
  

 

                            NIEUWSBRIEF   
                                     
    ORGEL EN KEYBOARDCLUB GELDERLAND 
     

 

                                                                       
Van de voorzitter,      

 Na een geslaagde wintersportvakantie kijk ik al weer uit naar het 

voorjaar en de dagen weer gaan lengen. Want naast mijn grote passie 

voor muziek maken, heb ik als tweede grote hobby tuinieren. En dan niet 

alleen een bloementuin, die wij jaarlijks een paar dagen openstellen voor 

publiek, maar ook een grote volkstuin, waarin van alles wordt verbouwd. 

Alleen het jaarlijks omspitten valt wat tegen.  

Muzikaal beginnen we de lente op 21 maart met het geweldige duo 

Jersey uit Wijchen. Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer over hen.  

Eerst even een korte terugblik op de laatste clubavond waarbij Ruud van 

den Berg voor ons optrad  
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Ruud heeft ons m.b.v. diverse premium packs voor de Tyros 5 diverse prachtige styles laten horen. Hij speelde alles 

uit z’n hoofd wat op zich al erg knap is, want bladmuziek is niet aan hem besteed. Ruud nogmaals bedankt voor je 

mooie optreden en het geven van nog enkele bruikbare tips. 

Ook de laatste workshopavond waarbij Wim van Weij het één en ander op deskundige wijze heeft verteld, was 

volgens diegenen die ik gesproken heb, een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. De volgende workshop op 

14 maart a.s. zal Jan Verkerk u laten zien en horen hoe je op verschillende wijze de liedjes nog beter kunt laten 

klinken. Tevens heeft hij mij gevraagd om u te vragen een USB stick mee te nemen zodat u een aantal door hem zelf 

gemaakte midifiles kunt overnemen. 

De workshopavond op maandag 11 april 2016 zal worden verzorgd door  beroepsmuzikant en tevens 

demonstrateur bij Yamaha, Tom Meuwese uit Nijmegen. Hebt u specifieke vragen voor hem, mail ze mij dan door, 

dan zorg ik dat ze bij hem terecht komen.  

Tot slot kan ik u melden dat onze secretaris weer 3 nieuwe leden heeft kunnen inschrijven. Beste nieuwkomers 

hartelijk welkom bij onze club. 

Ik wens een ieder wederom prachtige muziekavonden.  

 

Maandag  21 maart 2016 treden voor u op het duo Jersey.   Aanvang 20.00 uur. 
 

Wat allemaal in 1991 begon als “zomaar een bandje” zijn de mannen van het muzikale duo Jersey anno 2016 graag 

geziene gasten op bruiloften en partijen. Na 25 jaar staat alles goed op de rails, en loopt het als een trein bij de broers 

Kees(toetsen / saxofoon / zang)  en Erich (drums / zang) van der Velden. 

Uitgangspunt bij elk Jersey-optreden is dat de tent op z’n kop moet. Wij zijn een allround band en passen ons dus aan 

bij  de locatie waar wij spelen. Rare verkleed partijen en andere rare fratsen zijn aan Jersey niet besteed.  We stappen 

op iedere podium en blijven onszelf, wij zijn hetzelfde als het publiek. Dat is onze formule, wat de avond doet slagen.” 

Jersey is altijd covers blijven spelen. Het kost ons al tijd genoeg om ons repertoire bij te houden, want midi-files  

worden door ons zelden gebruikt.  Jersey bezit met Ketron Audya en Yamaha Tyros 5 een geweldig instrumentarium. 

Op het podium wordt live gespeeld met de audio-styles van beide instrumenten. Het ene keyboard vult aan wat de 

ander niet heeft.  
De combinatie Ketron / Yamaha is reeds  jaren een vertrouwde combinatie wat de broers op het podium gebruiken.  

We sluiten niet uit dit voor altijd blijft bestaan, want de interesse blijft natuurlijk ook voor de andere bekende merken 

zoals Korg.  
 
21 maart 2016 speelt Jersey in de IJsselhoeve voor u,  u bent allen van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 

www.orkestjersey.nl  

 

 



  

 

 

 

MUZIKALE TURBO TAAL 

 

 

118. "Muziek per meter": 

- Zo klinkt muziek wanneer het gebodene in maat 33 nog 

net zo inspiratieloos EN voorspelbaar is als in maat 4. Dat 

wil zeggen: op kilometers afstand al aan voelen komen, 

wat er gespeeld gaat worden - over muziek per (1000) 

'meter' gesproken! -. Het is eigenlijk een equivalent van 

'spierballenmuziek' (zie TurboTerm 9). Alleen bij 

spierballenmuziek wordt (tenminste nog) een kunstje 

vertoond en het liefst zo lang/hard/snel mogelijk. Bij 

"muziek per meter" ontbreekt zelfs dát er ook nog aan: Het 

kan wél een manier zijn om zoveel of zo lang mogelijk aan 

behangmuziek te komen, zoals bedoeld bij TurboTerm 

91. Dat laatste heeft immers ook de neiging om op een 

gegeven moment niet me(t)er op te vallen...! Vandaar. 

119. Een snik (in je stem) 

- Een begrip, meestal in combinatie met zang. Een 

zanger(es) met een snik heeft een te duidelijke overgang 

van borst- naar kopstem of zet woorden/noten extra aan, 

waardoor er een soort hik klinkt, voordat de eigenlijke toon 

komt. Deze komt daardoor een fractie later. Een snik komt 

wel over als een tekortkoming of een zwaktebod, maar 

bepaalde stijlen lijken zelfs hun bestaansrecht te 

verwerven door de aanwezigheid van deze snik. Soms in 

de country, maar op afstand komt de snik het meest voor 

bij de genre smartlappen! 

 

 

 

 

Agenda 

 
11 april 2016  Workshop 

25 april 2016  Michel Voncken  

9 mei  2016  Workshop 

30 mei 2016  Menno Beijer 

 
 

   

 

      Alle avonden beginnen om  

20.00 uur in Partyboerderij  

De IJsselhoeve te Doesburg, 

 tenzij anders vermeld 



  

 

 
 

 

 

 


