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Muziekstuk.

Een dirigent geeft de maat aan, wijst het orkest op details 
en is bovendien het artistieke geweten: hij draagt zorg voor 
de technisch goed afgewerkte uitvoering van de muziek 

en voor de samenhang en interpretatie. Bij een professioneel 
gezelschap ligt de nadruk op dit laatste. Het Latijnse woord  
dirigere betekent zoveel als rechtmaken, richten of (be)sturen. 
Een orkest is een levend instrument, bestaande uit veel ver-
schillende karakters. Het is de taak van een dirigent om ‘al 
die mensen met hun instrumenten dienstbaar maken aan de 
muziek,’ aldus het standaardwerk Lehrbuch des Dirigierens 
(Hermann Scherchen, 1929 en nog steeds herdrukt).

Hoe werkt dirigeren?
De manier waarop een dirigent zijn armen en handen beweegt 
wordt de dirigeerslag of slag genoemd. 
De maat wordt aangegeven met de rechterhand – al dan niet met 
baton (stokje). Die gaat op de eerste tel naar beneden, en op de 
laatste tel van dezelfde maat gaat de beweging terug naar boven. 
Het tussenliggende slagpatroon verschilt per maatsoort en tem-
po. En vooral ook per persoon.

Een dirigent kan kiezen om de bewegingen precies op de tel te 
plaatsen, of ‘voor het orkest uit’ te dirigeren, waarbij musici 
meer tijd hebben om de aanwijzingen op te volgen.   
Een dirigent gebruikt zijn of haar linkerhand voor dynamische 
nuances, intentie en intensiteit, karakter, specifieke inzetten en 
ontelbare overige details. Die finesses brengt een dirigent ook 
over met lichaamstaal, gelaatsuitdrukkingen en – niet in het 
minst – de ogen.

Wat kenmerkt een goede dirigent?
Al hebben individuele orkestmusici geen dirigent nodig om goed 
te spelen, een orkest als geheel gaat er wel beter van klinken.
Een dirigent zonder orkest is als een generaal zonder leger. 
Maar absolute macht is van vroeger tijden; tegenwoordig moet 
hij – en steeds vaker ook zij – het hebben van charisma.

3 voorbeelden van hoe ‘n dirigent de maat slaat:
Probeer het eens!

Hartelijke groet,

Cees de Cort

De Dirigent
Een dirigent leidt een 
orkest, koor of ander 
ensemble in de uitvoering 
van een muziekstuk.

Bot
De columnist Tie Schellekens

Deze week onbedaarlijk hard gelachen voor de televisie. 
Harry Mulisch was tien jaar dood. Er werd een programma 
over hem uitgezonden. Ter nagedachtenis vertelde Marcel 

van Dam dat hij had meegemaakt dat iemand de hand naar 
Harry uitstak met de woorden: ‘Mag ik me voorstellen?’ en dat 
de schrijver antwoordde ‘Ik ken al genoeg mensen.’ Met zo’n 
botte opmerking krijg je mij op de kast. Het doet me ook meteen 
aan broer Frans denken. Die is ooit vereeuwigd door schrijver 
Frans Thomése in ‘Het bamischandaal’. ‘Er bestaan vele vormen 
van botheid. En er waren er maar weinig die de Schel niet tot in 
de puntjes beheerste’. Wij Schellen kunnen ongelofelijk bot uit de 
hoek komen. Vaak zonder het te beseffen zelfs. We hebben dat 
van ons moeder. En nu die 94 is, haalt ze uit zonder gêne. Vooral 
de verzorgsters van haar aanleunflat moeten het ontgelden. 
Dat die haar nog niet vergiftigd hebben, is mij een raadsel. Ze 
hebben nog anderhalf jaar. Anders moet ze verhuizen. En dat wil 
ik haar niet aandoen. Zo ben ik dan ook wel weer. En mezelf ook 
niet. Mijn zus Dorothé steelt echter de botte show. Toen diezelf-
de Frans moest worden begraven en we bezig waren met de 
muzikale omlijsting, gebood ze me niet te spelen, want vertelde 
ze me: ‘tijdens de begrafenis van ons pa vroeg een vriendin aan 
me: Was Tie nu zo ontroerd of kan ie niet spelen?’ Botte mensen 
spreken wel vaak de waarheid.

Groetjes,
Tie

Repetitiemaatregel 

Afscheidsbrief
Beste leden van de Harmonie Concordia Ginneken,

Nu drie maanden geleden ben ik afgestudeerd in Breda en kan 
terugkijken op onvergetelijke twee jaren. Voor het eind hoopte 
ik wel wat anders, maar vanwege Corona was het niet mogelijk, 
persoonlijk afscheid van jullie allemaal te nemen. Dus wil ik 
althans met deze brief jullie bedanken voor de opname in jullie 
uitstekende harmonie. Ik denk met heel veel plezier terug aan 
de repetities en optreden in Breda en omgeving. Mijn persoonlijk 
hoogtepunt was het carnaval in de grote kerk. Zoiets heb ik in 
mijn leven nog niet gezien en zal het ook nooit vergeten. Het was 
zo uitbundig en vrolijk als Nederland zelf.

