
Wandelen

Het voorjaar 2020 nodigt ons uit om creatief om te gaan 
met de opgelegde voorschriften.

Mede door het bijzonder aangename weer kunnen we lekker 
naar buiten. 

Scholenprojecten 2020

Helaas zijn onze twee scholenprojecten voortijdig beëin-
digd i.v.m. de Coronamaatregelen. 

De drie uitvoeringen van het Mysterie van het Verdwenen 
Geluid die onder de muzikale leiding van Martijn wel uitgevo-
erd konden worden, zijn zeer enthousiast ontvangen zowel  
door de leerlingen als door de docenten. De kinderen zongen 
uit volle borst mee met de liedjes die door onze muzikanten 
gespeeld werden.

Bij de Laurentiusschool moet nog een laatste les gegeven 
worden van Blaasmuziek is Cool. 
We hopen dat dat in het najaar doorgang kan vinden en het 
afsluitend concertje door ons Opleidingsorkest zal dan in 
Vianden plaatsvinden.
Namens bestuur Leonie

Er zijn meerdere mogelijkheden om buiten 
te ontspannen, dicht bij op het balkon of in 
de eigen tuin, maar ook de parken, die voor 
velen op loopafstand liggen. 
Het is nu ook de periode om op ontdekkings-
reis te gaan naar andere gebieden rondom 
Breda.
Onbekende plekken om heerlijk in de natuur 
te gaan wandelen en te genieten van het 
natuurschoon dat de Baronie van Breda rijk 
is.
Zo was ik enkele weken geleden op uitnodi-
ging van een vriend gaan wandelen in de 
boswachterij Dorst.
Het trefpunt was Wethouder van Dijklaan op 
de parkeerplaats van Beum.
Een uitgestrekt bosgebied ten noord oosten 
van Breda dat ligt tussen Dorst Teteringen 
Oosterhout en Rijen. groot 1.100 hectare.
Vanuit mijn eigen locatie loop ik wekelijks 
over het pad langs de rivier de Mark en in 
het Mastbos.

Het bosgebied bij Dorst inclusief de Seterse 
heide en de leemputten straalt een totaal 
andere sfeer uit en heeft een verrassende 
indruk op me gemaakt.
Gezellige slingerende paden door het grove 
dennenbos, mooie vergezichten met heide 
en loofbosjes en de zandstrandjes rondom 
de leemputten.
Afsluitend hebben we bij de uitspanning 
Beum van een take away drankje en broodje 
genoten bij de brandtoren.
De Schrijvert

Allemaal blij

Daar zouden we van uit mogen gaan, toch?
Naast het zonnige weer van de laatste weken, waarbij op 

sommige dagen men eitjes had kunnen bakken op de mo-
torkap van de auto, was het hoofdthema “versoepelingen“.
In allerlei maatschappelijke en sociale sectoren worden door 
het crisisteam versoepelingen 
doorgevoerd en is de ontlading in het gehele land voelbaar. De 
straten vullen zich en ook op de snelwegen ontstaan weder-
om de gebruikelijke files. Het openbaar vervoer neemt zijn 
vertrouwde plaats in het straatbeeld weer in en heel voor-
zichtig gaat onze vaderlandse trots zijn vleugels uitspreiden 
om passagiers naar vakantieoorden te vervoeren.
Enkele sectoren dienen nog geduld te hebben, voordat zij 
weten welke opties van versoepelingen er voor hen zijn. Zo 
ook voor de harmonieën, ons eigen Concordia inbegrepen en 
voor andere vormen van samen muziek maken.
Op de agenda van Concordia staat voor zondag 5 juli 2020 
het jaarlijks terugkerende zomerconcert. Gezien de huidige 
beperkingen is dit concert afgelast.
Mede op initiatief van Tjerk Franken is het idee opgepakt om 
een alternatief te organiseren.
In samenspraak met ons projectteam evenementen is door 
het bestuur contact opgenomen met Ruud van Arendonk van 
zaal Vianden en worden de mogelijkheden bekeken om op 
zondag 5 juli een gezellige samenkomst te organiseren. In-
dien de verplichte en noodzakelijke veiligheidsvoorschriften 
uitvoerbaar zijn, geven wij als bestuur groen licht. Hoe en op 
welke wijze volgt Dus conclusie noteer deze datum 5 juli!
Namens het bestuur Frans 



Klarinet

We onderscheiden twee soorten klarinetten: Duitse en 
Franse.

 Het Duitse systeem wordt ook wel het Albertsysteem ge-
noemd. 
 Het Franse systeem wordt het Böhmsysteem genoemd en 
dankt haar naam aan Theobald Böhm. Hij had in de loop van 
de 19e eeuw de constructie van de dwarsfluit op revolutio-
naire wijze herzien. Zijn kleppen systeem werd later door de 
Franse Hyacinthe Klosé op de klarinet toegepast. 
Soort instrument en ontstaan van de toon.
De klarinet is een houten blaasinstrument. 
De meeste klarinetten zijn gemaakt van Afrikaans hardhout, 

van de Mpingo boom. Het meest wordt 
de houtsoort grenadille (dalbergia 
melanoxylon) gebruikt. Deze houtsoort 

groeit algemeen in zuidoost Afrika en komt 
vaak voor als struik. Dit hout dat van zichzelf 
zwart is en zeer zwaar is, laat zich bijzonder 
goed bewerken. Tegenwoordig worden er ook 
goedkope klarinetten van kunststof gemaakt.

