Nieuwsbrief
“Die Papendörfer Musikanten”

Papendrecht, mei 2019

Aan alle vrienden van de Papendörfer Musikanten en Egerländer
muziek!
Sebastian brengt de kapel naar een hoger niveau, dat is afgelopen
zaterdag wel bewezen. Sebastian heeft het zelf goed naar de zin bij ons
en vindt de leden een enthousiaste groep, willen leren beter te spelen
en nemen zijn adviezen aan. Het zou mooi zijn nog een bugelspeler ,
trompettist en 2 klarinetspelers m/v. erbij te kunnen krijgen . Dan
pas is de kapel compleet. Zoek allemaal mee!
Ons optreden op 16 mei zal vanaf 19.30 beginnen en afwisselend in de
pauzes met solo optreden van Piet Meerkerk op accordeon en ook
zullen wij Oostenrijkse/ Duitse muziek op CD spelen.
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Mijn naam is Bas Huijzer, zoals jullie weten speel ik
schuiftrombone.
Mijn verhaal van mijn muzikale leven, hieronder.
Ik was 15 jaar toen ik begonnen ben als tamboer, bij
muziekvereniging Excelsior in Bolnes.
Ik ben ongeveer 15 jaar tamboer geweest, in die tijd ben ik ook
nog tamboer instructeur geweest. En een aantal jaren tamboermaitre geweest.Na die tijd heb ik geprobeerd om trompet te
spelen, maar daar had ik naar men zei geen goede lippen voor.
Ik ben toen overgegaan naar een bariton, daar heb ik een paar jaar op gespeeld.
De toenmalige Bassist wilde een ander instrument gaan spelen, anders ging hij weg.
Daardoor werd mij verzocht om tijdelijk op de bas over te gaan, wat ik ongeveer acht jaar gespeeld heb.
Daarna ben ik op de trombone overgestapt.
Ik ben bij deze vereniging ongeveer 34 jaar lid geweest en ben toen overgestapt naar muziekvereniging
Sursum Corda in Rijsoord/Ridderkerk.
Bij deze vereniging ben ik 25 jaar lid geweest, alles bij elkaar maak ik dus al ruim 60 jaar muziek.
Nu sinds een aantal maanden bij Soreo IJsselmonde.
En vanaf die zelfde tijd zit ik nu ook bij de Papendörfers.
De reden dat ik bij jullie speel is dat Joan mij gevraagd heeft om te komen spelen.
Zo mensen dit is het verhaal van mij, veel leesgenot.

In agenda zetten:
16 mei 2019 optreden bij de stedenuitwisseling Blomberg-Papendrecht
(besloten kring)
28 aug. 2019 optreden Zeist woonzorgcentrum Amandelhof 19.00-20.00 uur
Vrijwilligersmarkt in september in Papendrecht, datum volgt
1 oktober 2019 optreden bij 50+ beurs in Alblasserdam Landvast.
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