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Van de voorzitter,     

Het gaat goed met Nederland, althans dat zegt de Koning of 
liever gezegd de regering!

Met meer dan 500.000 werkelozen, toename van criminaliteit en zelfs 
meer dan 3000 criminelen die nog vrij rondlopen en hun straf nog 
moeten uitzitten, een sterkere wordende polarisatie een mislukte 
integratie en ga zo maar door.  Onze regering zegt dat we er allemaal 
volgend jaar iets op vooruit gaan, nou ik denk het niet. Zeker de ouderen 
niet, waartoe ik ook behoor , want vanmorgen stond al weer in de krant 
dat minister Schippers zich te rijk gerekend had met de zorgpremie die 
volgens haar met €. 3,50 zou stijgen maar het wordt minstens €. 10,-. Ik 
moet eerst nog zien of wij de koopkracht behouden. Of zouden al deze 
mooie woorden toch iets met de verkiezingen van volgend jaar te maken 
hebben ? Genoeg hierover anders wordt het toch een beetje een politiek 
praatje.Waar ik wel heel veel bewondering voor heb, is onze laatste 
toetsenist, Bert Louissen
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Wat kan die man spelen,onvoorstelbaar en alles zonder begeleidingsautomaat. Ondanks zijn visuele handicap weet hij 
de toetsen feilloos te vinden. Daarnaast moet hij wel een enorm geheugen hebben om de teksten die hij zingt te 
onthouden. In één woord fantastisch en veel respect.

Helaas moet ik u mededelen dat onze vaste rubriek Muzikale Turbotaal dit jaar  ten einde loopt. Ik zal bij de schrijver 
(Patrick Holleeder) informeren of hij nog wat nieuws voor ons heeft.

We naderen al zo weer het einde van het jaar en zoals u weet is januari de maand dat leden voor leden spelen. Hierbij 
doe ik dan ook een oproep om u hiervoor op te geven. We hebben afgelopen jaar een behoorlijk aantal nieuwe leden 
mogen verwelkomen, dus beste mensen laat eens horen  wat voor muziek u maakt. Wees niet bang want ieder doet het 
op z’n eigen niveau en het alle belangrijkste is natuurlijk, plezier eraan beleven. 

Zoals u ongetwijfeld al weet zal  op de workshopavond van 10 oktober a.s.  ons lid Henk Hendriks uit Zevenaar u gaan 
uitleggen hoe u bladmuziek of teksten op uw Ipad kunt plaatsen en tevens koppelen aan uw registraties.  

 Verenigingendag 2016

Zaterdag 10 September was het weer zover, de dag waarop alle verenigingen in Dieren en omtrek zich konden
presenteren op het Callunaplein.

Zo ook onze club waar we er nu al voor het derde jaar meedoen. Zo'n dag lijkt lang, van 10 tot 4, maar voor je 
het weet is het al weer voorbij.

De zon scheen uitbundig en we waren blij dat we onder de luifel stonden in de schaduw. Wel zo handig ook 
om het bedieningsscherm te kunnen lezen.

We hebben gespeeld, gezongen en een aantal geïnteresseerde mensen kunnen inlichten wat onze club zoal 
doet en een visitekaartje kunnen meegeven. De dag was geslaagd, en toen ik die avond mijn e-mail 
controleerde zag ik dat iemand zich al weer opgegeven had voor onze club! Per slot van rekening doe we het 
daarvoor.



Volgend jaar gaan we natuurlijk weer, doet u ook mee ? Paul
v Dijk

Maandag     31 oktober   gaan we voor de eerste keer een   Jamsessie
houden.

Voor het eerst in het bestaan van onze Orgel&Keyboardclub
zullen onze leden een jamsessie houden. 

Een jamsessie is feitelijk iets wat in principe ongeorganiseerd is,
georganiseerd te krijgen of om op z’n minst zo te laten lijken. Bij
een jamsessie komt weliswaar op afspraak een aantal muzikanten
bij elkaar om samen muziek te maken. Eigenlijk is er geen
voorbereiding geweest maar wordt er spontaan met elkaar muziek
gemaakt. 

