‘’t meziekneutje

Redactie: Jill, Jule, Iris, Noa, Karen, Nick, Jarno
Uitgave: september 2016, editie 1

interview met Paul schrader
door Jule en Jill

Sinds vorig jaar is Paul Schrader dirigent van harmonie Amicitia te
Boukoul. Daarnaast is Paul drummer/slagwerker bij de Koninklijke
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ , arrangeert hij slagwerkmuziek
en vervangt hij bij verschillende ensembles en orkesten. Jule en Jill
interviewden Paul om hem nog beter te leren kennen.

Waarom zit je in Groningen bij de Militaire Kapel?
Ik heb daar eerst auditie gedaan, en ik werk daar nu vanaf 2006. Ik
heb daar een baan als muzikant, ik werk daar 5 dagen in de week.

Hoe oud was je toen je begon met slagwerken?
Ik was 4. Mijn vader was toen dirigent bij de harmonie in Maasniel
en dan nam hij mij mee naar de repetities, en dan zette hij mij
achter de dikke trom, voor de lol. Dat vond ik altijd heel erg leuk!

strip

Waarom ben je dirigent geworden op de Boukoul?
Iris enenNoa
Omdat jullie een vacaturedoor
hadden,
jullie leken me een super
leuke vereniging! En toen heb ik gesolliciteerd.

Strip

door Noa en Iris

Snelle vragen quiz
door Jule en Jill

Jule en Jill legden Paul steeds 2 keuzes voor. Wat
past het beste bij hem?

Blauw of groen?
Blauw.

Hond of kat?
Kat.

Muziek maken of muziek luisteren?
Spelen natuurlijk!

Slagwerken of dirigeren?
Mag ik ook geen antwoord geven? Deze is te
moeilijk! Doe dan maar slagwerken…

Hout of koper instrumenten?
Hout.

GESCHIEDENIS

programma

door Nick

Dit jaar bestaat harmonie Amicitia 60 jaar. Nick
heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis.
Na de Tweede Wereldoorlog werden er
verenigingen opgericht in Boukoul
Zo werd in 1949 bijvoorbeeld de eerste Prins
van de Kwekkerte uitgeroepen: Prins Wiel (van
Cruchten).
Tijdens carnaval werd de muziek vaak gemaakt
door een blaaskapel die onderdeel was van de
fanfare van Leeuwen. Steeds vaker zeiden ze
in Boukoul: “Dat moeten we toch zelf ook
kunnen!“
Toen in 1952 de basisschool in Boukoul werd
geopend, kwamen twee gezinnen in Boukoul
wonen: de familie G. Meuffels (directeur van de
basisschool) en de familie A. van Acht
(meester op de basisschool).
Als eerste werd mijnheer Meuffels gevraagd.
Hij had namelijk ervaring met verenigingen. Hij
vond het een goed idee. Er werd ook gepraat
met Alphons van Acht. Hij was op dat moment
de beste harmoniedirigent van Nederland. Hij
was landskampioen met zijn vereniging de
Kerkelijke Harmonie van Thorn. Hij was klaar
om de eerste dirigent te worden van de
Boukoulse Harmonie.

WOORDZOEKER
door Jarno

Zoek de volgende woorden:
boukoul
altsaxofoon
klarinet
slagwerk
baritonsaxofoon
bastuba
keyboard
piccolo
fagot
amicitia
trompet
hobo
tuba
sopraansaxofoon

hoorn
harmoniezaal
concert
blokfluit
esklarinet
basklarinet
dwarsfluit
trombone
dirigent
lbc
pauken
repetitie
jeugdensamble

20
31

oktober
kienen damescomité
verkoop vetbollen en speculaas
damescomité

19
20

november
verkoop vetbollen en speculaas
damescomité
reünieconcert
intocht Sinterklaas

24

december
kerstconcert (onder voorbehoud)
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The final countdown
door Karen

In ieder krantje leer je meer over een liedje of
muziekstuk. Deze keer: the final countdown.
The final countdown is een nummer van de
Zweedse band Europe. Hoewel onze jeugd dit
nummer graag speelt, is het van ver voor
hun tijd (1986). Het liedje is gebaseerd op een
keyboardstukje dat de zanger (Joey Tempest)
al in 1981 of 1982 geschreven had. De rest
van de band was eerst niet heel erg
enthousiast over het nummer. Gelukkig
hebben ze het nummer toch uitgegeven en
stond het in 25 landen op nummer 1.

