
al niet moeilijk genoeg is, bemoeit de dirigent zich
ook nog eens met de keuzes. Op een enkeling daargelaten, hebben de leden van de muziekkeuzecommissie geen flauw benul van wat er allemaal aan muziekstukken in de kast ligt (er liggen er wel honderden!), bezoeken incidenteel eens een andere muziekvereniging en zijn daarmee vooral overgeleverd
aan Google. De eerste repetitie na een concert, als
de nieuwe muziek wordt uitgedeeld, zijn de leden
van de muziekkeuzecommissie goed te herkennen
aan de zweetdruppeltjes op hun voorhoofd. Verloopt
die eerste repetitie goed, dan zijn ze na afloop weer
goed herkenbaar aan de brede grijns op hun gezicht.

En dit is nog maar het eenvoudige gedeelte. De vereniging is namelijk verdeeld in commissies. Zit iemand in een commissie dan betekent dat invloed en
invloed is macht. Daarmee kun je iets jouw kant op
sturen. Maar niet eerder dan dat in die commissie
langdurig is vergaderd omdat de leden stuk voor stuk
hun zegje willen doen. Ergens aan het eind van zo’n
vergadering beroept iemand zich op het algemeen
belang van de vereniging. Geheel spontaan zet dit
lid de eigen mening aan de kant voor het algemeen
belang, vooral als dat aansluit bij de eigen wens. Dit
alles klinkt wellicht als een vermoeiende bezigheid,
maar dat is het allerminst. Het geheel wordt aangekleed met koffie en koek om vervolgens door te pakken op een paar flessen wijn en wat knabbels. Prima
te vergelijken met een verjaardag waarbij de relaties
weer eens even flink worden aangehaald.
Nou bedenk ik mij dat mijn vriend dus 14 maal per
jaar een jarige vrouw heeft, slingers moet ophangen,
een kadootje moet kopen (dat vergelijkbaar is met de
kadootjes van de andere vrouwen) en telkens een
verjaardag moet vieren. Dat is ook geen sinecure
natuurlijk.
Nu is de ene commissie niet de andere. We hebben
een activiteitencommissie die zich spontaan opheft
en weer opricht. De activiteiten hebben een projectmatig karakter en variëren van een playbackavond
tot een weekendje weg (zou die vriend met veertien
vrouwen op vakantie moeten gaan?). Bij de activiteitencommissie kan eigenlijk weinig mis gaan. Meestal
ontstaat een idee aan de bar en een aantal gelijkgestemden gaan er mee aan de gang. Ook hebben we
een concertcommissie die de organisatie van de

Resumerend is een vereniging een huwelijk in het
kwadraat, of anders geformuleerd een complex stelsel van individuen die zich beroepen op het recht
van verenigen. En dat lukt meestal best aardig.
Tenslotte nog dit: statutair is het doel van onze vereniging het bevorderen van de muzikale ontwikkeling
van de inwoners van Pijnacker in het algemeen en
die van haar leden in het bijzonder. Mocht u dus
eens in de buurt zijn, kom dan eens naar ons luisteren. Wij spelen tenslotte ook om u te ontwikkelen.
Het is maar dat u het weet. Als u dan ook veertien
vrouwen (of mannen) meeneemt, wordt het vast heel
gezellig!

Interview met ...
Suzan
SAMENSTELLING: Francis van Marrewijk

Suzan speelt klarinet in het
Symfonisch Blaasorkest en is
tevens zeer actief in het bestuur van muziekvereniging

Excelsior Pijnacker.

Hoe lang ben je al lid van Excelsior?
Een jaar of vijf ongeveer. Zolang speel ik eigenlijk nog
maar klarinet. Ik ben afgestudeerd aan het conservatorium op blokfluit en heb lange tijd in een volksmuziekband
gespeeld. Toen dat stopte kon ik verder niet zoveel met de
blokfluit, want er zijn niet zoveel bands of orkesten te
vinden waarbij je blokfluit kunt spelen. Ik had ooit al eens
korte tijd klarinet gespeeld en besloot dat weer op te pakken. De grepen lijken wel een beetje op blokfluit spelen.
Toen ben ik ook lid geworden van Excelsior.

Je zit ook in het bestuur, hoe lang al?
Een jaar of vier. Ik was nog geen jaar lid van
Excelsior toen ik al gevraagd werd voor het
bestuur. Ik vind het wel leuk, maar het moet
ook weer niet al teveel tijd gaan kosten, je
moet het wel met genoeg mensen in het bestuur kunnen doen.

Je bent nu waarnemend voorzitter en doet dat
erg goed. Wil je geen voorzitter worden?
Omdat we momenteel geen voorzitter hebben bij Excelsior, moet volgens het reglement het langst zittende bestuurslid deze functie vervullen. Dat ben ik dus. Maar ik ben meer van de praktische doe-dingen
en niet zo van het vergaderen en het gezicht zijn van de vereniging. Al
die officiële plichtplegingen daar ben ik niet zo van.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Vermeer

Ik was altijd leerkracht op een basisschool, maar
sinds het laatste jaar ben ik het aan het afbouwen
en binnenkort ga ik met pensioen. Ik doe nog wel
wat culturele werkzaamheden voor school.

