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KUNST NA ARBEID
De muziekvereniging van
Bennebroek,Vogelenzang
en Zwaanshoek

“Om maar meteen antwoord te
geven op de vraag ‘Is KNA (sinds
30 augustus 1902) de oudste muziekvereniging van Noord-Holland? ..... Nee, helaas. Schagens
Harmonie is opgericht in februari
1869 en heeft afgelopen jaar haar
140-jarig bestaan gevierd”
Dit citaat is één van de diverse
reacties die ons bereikten n.a.v.
het ingezonden stuk van Guus Beliën in ‘Music&Show’. We weten
nu dat er tenminste twee oudere
clubs in onze provincie zijn.
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VAN HET BESTUUR
Na een heel succesvol verlopen
eindperiode van 2009 wenst het
bestuur van KNA jullie allemaal
een heel voorspoedig 2010 toe,
met vooral heel veel muzikaal plezier.
We hebben in november
topoptredens verzorgd als
Pietenband met name in
Zandvoort. De contracten
voor 2010 liggen al weer
klaar. Maar ook de eerste
afspraak voor kerst 2010 is
al gemaakt. Na intensieve
extra december-repetities
- Jan bedankt!- hebben we
bij twee van de drie Bennebroekse kerken traditionele kerstliederen gespeeld
en zeker veel goodwill
gekweekt. Op kerstavond 2010
zullen we in de nachtdienst van
de Gereformeerde kerk (Bij het
Trefpunt) mogen spelen.
Ondertussen is in de kerstvakantie
druk gewerkt om de vloer in de
zaal weer netjes te maken. Met
een bedrijf samen is door Johan,
Bart, Mirjam en Guus het nodige
in het gebouw gedaan. Via de
firma Van der Meer Installatietechniek hebben we ook weer een
flinke aanvulling op onze inven-
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taris gekregen. Onze wethouder
Welzijn heeft het gebouw onlangs
bezocht en was onder de indruk.
Het laatste nieuwtje is dat we
sinds 6 januari ‘blokfluitlessen’
voor basisschoolleerlingen in
ons gebouw hebben. Hoboïste en
muziekdocente Heleen Dik ontvangt hier elke woensdag rond het
middaguur een groepje kinderen.
We wensen haar met deze ‘AMVgroep’ veel succes en plezier
natuurlijk.

CORSO

2010

Het ziet er naar uit dat we net als
verleden jaar het Bloemencorso
met behulp van gastspelers moeten lopen. Om hen de mogelijkheid te bieden snel aan de gang te
gaan met onze muziek hebben we
nu al een lijst van marcheermuziek voor 2010 opgesteld.

‘Zwaanshoekse’ Piet in opperste concentratie ( 14 november 2009)

De slagwerkgroep van Crescendo
is gevraagd om met ons van het
startpunt in Hillegom naar Haarlem te gaan, echter over de inzet
van Hillegomse hulptamboers is
bij het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief nog geen duidelijkheid. Er is een gesprek geweest
waarin helder werd dat men in
Hillegom eerst wat zaken op orde
wil hebben voordat concreet over

het Corso gedacht wordt. Wij
hopen echter wel snel duidelijkheid te hebben anders moeten we
op zoek naar een andere groep
want Freeks jeugd is nog niet ver
genoeg. Al
dient gemeld
te worden
dat er heel
vlotte
leerlingen
bij zitten
en onze
instructeur
alle lof verdient.
Ondertussen:
Weet jij ervaren
slagwerkers? Wijs ze de weg naar
KNA, want zolang we geen eigen
grote trom-tamboer hebben blijven veel mars-optredens lastig!

2010
vr 16 apr Avond-4-daagse
avond Bennebroek
za 24 apr Bloemencorso
namiddag Traject Bennebroek-Haarlem
vr 30 apr Koninginnedag
ochtend diverse plaatsen
di 4 mei Dodenherdenking
avond Bennebroek
za 12 juni Cruquiusfestival
avond Sein - Cruquius
* Alles onder voorbehoud

GITAARNIEUWS
Ook Jacob Surendonk als gitaardocent is al begonnen met de eerste
stukken uit te zoeken voor de jaarpresentatie van dit najaar. Als het lukt
zal hij in de loop van dit jaar ook nog
een speciale Gitaar-voorspeelmiddag in “de Meerklank” organiseren.
Er zullen dan misschien al stukken
van de jaarpresentatie voorgespeeld
worden. We hopen natuurlijk dat er
ook publiek uit de andere geledingen
eens komt kijken.

REPETITIEAVOND
FANFARE: 19.30 U.
Maandagavond 11 januari beginnen
de fanfarerepetities weer. We hopen
dat iedereen weer op tijd aanwezig
kan zijn zodat we veel profijt van de
avonden hebben. Globaal verloopt
de repetitieavond als volgt:
19.30 uur: inloop/ koffie/thee
19.45 uur: Looprepertoire met TM
(Bij goed weer 19.30-20.00 u buiten)
20.15 uur: idem met dirigent
20.30 uur: o.a. “seizoensrepertoire”
21.00 uur: koffiepauze
21.15 uur: v.n.l. repertoire Jaarpres.
22.00 uur: einde repetitie/ nakaarten

KNAGENDA
Ook al is nog niet alles definitief
en kan er zelfs nog een datum
wijzigen... blokkeer bovenstaande momenten vast in je agenda!

REPERTOIRE
Hiernaast een lijstje met de muziek
voor avond-4 daagse, corso etc.
Dit jaar beginnen we eens niet met
onze herkenningmelodie “Gubaras”
maar doen een andere volgorde.
Over “Evil Ways” hebben we nog
even getwijfeld, maar met hard studeren moet dit nummer best indrukwekkend te spelen zijn.
Nummer 3 en nummer 5 zijn de
nieuwe “Marching-nummers”.
De lijst bevat vooral muziek zonder
grote slagwerksolo’s.
Het repertoire voor de jaaruitvoering
stellen we dit jaar samen rond het
thema: “de wereld rond”. De eerste
stukken heeft o.a. de fanfare al op
de lessenaar gehad. Meer volgt later
vanzelf. Tenslotte: voor 4 mei (seizoensrepertoire) komt ‘Adagio’ erbij.

‘Marchingmusic’ KNA 2010
1 PERCARLO
2 EVIL WAYS
3 CON TINTO
4 CELEBRATION
5 VALERIE
6 GUBARAS
7 TUBTHUMPING
8 BLUES BOOGIE

