
KOPERKWARTET JONGEPIER nodigt u uit... 

voor het bijwonen van ons jaarlijks terugkerend concert in de 

Koorkerk te Middelburg: 
Do. 15 sept. 2022, aanvang: 15.00 uur  

GRATIS toegang! 
(wel een deurcollecte -contant- na afloop) 

Koperkwartet Jongepier 

Op een optreden in december na, zullen we dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet meer optreden als koperkwartet 
Doordat er heel veel andere, muzikale afspraken van iedereen in de agenda staan, blijft er weinig tot geen tijd over 

om met z’n vieren een concert voor te bereiden.  

Smelly Kitchen: 
Tijmen speelt sinds eind vorig jaar mee in Smelly Kitchen, op trompet. Volgens hun website spelen zij “hoekige 
funkgrooves en spetterende soul”. Het is een echte mannenband, vooral Zeeuwse mannen, die leuke optredens 

verzorgd. Ook Smelly Kitchen zit niet stil, in maart speelden zij 3 nummers op Radio Veronica. En op het Wereld 

Muziek Concours in Kerkrade deze zomer, veroverde zij maar liefst de 2de plek! Hieraan voorafgaand is er flink 
gerepeteerd en werden er ook een aantal try-outs gegeven. Tijmen was daar heel graag bij! Voor meer info: lees, kijk 

én beluister hun website:  https://www.smellykitchen.com/ 

Terugblikken: 

1) Hieronder een aantal belevenissen van Christian, op chronologische volgorde: 

* Op eerste Paasdag speelde hij ’s middags in kerk De Duif te Amsterdam, soloconcert met medestudent Maarten op 
orgel. Inmiddels hebben zij dit concert al meerdere malen, succesvol, herhaald in de provincies Utrecht en Noord-

Holland. 

* Rival Brass is een koperkwartet, gevormd door 4 jonge brassband liefhebbers, alle vier spelend in een brassband die 

uitkomt in de Kampioensdivisie. De naam Rival heeft alles te maken met de competitie op de Ned. Brassband 
Kampioenschappen. Ieder lid van dit kwartet speelt dan in zijn eigen vereniging mee en uiteraard willen ze allemaal 

winnen. Ze zijn dan echte rivalen. Ze zijn een paar jaar geleden bij elkaar gezet door Christian, om zijn benodigde 

studiepunten voor het conservatorium bij elkaar te spelen. En dat is gelukt, meerdere keren per jaar speelden zij in de 
HKU, Utrecht conservatorium. 

* In juni studeerde Christian af, met veel lovende woorden van de jury, aan het Utrechts conservatorium.  

* Hij speelde in juli 2x op het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade: Brassband Rijnmond begeleidde de 
dirigenten clinic. En met het Gelders Fanfare Orkest (GFO) speelde hij mee in de Concertdivisie. Zij werden tweede, 

het verschil met nummer 1 was slechts 0,03 punten! Het GFO ontving de award voor het meest creatieve en 
innovatieve programma. 

Voorafgaand aan het WMC gaf het GFO diverse try-outs én was er een repetitieweek in Limburg, de week voor het 

WMC (tijdens de hittegolf). Vanaf februari tot aan het WMC was hij vele repetitiedagen/weekenden op de Veluwe te 
vinden bij het GFO, dat onder leiding staat van de voormalig dirigent van Brassband Rijnmond. 

* Kort na het WMC ging hij met het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO) op tournee naar Litouwen, zo’n 26 uur in 

de bus mét aanhanger voor alle (slagwerk)instrumenten. Naast zijn muzikale inbreng werd hij ook benoemd tot 

assistent buschauffeur, hij was o.a. verantwoordelijk voor het laden en lossen van de bus+aanhanger. Toen er 
iemand om 03:00 uur wakker werd in de bus (die om 00:00 uur terug was van een concert en door de buschauffeur 

niet goed gecontroleerd bleek te zijn) mocht Christian ervoor zorgen dat ook dit NJFO-lid nog in zijn hotelbed terecht 
kwam… 

Het NJFO gaf diverse binnen- en buitenconcerten en begeleidde een wedstrijd voor jonge dirigenten in Litouwen. Ook 

op de Floriade in Almere, 1 dag na terugkomst in NL, gaven ze een concert. Een aantal van gespeelde werken op de 
Floriade in Almere staat op YouTube. Onder andere het trompettrio Buglers' holiday' met Christian op eerste trompet 

(+ zonnebril) is leuk om even te beluisteren: https://youtu.be/yiX0LENibB0  
De fanfare bestaat uit veelal conservatorium studenten en wordt gedirigeerd door een docent van het Conservatorium 

van Amsterdam. Hij is ook de docent van 1 van de Rival-spelers, die naast zijn directie-studie ook euphonium speelt 
én tweede dirigent is van het NJFO. 

https://www.smellykitchen.com/
https://youtu.be/yiX0LENibB0


* Christian kreeg in augustus een mooie opdracht in Delft, hij speelde mee in het orkest 'Symfonia Rotterdam', dat 

o.a. violiste Isabelle van Keulen begeleidde. Voor dit openluchtconcert moest hij weer een keer in rokkostuum. 

