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PROJECT
OVERZICHT

De redactie heeft zijn uiterste best gedaan om te
achterhalen of eventuele rechten van derden op het
gebruikte materiaal berusten. Indien u afbeeldingen
in deze glossy tegenkomt waarvan u van mening
bent dat u daar auteurs- of andere rechten aan kunt
ontlenen, dan wordt u vriendelijk verzocht contact
met ons op te nemen.

Alle projecten op een rij
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EEN NIEUW JASJE
Ik weet nog wel dat
ik als klein jongetje
voor het eerst in
de fanfare mocht
spelen. Waanzinnig
vond ik dat, met
zoveel mensen
tegelijkertijd muziek
maken – en spannend, want wat
konden ze allemaal
mooi spelen. Ik
stond slechts aan het begin maar wist dat
ik net zo goed wilde worden als de mannen
op de baritons, de hoorniste en de oude
trompettist. Als iemand me vroeg wat ik voor
hobby’s deed, durfde ik eigenlijk niet zo goed
te vertellen dat ik in een fanfare speelde.
Want meestal werd daar een beetje lacherig
op gereageerd. De meeste mensen hebben
er toch al gauw een ouderwets beeld bij,
strak in de maat en met een grote pluim op
je hoofd. Daarom zei ik altijd maar: ik speel
in een orkest. En dat was ook zo, want lopen
deed de fanfare al jaren niet meer.

Nu, 20 jaar later, ben ik trots op het Zuilens
Fanfare Corps en zeg dat voluit. We hebben
het aangedurfd om te vernieuwen, wat
een hoop in beweging heeft gebracht. We
speelden samen in een theatervoorstelling,
trommelden heel Zuilen bij elkaar om mee te
doen aan percussie en improviseerden spannende noten zonder bladmuziek. Ook waren
we weer op straat te horen in kleurrijke optochten, met nieuwe muziek en ruimte voor
losse elementen. Met de tijd mee, op zoek
naar een nieuw jasje voor de fanfare.
Het is een spannende reis. We lopen samen
vooruit, ons instrument dicht tegen ons aan.
Onderweg kijken we nieuwsgierig om ons
heen, zetten onze oren open voor andere
muziek, maar vergeten tegelijkertijd niet waar
we vandaan komen. We zien lachende gezichten van mensen aan de kant van de weg.
Niet omdat we uit het verleden komen wandelen, maar ze zijn echt blij om ons te zien en
te horen. Ze hebben zin om mee te doen en
sluiten zich aan, want we gaan ergens heen.
Zo zie ik de toekomst. Het nieuwe jasje zal
ons dan helemaal passen.

THIJS HAZELEGER
baritonblazer & projectleider Fanfare 2.0

Deze glossy brengt het project Fanfare 2.0 in beeld. Dit is een vernieuwingstraject van het
Koninklijk Zuilens Fanfare Corps, uitgevoerd in 2009-2011 met steun van de Gemeente
Utrecht. Veel leesplezier!
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FANFARE 2.0

VRAGEN
aan:
Manuela Lageweg
secretaris culturele zaken

Waar denk je aan bij het ZFC?
Bij het ZFC denk ik aan een fanfare met een
lange historie die met frisse blik vooruit kijkt,
met respect voor de traditie.
Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
Ik vind het bijzonder en moedig dat het ZFC alle
ramen en deuren openzet en op die manier een
serieuze zoektocht naar de toekomst van de
fanfare realiseert. Het ZFC creëert verbindingen
met andere kunstdisciplines, werkt samen
met diverse partners in de stad en verbreedt
het traditionele fanfare repertoire met andere
muziekgenres. Al met al een interessant proces
om te volgen.
Wat wens je het ZFC toe?
Ik wens het ZFC een stabiele en bloeiende
toekomst toe.