Om een toon uit de klarinet te krijgen heb je ook 
een rietje nodig. Door op het mondstuk te bla-
zen gaat dit rietje trillen, vervolgens gaat ook 
de lucht binnenin de klarinet trillen en horen 
wij een toon. Het rietje wordt gemaakt van een 
soort bamboe.
De klarinettenfamilie.
De klarinet heeft een grote familie. De meest 
gebruikte klarinet is de Bes-klarinet, maar er 
zijn meer soorten. Van hoog naar laag zijn dit: 
Es-klarinet, Bes-klarinet, A-klarinet, Alt-klari-
net, Bas-klarinet en Contrabas-klarinet. 

Alle klarinetten hebben dezelfde grepen en 
lezen bladmuziek in de G-sleutel. Ze klinken ech-
ter wel allemaal anders; de Es-klarinet klinkt 
heel hoog, de Bas-klarinet heel laag. Er bestaan 
ook orkesten die uit alleen maar klarinetten 
bestaan. De hele klarinettenfamilie wordt dan 
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gebruikt. Een dergelijk orkest wordt een clarinet-choir 
(klarinetten koor) genoemd. 

Toepassing.
In het harmonie orkest is de klarinet het belangrijkste 
melodie instrument, zoals in een symfonie orkest dat de 
violen zijn. Het harmonie orkest bestaat dan ook uit een 
grote groep klarinetten.
 
Ook wordt de klarinet veel gebruikt in de jazz. Iemand die 
de klarinet populair heeft gemaakt bij het grote publiek was 
Benny Goodman (1909-1986).  

De klarinet wordt veel gebruikt voor allerlei soorten 
volksmuziek. Vooral in Oostenrijk en Tsjechië is de klarinet 
veel te horen in blaaskapellen. Ook in de joodse klezmer 
muziek is de klarinet een onmisbaar instrument. Soms 
horen we de klarinet ook wel in pop muziek.
Cees de Cort, de conservator instrumenten

Zoom
‘Beter scheef durin dan er neffe’.
Ik hoor onze dirigent graag praten over muziek. Hij heeft 
me ook gestimuleerd om muziek te beluisteren waar ik in de 
62 jaar van mijn bestaan nog niet aan toe was gekomen: het 
adagio van de Mozarts Gran Partita en natuurlijk Nimrod. 
Het zijn grote hits geworden op mijn playlist. Maar ik pas 
voor Martijn op Zoom. Toen ik dat besluit openbaar maakte 
aan mijn collega’s van het opstaporkest en uitlegde dat mijn 
computer van de baas is en die Zoom te fraudegevoelig vindt, 
antwoordde Adje ‘Het kan ook op de iPhone’. Toen ik Adje 
uitlegde dat die ook van de baas is, vroeg ie of mij bas ook 
van het Haven-
bedrijf was. Ik zei ‘Nee, die is van de harmonie’. 
Tie, de columnist

Sousa 29 mei 2017
Even terug in de tijd!
Een mooi gebeuren voor en met ons Concordia.
Het verraste mij in de afgelopen dagen toen iemand op de tv 
sprak, dat het virus al drie maanden om ons heen waart.
Ik dacht opnieuw wat vliegt de tijd voorbij. Dat zelfde gevoel 
kreeg ik, toen ik op facebook spontaan zag staan, dat op 20 
mei 2017 
het Sousafoon spektakel plaats vond en aansluitend tijdens 

het Spanjaardgat-festival Concordia een perfecte uitvoering 
ten gehore bracht.
Drie jaar terug in de tijd. Daar mogen we met ons alle best 
even bij stil staan. 
Prachtig weer, volle bak op het ponton met een enthousiast 
publiek, vele genodigden en als eregast de ambassadeur van 
de USA.
Heel Nederland beleefde de sfeer van 135 sousafoon spelers 
tijdens het acht uur journaal en vele social media kanalen.
Concordia heeft van zich laten horen vanaf het Spanjaardgat 
tot aan café de Beyerd en tot in het puntje van de toren van 
de Grote kerk. Het was magnifiek. een mooie herinnering.
De Schrijvert

Attentie!  
Notes van de redactie:
in de eerste Nieuwsbrief stond dat de volgende Nieuws-
brieven per mail verstuurd worden en te lezen zijn op de 
website. Helaas is dat door een technische hapering nu nog 
niet het geval.
Lukt het niet om met youtubefilmpje van Paul Martens te 
openen probeer het dan met de volgende link: 

U verhalen en anecdotes zijn welkom op:
Contact mail adres: concordiaginneken@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=R0x-
NDj8oJT8&t=46s

https://youtu.be.ROxNDj80JT8  
https://youtu.be.ROxNDj80JT8  
https://youtu.be.ROxNDj80JT8  
https://www.youtube.com/watch?v=R0xNDj8oJT8&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=R0xNDj8oJT8&t=46s

