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Allereerst wens ik alle leden,
medewerkers/sters van onze
hoofdsponsor Muziekcentrum
Oostendorp en sympathisanten,
een heel gelukkig en gezond 2016.
Het bestuur is ook dit jaar weer
voornemens er een fijn muzikaal jaar van te maken met fantastische
toetsenisten en zeer leerzame en gezellige workshopavonden.
Op onze laatste clubavond met toetsenist Sander Tournier werd de
nieuwe Roland E-A7 geïntroduceerd en gedemonstreerd. Ondanks dat
onze club de primeur had, was het jammer dat het instrument niet
compleet was. O.a. de effectenbank ontbrak nog, wat natuurlijk het risico
inhoudt dat men gaat vergelijken met andere merken. Dit doet echter
niets af van de kwaliteiten van de toetsenist, die het maximale heeft
gedaan om het instrument zo goed mogelijk uit de verf te laten komen.

Het kerstconcert bij onze hoofdsponsor Oostendorp was weer
een enorm succes. De 500 aanwezigen konden genieten van
twee fantastische toetsenisten maar zeker ook humorristen,
Peter Baartmans en Michel Voncken. Op deze avond mocht
het bestuur wederom flyers uitdelen met een Quintencirkel
erop en uiteraard de nodige info over onze prachtige club.
Nog hartelijk dank hiervoor.
Ook onze laatste workshopavond met Robbiedoes was
wederom een groot succes. (Alleen Gerrit en ik hadden het
een beetje druk met al die mensen, maar we doen het plezier
hoor). Hij heeft ons vele nieuwe mogelijkheden over de Tyros
geleerd. De invulling van deze avonden schijnt heel goed
aan te slaan en we gaan hiermee uiteraard op dezelfde voet
verder.
Inmiddels heb ik al weer een aantal mensen benaderd die
voor ons op zinvolle wijze een avond kunnen invullen. Ons
eigen lid, Wim van Weij, doet de aftrap in februari met de
volgende onderwerpen: het veranderen van de
aanslaggevoeligheid, geluiden laten doorklinken,b.v.orgel,
voetpedalen instellen, styles assembleren.
Onze eerste workshopavond op 11 januari a.s. zal in het
teken staan van nieuwjaarswensen en informatie over het
organiseren van onze eerste jamsessie.

Agenda

8 februari 2016
29 februari 2016

Workshop
Ruud van den Berg

14 maart 2016

Workshop

21 maart 2016

Jersey

Alle avonden beginnen om
20.00 uur in Partyboerderij
De IJsselhoeve te Doesburg,
tenzij anders vermeld

Ik wens u allen een fijn muzikaal jaar.
Maandag 25 januari 2016 Leden spelen voor leden.
Aanvang ongeveer 20.30 uur.
Zoals gebruikelijk spelen leden voor leden na de
jaarvergadering. Dit keer zijn dat, Alfred Putter uit Nijmegen,
Toon Driessen uit Laren en het duo Jan Verkerk uit
Doetinchem en Theo Matser uit Wichmond .
Heren
hartelijk dank dat jullie voor ons willen spelen. Wij wensen jullie heel veel succes.

NB. De IJsselbrug bij Doesburg is afgesloten van 21 januari 2016 t/m 19 februari 2016. U kunt De IJsselhoeve
bereiken via Zutphen/Steenderen of via Westervoort/Giesbeek.

Orgel & Keyboardclub Gelderland
Vergaderagenda

25 januari 2016
19.30 uur

Jaarvergadering
I. Opening vergadering
II. Vaststelling presentielijst
Ingekomen stukken/mededelingen
III. Vaststelling/Goedkeuring van notulen van vorige vergadering (26 januari 2015)
IV. Jaarverslag van de secretaris
V. Verslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
VI. Voortgang website
VII. Muzikaal programma 2016
VIII. Jamsessie mei 2016
IX. Rondvraag
X. Sluiting vergadering

MUZIKALE TURBO TAAL
116. Gealtereerd:
- Een veel voorkomend verschijnsel binnen akkoordsymbolen. Het voert te ver om dit type symbool in deze serie
helemaal uit te diepen. Maar aangezien in het muzikaal turbotaalgebruik de term 'gealtereerd' algemeen aanvaard is,
probeer ik bij benadering een praktijk-uitleg te geven. Maar deze is puur muzikaal en theoretisch wel aan te vechten,
dus ik geef wat mijn uitleg betreft garantie tot aan TurboTerm 117! Grof verdeeld bestaan er 2 type akkoorden,
namelijk majeur-akkoorden en mineur-akkoorden (afhankelijk van de aanwezigheid van een grote of kleine terts).
Gealteerde akkoorden bevatten juist zowel de majeur als de mineur-toon tegelijk in hetzelfde akkoord! Dat geeft een
bepaalde spanning, een blues-karakter! Bluesmuziek bestaat vaak uit gealtereerde akkoorden. Deze geven door hun
mineur/majeur-mogelijkheden in één zelfde akkoord veel ruimte om op te improviseren! (Voor vergevorderden:
Feitelijk is de majeurtoon in een gealtereerd akkoord gewoon de officiële terts en is de 'mineurtoon' eigenlijk een b10
-soms #9-. Neemt niet weg dat veel mensen in de praktijk ervaren dat er twee tertsen tegelijk in hetzelfde akkoord
zitten).