Frans van Gastel
You Echo mixedmedia design &
performance

Waar denk je aan bij het ZFC?
Ik heb het ZFC leren kennen via mijn neef Thijs.
Samen hebben wij het plan gesmeed om
samen muzikale beeldverhalen te gaan maken
voor een tweetal producties van You Echo
(www.youecho.nl) en zo gezegd, zo gedaan.
Een excentrieke droefgeestige mini-fanfare
was een feit. Het resulteerde in twee prachtige
producties, op een zeilschip in de grachten
van Schiedam (Schiedam Schittert) en in de
catacomben van fort Maarssenveen (Water
liniefestival).
Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
Ik vind het bijzonder dat de fanfare nieuwe wegen
durft te bewandelen, en met succes! Maar dat het
ook de eigen rijke traditie niet uit het oog verliest.
Wat wens je het ZFC toe?
Ik wens de fanfare veel plezier toe met alle
toekomstige nieuwe uitdagingen, en ik hoop dat
we snel weer eens zullen samenwerken.
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Net als
‘De Veermannen’
de straat op
Op straat achter de muziek

zocht oud-muzikant Jan Veer-

aan. Vroeger gebeurde dat bij

man op en kreeg het recept:

De Veermannen. Wat kan het

“Lopen op een ritme-tempo en

Zuilens Fanfare Corps daar-

inzetten met je linkerbeen.”

van leren? Thijs Hazeleger

De fanfare terug in het Zuilense straatbeeld

Het Zuilens Fanfare Corps marcherend
over straat!? Jan Veerman trekt een
scheve mond en knijpt z’n rechteroog
iets dicht. “Ik weet het niet? Is daar
animo voor?” Thijs Hazeleger, coördinator van het project Fanfare 2.0 van
de Zuilense fanfare, denkt van wel.
“Ik schat dat tussen de tien en vijftien
mensen daar wel toe bereid zijn.”
De straat op, dat is een van de plannen
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van het Zuilens Fanfare Corps. Maar
het project Fanfare 2.0 betekent ook
cross-overs maken met theater, samenwerken met een professioneel saxofoonkwartet en het oprichten van een
multiculturele percussieband. Naast de
traditionele fanfaremuziek werken aan
vernieuwing, dat is de ambitie van de
meer dan honderd jaar jonge fanfare
en bij de zoektocht daarnaar kun je het
beste beginnen in het verleden. In het
Volksbuurtmuseum in Wijk C, waar de
expositie Van Veerman tot Fanfare te
zien was, ontmoet Hazeleger oudmuzikant Jan Veerman (62) die vanaf
zijn jeugd als slagwerker lid was van
het legendarische straatorkest De
Utrechtsche Stadskapel, vroeger op straat
beter bekend als ‘De Veermannen’.
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“U ging altijd met uw muziek de straat
op,” zegt Hazeleger. “Kunt u ons tips en
trucs geven? Veerman: “Het was veel
improviseren op bekende deuntjes, dat
was de truc. Als we ergens moesten
spelen, werd er gekeken wie er tijd had
en zich vrij kon maken en dan gingen
we op pad. Er werd niets gerepeteerd.
Wel was er een aanvoerder. Dat was
heel vroeger mijn opa Jan en later was
dat ome Gert. Die zei ‘ja’, zette in en de
rest volgde.”
Op weg naar een optreden bereidde de
aanvoerder zich wel even voor, verklaart Veerman. “Als het een oranjefeest
was dan moest zeker ook het Wilhelmus gespeeld worden en verder een
paar deuntjes die voor een polonaise
konden zorgen. Ome Gert kon ook heel
goed ter plekke nummers schrijven.
Voor allerlei Utrechtse burgemeesters
schreef hij een mars. Ze zijn er voor De
Ranitz, Vonhoff en Vos. Als hij daarna
thuis kwam zette hij het helemaal op
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papier en legde het vast bij het octrooiberaad voor de rechten erop. In VleutenDe Meern is er nog een harmonie die
nummers van Gert Veerman speelt.”
In orkestvorm was de Utrechtsche
Stadskapel, opgericht door opa Jan
Veerman, soms tien tot vijftien man
groot (er speelden geen vrouwen mee).
Veerman: “Het was allemaal familie. Er
waren de Veermannen en de Van Olderens die aangetrouwd waren. Er waren
ook nog wel andere familienamen maar
die waren dan ook aangetrouwd. De
Van Olderens werden ook bekend met
een eigen straatorkest. Zij droegen een
zwarte hoed en wij hadden een witte,
dat was het onderscheid. Muziek maken
was een familieaangelegenheid. Ik
groeide er mee op. Mijn opa leerde mij
drummen. Geld voor een muziekschool
hadden we niet. Hij ging tegenover mij
zitten en deed voor hoe ik moest slaan.
Doordat ik hem kopieerde leerde ik
zonder het te beseffen met een links
een roffel te slaan terwijl je dat als
rechtshandige normaal rechts doet.”
De Veermannen traden op bij buurtfeesten, bruiloften, verjaardagen en van
alles wat tot een feestje mocht leiden.
“Ze brachten levendigheid op straat?”,