Terugblik
Zeer sfeervol Herfstconcert door 
Harmonie St Caecilia Bavel en
Harmonie Concordia Ginneken 2016

Beste muziekvrienden,
 

De maatregel die het kabinet dinsdagavond afgekondigde 
om buurthuizen de komende 14 dagen te sluiten, treft 
helaas ook Concordia. Vianden is vanaf vanavond 10 uur de 

komende 14 dagen dicht.
Onze repetities van 5 en 12 november komen hierdoor helaas te 
vervallen!
 
In de hoop en verwachting dat de maatregel van het kabinet op 
woensdag 18 november ook echt zal eindigen, worden de repeti-
ties op donderdag 19 november volgens ons schema hervat:
> 19 november tutti repetitie
> 26 november groepsrepetities fluiten, hoorns en klarinetten
> 3 december tutti repetitie.
 
Het nieuwe schema starten we op 10 december met de nu verval-
len groepsrepetities trompetten, bassen en saxen.
 
Veel sterkte en blijf gezond!

Namens het bestuur en het corona-team,
Ria, Maartje en Nico

HOE IS HET NU MET:

AGNES KROOSWIJK                                                                 
Agnes heeft nog steeds veel last met haar beiden schouders, ze 
heeft zowel links als rechts een blessure die hoogstwaarschijnli-
jk al chronisch is.
Ze is al weer begonnen met drummen onder leiding van Jurgen 
Dame.
Dit heel rustig aan, want ze moet een hele andere houding aan 
gaan leren, en met zwaardere stokken gaan drummen.
Ze heeft wel heel veel zin om weer te komen, maar dit heeft tijd 
nodig. Ze hoopt dat ze in januari 2021 weer langzaam op kan 
starten bij het opstaporkest,
Voor iedereen de hartelijke groeten.

HOE IS HET NU MET:

PAUL MARTENS                                                                               
Met Paul gaat het iedere dag weer wat beter, de koorts is verdwe-
nen evenals de passende klachten.
Hij heeft veel op bed gelegen en zijn conditie is nog bij lange na 
niet terug.
Kortom nog steeds heel vermoeid en weinig energie.
Maar het gaat de goede kant op, positief nieuws dus.
Natuurlijk ook de groeten voor iedereen.

HOE IS HET NU MET:

BAS VAN DEN BEEMT                                                                           
Met Bas gaat het goed, al zijn er nog wel wat ongemakken.
Zijn enkel blijft wat dik, en als hij een tijdje gezeten heeft dan 
moet hij weer even op gang komen.
Hij heeft zelfs alweer eens op de mountainbike gezeten. Dus al 
met al ook weer goed nieuws.
Waarschijnlijk komt hij alweer snel meespelen.

Groetjes Mary,
commissie lief en leed.

Deze vrolijkheid en het plezier aan de muziek wil ik nu ook 
meenemen op mijn verdere weg. Voor mij is de volgende station 
nu Bielefeld, waar ik verder ga studeren. Ondanks de bijzondere 
tijd ben ik optimistisch en hoop het hier net zo goed te hebben 
als in Breda. Ik hoop dat ook jullie plezier vinden in deze tijd 
en dat de muziek na Corona weer gewoon zo terugkeert. Graag 
hoor ik ook van jullie nieuwe concerten – misschien kan ik jullie 
nog een keer op een concert bezoeken. Voor de toekomst wens ik 
jullie allemaal het beste!

Blijf gezond en veel groeten aan iedereen!

Paul

Paul Hennrich
Forellenweg 9
33619 Bielefeld
Duitsland

Lotenverkoop via Concordia op 
corona afstand
Ook Harmonie Concordia doet ieder jaar mee aan de Grote 
Clubactie. Er zijn nog slechts 50 loten beschikbaar!
Aktie loopt tot 30 november. bestel via Leonie aub.

-  Verkoop op afstand via onderstaand stappenplan

Wij stellen het zeer op prijs als u loten op afstand bij ons wilt 
bestellen.

Dat gaat als volgt:

·  Prijs van de loten: 1 lot kost € 3,-; 2 loten €5,- en 4 loten €10,-
·   U bestelt uw loten door het overmaken van het juiste bedrag  
 naar bankrekening NL 94 RABO 01046 14 900 t.n.v. Harmonie  
 Concordia onder vermelding van “Grote Clubactie (aantal)  
 loten” en uw mailadres.
· U ontvangt een bevestigingsmail van ons.
·  Het door u bestelde aantal loten wordt aan u opgestuurd of bij  
 u thuis bezorgd.

Wij vertrouwen op een grote opbrengst voor onze clubkas en wij 
danken u bij voorbaat voor uw deelname aan deze loterij.