Is er nog iets leuks dat je over jezelf
zou willen vertellen?
Ik heb twee dochters die ook muziek maken, Barbara speelt viool en Simone speelt cello. Dat vind ik
erg leuk. Het is weer een hele andere muzikale hoek
dan de mijne. Naast blokfluit en klarinet spelen heb
ik altijd in koren gezongen en dat doe ik nog steeds.
De laatste jaren zing ik in projectkoren. Eind 2015
zing ik in Nootdorp in de Dorpskerk met een koor
het Weinachtsoratorium van Bach.

Sinds twee jaar doe je het scholenproject voor
Excelsior, wat houdt dat in?
Ik schrijf alle scholen in Pijnacker aan. Scholen die mee willen doen
krijgen het pakket “Blaasmuziek is Cool”. Ik kom dan vier lessen geven waarbij de kinderen iets leren over een orkest in het algemeen en
de verschillende instrumentgroepen. De leerkrachten besteden er
zelf ook enkele lessen aan en de kinderen studeren een aantal liedjes
in. Tot slot komen een aantal muzikanten van Excelsior een klein concertje geven waarbij de kinderen mee kunnen doen. En we begeleiden
de liedjes die de kinderen hebben ingestudeerd. Ook dit schooljaar
ga ik dat weer opstarten.

Op de Lessenaar:

Copacabana
TEKST: Elvira van Baarle

De winter moet nog echt beginnen en
muziekvereniging Excelsior Pijnacker
verlangt alweer naar de zomer. Gelukkig
voorkomt het repertoire van Excelsior de
welbekende ‘winterdip’. Eind november
kwam namelijk het swingende Copacabana van Barry Manilow op de lessenaar.
Het lied Copacabana is uitgebracht in
1978. Anno 2015 kent nog steeds iedereen de hoofdlijnen van het verhaal in dit
nummer. Barry Manilow zingt over Lola
(een showgirl) en haar liefde Tony (een
barman) in de Copacabana nachtclub.
Mogelijk dacht u bij het lied Copacabana
meteen aan de wijk Copacabana in het
zuiden van de Braziliaanse stad Rio de
Janeiro,
bekend
vanwege
het
4 km lange strand in de vorm van een
halve maan. Het speelt zich echter af in
New York City, waar het in de zomer overigens ook behoorlijk warm kan zijn.
Jong en verliefd hadden ze niet meer nodig dan elkaar. Tot op een dag Rico binnenkwam. Hij had ook wel een oogje op Lola. Dit tot groot ongenoegen van
Tony. Er ontstaat een gevecht tussen Tony en Rico met een dramatisch einde.
Dertig jaar na dit gevecht is Lola nog altijd gekleed in haar show-girl outfit. Het
blijkt dat Tony het gevecht niet overleefd
heeft, wat een grote impact heeft gehad
op het leven van Lola. Ze drinkt veel. De
nachtclub is ondertussen omgebouwd

tot een discotheek, zonder show-girls en
dus . . . zonder Lola. De wijze les hieruit?
Wordt niet verliefd in de Copa!

Ondanks deze gruwelijke gebeurtenissen
in de Copacabana nachtclub blijft het een
vrolijk, swingend en zomers nummer.
Barry Manilow heeft kort na de bekende
Engelse versie ook een Spaanse versie
van het nummer uitgebracht. Het verhaal
heeft Barry een Grammy-award opgeleverd. Tevens is er een verlengde versie
gemaakt voor films en is er zelfs een musical rondom dit verhaal geschreven.
Zeer recent is dit nummer nog gecoverd
in de film The Minions.
Het was wel even goed kijken voor de
muzikanten van Excelsior, de eerste keer
dat zij Copacabana doorspeelden. De
versie die Excelsior in bezit heeft, is namelijk de door Johan de Meij met de
hand(!) geschreven muziek. In de tijd dat
hij dit stuk schreef, was kopiëren van de
handgeschreven muziek veel goedkoper
dan het stuk door een drukker te laten
drukken met duidelijk leesbare noten.
Excelsior zal in ieder geval tijdens de
wintermaanden hard oefenen om niet alleen het drama en de passie in het stuk
tot uiting te brengen, maar zeker ook om
de zomerse sferen, behorende bij het
strand van Copacabana, tot leven te laten
komen. We verheugen ons erop dit stuk
ten gehore te brengen in 2016.

Muziekvereniging
Excelsior Pijnacker
kijkt terug op
een mooi 2015.

Wij hopen u in 2016 bij
een van onze concerten
te zien en wensen u
prettige feestdagen en
een muzikaal 2016!