vraagt Hazeleger. “Dat kun je wel zeggen,” antwoordt Veerman. “Ze waren
straatmuzikanten, net zoals de orgeldraaiers Budding en De Bruin. In een
kleine samenstelling met ome Gerrit,
mijn vader Jan en ome Stoffel, gingen
ze ook bijna iedere dag de wijken in
om te spelen en dan gingen ze met
een mansbakkie langs de deur en zo
verdienden ze een paar centen.”
Levendigheid op straat brengen, dat ziet
Hazeleger ook wel zitten. Daar hoort
marcheren ook bij en dat in combinatie
met een blaasinstrument bespelen is
niet zo eenvoudig, vindt hij. “Onzin,”
reageert Veerman: “Je loopt op een
ritme-tempo en zet in met je linkerbeen. Verder hoef je daar dan niet op te
letten. En als iedereen dat tegelijk doet
is het een makkie.”
Veerman is benieuwd of het Zuilens
Fanfare Corps in staat zal zijn ook daadwerkelijk de stappen op straat te gaan
maken. “Vroeger had je alleen al in
Utrecht meer dan veertig orkesten die
vaak in de wijken speelden. We kenden
ze allemaal, want in veel ervan speel-

den wij weer mee als gastmuzikanten.
Maar al die orkesten zijn verdwenen en
zo ook de muziek op straat. De televisie
heeft daar in de jaren zestig een eind
aan gemaakt. Die grijze buis werd voor
veel mensen interessanter dan oefenen
bij de fanfare of de drumband.”

‘Dan gingen ze met
een mansbakkie
langs de deur en zo
verdienden ze een
paar centen.’
Kan de fanfare wat leren van de Veermannen? Hazeleger: “Ik denk dat we
kunnen leren van de energie die ze
uitstraalden. Ze wisten mensen tot dansen te brengen op straat. Hun muziek
zorgde voor verbinding van mensen en
dat is een groot goed, zeker nu.”
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En Hoppa!

Jubilissimo

Oregon

Peter de Boer

Wim Laseroms

Jacob de Haan

En wat speelt een fanfarecorps zoal? Een vraag waar geen eenduidig
antwoord op valt te geven. Er wordt een hele keur aan moderne en
klassieke stukken gespeeld, waar de ware muziekliefhebber zijn lol
mee op kan. Een kleine greep uit het ‘assortiment’:

Here, There
and Every
where

Pomp and
Circum
stance no. 1

The Beatles

Edward Elgar

Here, There and Everywhere
is een ballad uitgebracht op
het album Revolver van de
Britse popgroep The Beatles.
Het lied staat, zoals gebruikelijk bij The Beatles, op
naam van het schrijversduo
Lennon-McCartney, maar is
voornamelijk geschreven door
Paul McCartney. Speciaal voor
het Zuilens Fanfare Corps
heeft dirigent Harm Vuijk een
bewerking van dit nummer
geschreven, met een solo
voor vier saxofoons. Een
swingend stuk waarbij
niemand stil kan zitten.
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Deze inspirerende hymne,
ook wel bekend onder de
titel Land of Hope and Glory,
schreef Edward Elgar aan
het begin van de twintigste
eeuw. Het is elk jaar de vaste
afsluiter van de Last Night
of the Proms in Londen, en
volgens velen het ‘tweede’
Engelse volkslied. Voor de
fanfare een stuk waar ze
veel passie in kwijt kunnen,
met prachtige bombastische
momenten.

Sorry
Kyteman

Een ontroerend meesterwerkje van Colin Benders uit
Overvecht, en een grote hit
in 2009. Hij schreef dit nummer voor een ex-vriendin
en bracht het met zijn
hiphop-orkest op vele
plekken in Nederland en
daarbuiten ten gehore. De
mooie bewerking voor de
fanfare zorgt voor een gloriemoment voor de bugelist.