Namens het bestuur
Leonie

Volle bak in de Mariakerk

K.E. Harmonie Concordia is heel content met onze huidige 
dirigent Martijn Krijnen.
Al heel snel nadat Martijn voor het eerst op de “bok” stond was 
het duidelijk dat het uitstekend klikte tussen de dirigent en de 
muzikanten van Concordia.
Hij is een ervaren musicus en dirigent, die de lat hoog legt, 
maar toch vooral ook uitgaat van wat de muzikanten willen en 
kunnen.

U allen is bekend de uitspraak: “vele handen maken licht 
werk“ Als uw voorzitter mag ik van dicht bij ervaren op 
welke wijze en met welke gedrevenheid ons Corona-team 

invulling geeft aan de grootse wens van alle muzikanten van 
Concodia nl. kunnen en mogen repeteren.

Het is een veelvoud van regels die samen de optie geven om te 
kunnen repeteren. Hier enkele regels: hanteren van de Corona 
reglementen, de voorschriften van de horeca, de wekelijkse 
administratie.de coördinatie en communicatie. Wij willen het 
Corona-team uitbreiden. 

De aanwezigheid van begeleiders voor de handhaving is van ge-
meente wege een verplichte zaak voor Concordia. We hebben bij 
de tutti- en bij de groepsrepetities tot nu toe Frans, Maartje en 
Nico als begeleiders bij de handhaving in Vianden gezien. Het zou 
voor Concordia -zacht gezegd- een goede zaak zijn als ook andere 
leden hierbij als vrijwilliger mee gaan helpen. Welke werkzaam-
heden? Opstellingen deelnemers samenstellen voor de repetities 
op donderdag of bij de inkom van zaal Vianden controle en hand-
having begeleiden tijd: 2 uurtjes of 3,5 uur. 
Iedereen die zich betrokken voelt en - dat staat uiteraard voorop-  
die het vertrouwen heeft in de veiligheid en strikte organisatie 
van het Corona-team in samenwerking met het management 
Vianden is van harte uitgenodigd contact op te nemen als vrijwil-
liger voor ‘de handhaving‘ bij het Corona-team op het bekende 
e-mailadres: coronaproof@concordiaginneken.nl.
Wij rekenen op uw medewerking.
Samen voor ons Concordia.

Het opleidingsorkest en het groot orkest samen één orkest
Zoals in de mail d.d. 26 oktober jl. van bestuur en coronateam 
uiteengezet, zijn de beide orkesten voor de tutti-repetities tijdeli-
jk samengevoegd. Dat geeft de jongeren van het opleidingsorkest 
de mogelijkheid om toch in orkestverband muziek te maken. 
Dat is belangrijk voor de jongeren en dus ook voor Concordia. 
Wanneer dat betekent dat we in een gezamenlijke repetitie met 
een paar man teveel zijn, de afgelopen tijd was dat meer dan 30, 
is het logisch dat we dan wat ‘indikken’ om deelname van de 
jongeren mogelijk te maken.
 
De praktijk
Dat ‘indikken’ wordt praktisch ingevuld vanuit de functional-
iteit van het orkest. Bij de tutti-repetities van het groot orkest 
worden met name bij de fluiten, klarinetten en de saxen de 
eerste en/of de tweede partijen gespeeld door meerdere muz-
ikanten. Als er bijvoorbeeld drie muzikanten de zelfde partij 
spelen kunnen daarvan best een of twee muzikanten een keer af-
wezig zijn zonder dat dat afbreuk doet aan het functioneren van 
het orkest. Hoe dit in de praktijk werkt, hebben we al kunnen 
zien in de aanloop naar de tutti-repetitie van 5 november, die 
helaas moest worden afgeblazen vanwege de recente maatre-
gelen van het Kabinet: Maartje en Ria kijken naar de grootste 
bezetting in deze instrumentgroepen/partijen en benaderen bij 
overtekening de muzikanten met het verzoek om onderling af te 
spreken wie er op de reservelijst geplaatst kan worden. We gaan 
er van uit dat de muzikanten onderling prima met elkaar kunnen 
afspreken wie deze keer verstek laat gaan en wie een volgende 
keer, maar in de praktijk wordt dat dus al begeleid door Ria en 
Maartje van het team.

Wanneer uiterlijk bericht voor aanmelding en/of afmelding?
Het samen gaan van de beide orkesten maakt dat de organisatie 
nog nauwer luistert dan het al was. Op de maandagen worden de 
stoelenschema’s gemaakt, dus afmeldingen vanwege ‘toch andere 
afspraken’ graag uiterlijk vóór de maandagen. Als iemand moet 
afzeggen vanwege gezondheids- of andere dringende redenen, 
kan dat uiteraard later, maar dan graag z.s.m. maar uiterlijk 
donderdag 17uur. Dan kan het team tenminste nog proberen 
de mensen op de reservelijst die hun mail of de groepsapp goed 
bijhouden, er van op de hoogte te stellen dat zij alsnog aan de 
repetitie kunnen deelnemen. 
 
Namens het bestuur en het coronateam,
Ria, Maartje en Nico

Nieuwe regels corona