Dit laatste geldt echter niet voor deze jamsessie. Een aantal leden
in verschillende formaties heeft met elkaar geoefend en zullen dit
op deze avond met veel plezier ten gehore brengen. Het geheel
wordt gecoördineerd door onze secretaris,Kees Koning. 

Er zullen ongeveer 4 á 5 verschillende formaties worden
samengesteld waar plus minus 11 leden deel van uit maken. Er zal
worden gespeeld op keyboard, gitaar, basgitaar, accordeon ,en
zang.

De uitvoering van deze jamsessie willen we zo informeel houden
m.a.w. we zullen in de zaal niet netjes in rijtjes zitten zoals
gewoonlijk maar aparte zitjes creëren zodat u ook zo nu en dan
van plaats kunt veranderen en bij iemand anders kunt gaan zitten.
Zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen. 

Het bestuur wenst u heel veel plezier bij deze eerste Jamsessie.

Wegens omstandigheden te koop aangeboden z.g.a.n. Accordeon,
Merk Accordiola, type Piano V Grand luxe, 5 korig met klankkamer,
120 bassen, inclusief luxe hardcase koffer. Bij interesse kunnen foto’s
gemaild worden.

Vraagprijs €. 1495,-

L. van Oss

Tel. 0629500542

E-mail: ladi.vanoss@glazenkamp.net

Ook op Facebook hebben we `n site :

https://www.facebook.com/Orgel-en-Keyboard-Club-Gelderland-
170066573080060/

en zelfs op YouTube zijn we te bekijken :      

https://youtu.be/rMQfNkpxyYg               

Agenda

14 november 2016 Workshop

28 november 2016 Jan Verkerk

  9   januari 2017 Workshop 
(Nieuwjaarswensen)

 30   januari 2017
Jaarvergadering en Leden spelen voor

leden

Aanvang 19.30 uur

      Alle avonden beginnen om 

20.00 uur in Partyboerderij 

De IJsselhoeve te Doesburg,

 tenzij anders vermeld
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MUZIKALE TURBO TAAL

125. "From the top":
- Een muzikale instructie doorgaans afkomstig van dirigenten en bandleiders. In de praktijk gebruikt op 2 manieren 
(manier 1: tijdens een repetitie en manier 2: tijdens optredens).1. Als na een intensieve repetitie waarbij steeds losse 
gedeeltes en fragmenten door en door zijn gerepeteerd, besluit de orkestleider met de instructie 'from the top' dat het 
nummer nu vanaf het absolute begin gespeeld moet worden (om vervolgens te bekijken tot hoever het nummer nu 
achter elkaar zonder onderbreking min of meer foutloos uitgevoerd kan worden).2. Als er tijdens een jazzoptreden of 
jamsessie gesoleerd/geïmproviseerd wordt, kan de comboleider met deze instructie aangeven, dat het met alle solo's 
gedaan is en dat we weer vanaf het begin het thema moeten oppakken! Aangezien je tijdens een concert niet zo'n 
instructie hardop naar de bandleden kunt schreeuwen, is voor deze instructie zoals hierboven gebruikt, een vaste 
beweging bedacht. De dirigent slaat (redelijk onzichtbaar voor publiek) met zijn vlakke hand een keer op zijn 
(muzi)kale hoofd/kruin. Hiermee geeft hij de top van zijn lichaam aan, met als bedoeling: de top van het nummer moet
erop gaan volgen. Oftewel helemaal van begin af aan weer spelen. Dit is toch wel het toppunt van duidelijkheid....! Het
is zelfs zo dat op sommige keyboards er een knop "Top" beschikbaar is. Heel logischerwijs betekent een druk op die 
knop dat een midifile weer van voren af aan begint, d.w.z. vanaf maat 1.

                                                                                                                                         




	