Vrolijk nummer, geschreven
door componist/muzikale
duizendpoot Peter de
Boer, onder meer medegrondlegger van Fort van de
Verbeelding. Dit nummer
voert het ZFC voornamelijk
lopend/staand uit en is heel
geschikt om de mensen op
straat in de juiste stemming
te krijgen.

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft dit stuk een
hoog ‘jubel’-gehalte. Een vast
element in het marsenboekje
van het Zuilens Fanfare Corps,
van de zeer bekende fanfarecomponist Wim Laseroms,
wiens naam nog vaker terug
te vinden is in het ZFC-repertoire. Deze mars heeft een
feestelijk karakter, met een
traditionele bassolo, en wordt
net als En Hoppa! meestal
staand of lopend uitgevoerd.

Oregon is een origineel
fanfarewerk, gecomponeerd
door Jacob de Haan. Deze
muzikale fantasie vertelt het
verhaal van Oregon, één van
de noordwestelijke staten
van de Verenigde Staten.
Het stuk neemt je mee op
een bijzondere treinreis door
het boeiende landschap van
Oregon, vol tempo- en stemmingswisselingen.

VRAGEN
aan:
Fadette
Paardekooper
ouder van een
jeugdlid

Waar denk je aan
bij het ZFC?
Ik had een verouderd idee over fanfares; wat
oubollige muziek en een zeer gesloten karakter.
Dit blijkt dus niet zo te zijn. Mijn dochter Meeke
speelt sinds anderhalf jaar bugel. Vanaf het
eerste echte optreden met de fanfare (ze
mocht 3 of 4 noten blazen) was ze verkocht.

Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
Ik vind het erg stimulerend dat de leerlingen ook worden betrokken bij het 'echte'
werk. Met name over de begeleiding ben
ik heel enthousiast; fouten maken geeft
niet, gewoon blijven oefenen.
Wat wens je het ZFC toe?
Ik hoop dat de basisschoolleeftijd massaal het
ZFC ontdekt en ervaart hoe leuk het is om
samen muziek te maken.
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Eugène van Erven & Rien Sprenger:

Leefbaarheid in de
wijk gebaat bij
de nieuwe fanfare

FANFARE 2.0
Community-art en de fanfare,
hoe zit dat? Eugène van
Erven: “Als er vroeger feest
was, moest daar muziek bij zijn. Zo is
de fanfare ontstaan. Het was de vrolijke
noot in de buurt. Dat geldt nog steeds,
maar de muziek zelf en de wijze waarop we met kunst en cultuur omgaan is
veranderd. Door de meer multiculturele
samenstelling van een wijk kan het niet
anders dan dat een fanfare die veranderingen ook volgt. En dat is wat wij dan,
volgens onze maatstaven, een beetje
duur nu ‘community-art’ noemen.”
Van Erven is hoofddocent theaterwetenschappen aan de Universiteit
Utrecht en Rien Sprenger is gepensioneerd culturele duizendpoot (hij gaf
leiding aan RASA, de Akademie van
Expressie en aan de Theaterschool van
de Hogeschool voor de Kunsten) en
beide zijn betrokken bij het Community
Arts Lab. Het lab dat er voor heeft gepleit dat het Zuilens Fanfare Corps een
gemeentelijke subsidie kreeg voor het

Eugène van Erven (links) en Rien Sprenger

Het Community Arts Lab (CAL) van de Vrede van Utrecht is de naam
voor een platform in Utrecht dat kunst in de wijken wil bevorderen.
De ‘laboranten’ Rien Sprenger en Eugène van Erven zijn daarom ook
dol op projecten zoals de Fanfare 2.0. Sprenger: “De tijd van de fanfare
zoals het vroeger was, is voorbij in de grote steden. Ze moeten vernieuwen of sterven uit.”
12

De website van de Vrede van Utrecht

vernieuwende project Fanfare 2.0 en
ondersteuning bood bij dat proces.
Sprenger: “Het idee voor Fanfare 2.0
ontstond uit een muzikaal docudrama,
Fanfare De Wetering, dat Jaap Dercksen
schreef naar een idee van Anita van
Soest. Dat handelde over een fanfare
die in een tweestrijd komt als de vrij
conservatieve dirigent, als hij ziek is,
tijdelijk wordt vervangen door iemand
met een moderne kijk op muziek. Dat
leidt tot veel discussie over ambities en
hoe het verder moet.”