* De meest recente last-minute vraag hoorde hij minder dan 24 uur voor aanvang van de repetitie van een concert. 
Hij was op weg naar een repetitie in Noord-Holland, maar mocht de volgende middag in Vlissingen spelen (die dag 

gelukkig geen OV staking): om 14.00 uur repeteren voor "The armed man" dat ’s avonds werd uitgevoerd in de Sint 

Jacobskerk. Het Zeeuws Concertkoor werd begeleid door de blazers van het Holland Symfonie Orkest, allen onder 
leiding van Pim Overduin.  

2) Diverse verenigingen: 

Christian (es cornet) en Tijmen (solo cornet) zijn vast lid van Brassband Rijnmond. Tijmen speelt ook in Smelly 
Kitchen (trompet) en in Brassband Roosendaal, actief op project basis (principal solo cornet). Ook speelt Tijmen mee 

in een ensemble van Het Zeeuws Orkest dat al diverse malen “De Muziekkoning” opvoerde voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd (en dat ook heel leuk is voor de (groot)ouders om te bekijken én te beluisteren!)  Door heel 

Zeeland is er getoerd: op Youtube staat een leuk fragment onder de zoekterm: “trailer MuziekKoning Het Zeeuws 

Orkest” 
 

Wij zijn ook veel gevraagde invallers/vervangers in andere verenigingen: 
-  Tijmen werd bijv. door ONDA Nieuwland gevraagd te helpen tijdens een concert in Goes  

- Christian is het hele jaar door geregeld vervanger in Brassband Kunst naar Kracht in De Goorn (Noord Holland) op 

es cornet, o.a. eind juni tijdens het galaconcert.  
Ook was hij vervanger van een trompettist tijdens een try-out concert voor het WereldMuziekConcours van een 

concert-divisie fanfare in Surhuisterveen (Friesland), dus de collega/concurrent op het WMC van het 
GeldersFanfareOrkest. 

- Ard-Jan heeft diverse (zomer)concerten meegespeeld in de fanfares van Heinkenszand (Euterpe) en Stellendam (De 
Hoop) en samen met Elly ook in de brassbands van Middelburg en Kloetinge (Excelsior).  

- Elly hielp ook Apollo Brass tijdens hun zomerconcerten in Domburg en Aagtekerke. 

Tot slot nog wat aankondigingen: 

15-9 Koperkwartet: Middelburg, Koorkerk 15.00 uur, zie boven  

16-9 Brassband Rijnmond (Christian en Tijmen), Lingehaven concert in Gorkum, aanvang 20.30 uur. 

29-10 Brassband Rijnmond (Christian en Tijmen): Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Tivoli Utrecht. 

Christian speelt, op es cornet, ook nog mee in een eerste divisie brassband (brassband Rijnmond komt uit in de 
Kampioensdivisie). Hieraan voorafgaand zullen er verschillende try-outs gegeven worden en is er ook nog het 

traditionele studieweekend begin oktober. 

5-11 Brassband Excelsior Kloetinge (Elly): Vlissingen in Evenementenhal Baskenburg, Verdi Requiem 

17-12 Koperkwartet, medewerking aan kerstconcert in Steenbergen, NH kerk aanvang: 19.30 uur 

19-12 en 20-12 Brassband Rijnmond (Christian en Tijmen): Kerstconcerten in Maasland  

Div. data nov./dec.: Christian speelt in het Nationaal Jeugd Orkest (eerste trompet), in de Stopera te Amsterdam in 
deze productie: https://www.njo.nl/concerten/concertagenda/operetta-land 

Verder kunt aankondigingen voor andere concerten terugvinden via:  
Brassband Rijnmond: https://brassbandrijnmond.nl 

Smelly Kitchen:  https://www.smellykitchen.com 

Het Zeeuws Orkest: https://zeeuwsorkest.nl 

Fanfare De Hoop Stellendam: https://fanfaredehoop.nl 

Fanfare Euterpe Heinkenszand: https://www.euterpeheinkenszand.nl 
Brassband Excelsior Kloetinge: https://www.brassbandexcelsior.nl 

Brassband Middelburg: https://www.brassbandmiddelburg.nl  
Apollo Brass Domburg: https://www.apollobrass.nl/ 

https://www.njo.nl/concerten/concertagenda/operetta-land
https://brassbandrijnmond.nl/
https://www.smellykitchen.com/
https://zeeuwsorkest.nl/
https://fanfaredehoop.nl/
https://www.euterpeheinkenszand.nl/
https://www.brassbandexcelsior.nl/
https://www.brassbandmiddelburg.nl/
https://www.apollobrass.nl/


Brassband Roosendaal: geeft aankondigingen en nieuws weer via Facebook onder ‘Brass Band Roosendaal’ 

 

Grote kans dat u 1 van ons op een concert tegen komt! 

Langs deze weg wensen we iedereen die door ziekte niet (meer) kan komen luisteren, maar wel met ons meeleeft, 

veel sterkte toe!  

Hartelijke groeten, 

Elly.  

 


