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Deze nieuwsbrief wordt altijd
vanuit ons gebouw aan de Zandlaan verspreid onder de leden.
Deze keer echter krijgen ook de
nieuwe bewoners aan de Schoollaan een exemplaar in hun Brievenbus. Als een soort van welkom
in jullie nieuwe huis! We doen
het deze keer niet met muziek
maar met een ‘drukwerkje’. En
voor degenen die niet eerder hier
woonden dient het als kennismaking met de muziekvereniging
van drie dorpen hier.
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VAN HET BESTUUR
Het is even wennen, nu we na
de ledenvergdering - hopelijk
tijdelijk – weer met slechts drie
bestuursleden de vereniging ‘runnen’. Gelukkig is Bart van Heerwaarden (onze oud-secretaris)
nog wel gewoon postadres voor
KNA en blijft hij ook hand en
spandiensten verrichten.
Het gezegde “Time flies” deed
ons besluiten Bart voor zijn
tienjarige inzet tijdens de ledenvergadering te bedanken met een
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speciaal voor hem gemaakt KNAklokje. Zo ziet hij precies wanneer
hij in het bestuur kwam en wanneer hij er officieel uitstapte.
Inmiddels zijn er gesprekken met
belangstellenden geweest voor
een bestuursfunctie en eigenlijk
hoop ik dat wanneer we deze
nieuwsbrief verspreiden aan iedereen gemeld kan worden dat er
een definitieve kandidaat voor in
elk geval één van de twee vacante
bestuursfuncties is.
Ook al wil je niet mee besturen,
actief meehelpen in KNA kan
natuurlijk ook altijd. Meedenken
over de muziek van de fanfare
doen nu vooral Jan
en Marjo, maar als
anderen daaraan
mee willen doen....
graag! Zelfs af en
toe gras maaien,
ook daar kun je je
voor aanmelden bij
het bestuur.
Sinds we zonder
secretaris zitten
verzorgt de voorzitter (voorlopig)
de contacten (en
contracten) met
de aanvragers van
optredens en een
deel van de PR-activiteiten. Leuk was het te horen
dat ‘men’ de foto-kraam van KNA
tijdens Koninginnedag zo mooi
vond. Zulke opstekers zijn een
grote stimulans. Daan Homburg
is inmiddels beziggegaan met de
KNA-website. Van de buitenkant
merk je daar (nog) niet veel van,
maar in de toekomst wil Daan de
site graag levendiger gaan maken. We bevelen in ieder geval
de agenda van harte bij jullie aan,
want daar kun je ook de tijden van
optredens vinden als je het niet
meer weet.
Het digitaliseren van het ledenbestand is nu ook bij Daan ondergebracht.

TERUGBLIK CORSO

KNA op YOUTUBE
Te horen en te zien zijn we via
het internet inmiddels op de
volgende plaatsen:
“Klimaatspotje” Postbus51.nl
/nl/home/campagnes/overzicht/
campagne-nederland-gaat-vooreen-beter-klimaat/nederland-gaatvoor-een-beter-klimaat-.html
“Kip ’t meest veelzijdige stukje
vlees”. Zie: http://www.youtube.
com/watch?v=ZdFAM1ujuqI&fea
ture=related
Rijdende Fanfare KNA
Noordwijk 27 sept 2008

“Juliana”: http://www.youtube.
com/watch?v=3ceC8ZYbS2Y&
NR=1 en: http://www.youtube.
com/watch?v=cHERvi1LpA0&fe
ature=related
“Hema reclame”: http://www.
youtube.com/watch?v=TnHW5B
X1CBA&feature=related
“Rijdende fanfare”
FIAT 500 club: http://www.youtube.com/watch?v=ttsXSUF9fIQ
Bloemencorso: http://www.youtube.com/watch?v=DpFYVgxuPn
c&feature=related

Het hoogtepunt van ons muzikale marcheerjaar is toch altijd
weer het Bloemencorso. Op 25
april j.l. marcheerden we van
Lisse naar Heemstede, met een
eetpauze in ons eigen gebouw.
Helaas deden de KNA-majorettes
dit jaar niet mee vanwege wedstrijden. (Als tweede van Europa
heb je zo je verplichtingen!) Het
alternatieve traject
zonder aankomst
in Haarlem was
uit nood geboren.
Omdat we zelf te
weinig mensen op
de been konden
brengen boden
de tamboers van
Crescendo uit Hillegom zich aan.
Hieraan vooraf ging
een zoektocht bij
verenigingen in de
regio om een soort
corsoslagwerkproject van de grond
te krijgen. We
ontdekten dat in de
Haarlemmermeer
een weelderige
tamboer-ruil-cultuur bestaat en
het aantal actieve
slagwerkers op een
bevolking van bijna
143.000 dat kan
marcheren ongeveer 3 bedraagt!
Het leentamboersproject van over
de Ringvaart kwam dus niet van
de grond. Crescendo had van onze
speurtocht gehoord en zo zaten
we als bestuurders snel met elkaar
aan tafel. Het leidde tot een verrassend gezellig Bloemencorso
dit jaar. De gezamenlijke maaltijd
speelde daar zeker een grote rol
in, maar ook het vlotte vervoer
van het 42 personen tellende
muziekgezelschap dankzij J. de
Ruyter en het P.J Hartsuijker en
de vlotte watervoorziening onderweg dankzij het ondersteunende
team droegen bij tot het succes.
YouTube heeft enkele KNA corso
2009 filmpjes!

GITAARNIEUWS
De waardering voor Jacob Surendonk
als gitaardocent is het afgelopen
seizoen alleen maar toegenomen.
We hebben een wachtlijst en hoe
hij naast akoestische gitaarles met enkele zeer getalenteerde leelingen óók
de electrische gitaar oppakt dwingt
respect af.
De vraag “Kan iedere KNA-gitarist
er ook electrische gitaar bijleren?”

is al gesteld. Het antwoord is “Nee”.
Net als destijds bij het slagwerk. Alleen tamboers op het hoogste niveau
konden ernaast les op de drumset of
marimba krijgen.
Wij kennen nog geen dubbeltarief
voor lessen op een tweede instrument, maar het bestuur wil er wel
over nadenken en roept u op uw
mening hierover te geven.

HARD OEFENEN!
Om snel en efficiënt de basisvaardigheden op je (nieuwe) instrument
onder de knie te krijgen moet er
veel geoefend worden. Voor buren
en huisgenoten is dit niet altijd een
muzikaal genoegen. KNA biedt nu de

oplossing tegen geluidsoverlast!
Omdat vanaf medio mei tot en met
augustus enkele vaste huurders hun
zomerstop hebben kunnen we het
gebouw beschikbaar stellen voor
individuele oefentijd. Als je interesse
hebt neem contact op met de voorzitter. Door een rooster voor de diverse
belangstellenden te maken kan er
– mits er een sleuteladres is – wekelijks op enkele tijdstippen extra
geoefend worden.

Koninginnedag 2009:
Het Wilhelmus en afmarcheren

WELKOM
We heten de leden Barbara Karst
en Bernadette de Groot van harte
welkom! Ondanks dat beide dames
wel eens zullen moeten kiezen tussen

KNA

Gastspelers CORSO:
nodigt jullie van harte uit OP

27 juni 2009

BARBECUE

om aan de jaarlijkse leden-

deel te nemen.

Meld je aan via “muziek@knabennebroek.nl”!
(kosten 6 euro per volwassene)

een uitvoering bij hun andere verenigingen en hun nieuwe KNA zijn we
extra blij met ze omdat ze al ervaren
muzikant zijn. We hopen dat ze vaak
met onze drumfanfare mogen mee
gaan doen.

BIG BAND BBB
Op de KNA website doen we een
oproep voor gevorderde muzikanten
voor een Big Band Orkest in oprichting.
De muziek van de Big band is onder
andere bekend geraakt door Glenn
Miller bijvoorbeeld. Hele andere
muziek dan we in de gitaarensembles
en de fanfare spelen. We willen er
ook leden mee uit de andere Bloemendaalse kernen aantrekken. Als
je wilt weten hoe een bigband is samengesteld kijk dan ook op onze site.

www.knabennebroek.nl. En als je
geïnteresseerden weet.......

ANJERCOLLECTE
De afdeling PrinsBernhard cultuurfonds was teleurgesteld over ons
bericht dat we niet meer wilden collecteren omdat we al jaren op rij geen
enkele aanvraag meer gehonoreerd
kregen. Men belde onze Voorzitter
erover op, maar kon niet verklaren

waarom KNA zo lang niets op aanvragen had gekregen.
We collecteerden tussen 11 en 15 mei
dus toch weer voor het cultuurfonds.
Een derde deel van wat we ophalen mag zo in onze eigen kas. Twee
derde is voor het fonds.
En nu maar weer eens een subsidie
aanvragen voor uniformen en instrumenten......
Vanaf deze plaats weer
hartelijk dank aan onze
2009
collectanten.

LEDEN-BBQ

17 april: KNA met Crescendo
(foto’s: C. van Dorp)

vr 12 juni Avond-4-daagse
19.15 “De Drempel” Hillegom

za 27 juni
Met de nieuwste (geschonken)
technologie in ons
gebouw aangekonza 22 aug
digd: Za 27 juni
KNA BBQ
We nodigen leden
met hun partner,
31 okt
gastspelers van het
afgelopen seizoen
en leerlingen en
hun ouders van harte uit om mee
te doen met onze gezellige barbecue. Stuur voor 15 juni de bon of
een mailtje naar muziek@knabennebroek met hoeveel personen je
komt. De BBQ kost slechts 6,p.p. (contant te voldoen bij Johan
Spijker) en begint om 17.30 uur.

KNA-BBQ
Vooraf docentenvergadering

Meerklankweide
Open dag concert
BATV
KNA jaarconcert

DOCENTENMEETING
Op 27 juni a.s. zullen alle docenten
verbonden aan KNA om 16.00 uur
uitgenodigd worden voor een ‘werkoverleg’ Als deze bijeenkomst niet
uit de hand loopt, zal deze naadloos
aansluiten op de Barbecue die dag.

Mail je BBQ aanmelding naar
muziek@knabennebroek.nl
(of knip uit en lever in)

AANMELDING

KNA

BBQ

naam:________________________________________
komt za 27/6/09 vanaf 17.30 naar de corso-reünie en seizoenssluiting voor de de barbecue op de Meerklankweide.
aantal volwassenen:		
______ a € 6,- = _____
aantal kinderen tot 10 jaar: ______ a € 3,- = _____
						
totaal € _____