‘Lopend muziek maken
op straat deed de
Zuilense fanfare niet
meer. Voor sommige
leden ging dat te ver.’
“Ik kende dat stuk”, vervolgt Sprenger,
“en toen enkele leden van het Zuilens
Fanfare Corps naar mij toe kwamen met
de vraag: ‘Wat kunnen we doen tegen
de vergrijzing en leegloop van onze vereniging?’, heb ik ze meegenomen naar
die voorstelling.”
De fanfare uit Zuilen speelde later ook
mee in een van de uitvoeringen van het
theaterstuk. Sprenger: “Alle leden werden daardoor geconfronteerd met die
centrale vraag: Durf je zaken te ondernemen die je nog nooit hebt gedaan? Of
die je had afgeleerd? Neem het lopend
muziek maken op straat. De Zuilense
fanfare deed dat al lang niet meer. Voor
sommige leden ging dat ook te ver. Die
hadden geen zin de straat op te gaan.”
Hoe vernieuwing eruitziet is lastig aan
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te geven. Er is in het laboratorium geen
recept voor. Van Erven: “Community-art
is interessant omdat ze overal weer net
anders is. Vast staat dat het zorgt voor
nieuwe onderlinge banden, niet alleen
als een kruisbestuiving van kunst en
muziek maar ook van het ontmoeten
van diverse culturen. Je leert anderen
beter kennen. De leefbaarheid in een
wijk is gebaat bij een nieuwe invulling
van de fanfare. In Antwerpen, waar
wijken zijn met veel allochtonen, heb
ik daar mooie voorbeelden van gezien.
Ook in Rotterdam zie je dat de veranderde samenstelling van wijken invloed
heeft op het ontstaan van nieuw
soortige muziekgroepen.”
Hoe staat het met Fanfare 2.0? Sprenger:
“Het Zuilens Fanfare Corps is heel
goed op weg. De leden werken hard en
zijn kritisch of ze het de moeite waard
vinden. Ze doen mee aan muziekuitwisselingen, ontmoeten jazz en percussie.
Dat is heel leuk. Niet alle leden hebben
de veranderingen aangedurfd maar
de meesten zijn enthousiast en zetten
zich in. De vereniging heeft al aan een
reeks andere concerten buiten hun
eigen traditionele rijtje van onder meer
Koninginnedag en 4-mei herdenking
meegedaan. Dat zegt heel veel.”
Maar hoe zit het met de nieuwe aanwas?, wil Van Erven weten van collega
Sprenger. “Dat is op zich nog lastig. Er is
een project met percussie onder andere
voor schoolkinderen in de buurt dat
langzaam groeit. Het heeft tijd nodig,
maar het leuke is dat de kinderen die
meedoen, al zijn het er nog weinig, de
leden van de fanfare een kick geven om
met hen muziek te maken.”
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Wat heeft het Community Arts Lab in de
kookpan zitten voor de Zuilense fanfare?
Sprenger: “We zijn van plan om met Sint
Maarten op 11-11-2011 iets theatraals op
te zetten. We zitten te denken aan een
combinatie met de klokkentoren van de
Dom waar de St. Martinusklok wordt geluid. Het Zuilens Fanfare Corps, kinderen
die muziek maken onder begeleiding van
Fort van de Verbeelding en een straatorkest zoals Tegenwind willen we daar
tegenover zetten. We hebben die clubs
van muzikanten allemaal nodig. Dat is
de uitdaging en we hopen dat ze daar ‘ja’
tegen zeggen.”

IN HET NIEUWS

FANFARE 2.0

VRAGEN
aan:
Bart Volmer
voorzitter

Waar denk je aan bij het ZFC?
Heel veel werk voor mij.
Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
Dat alle leden een volledige inzet tonen en
daardoor is het fijn werken.
Wat wens je het ZFC toe?
Aan het begin van mijn voorzitterschap wilde ik
graag een orkest van 70 leden waarvan er 12 op
een bugel speelden.
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Uniform 2.0:

Modeontwerpers
‘pimpen’ een
fanfarejasje

THE MAKING OF

FANFARE 2.0

Met dank aan Sjoukje Rozendal (ontwerp), Maartje Verhoeckx en Siera Wiersma (uitvoering).

Stap 1:
Sjoukje heeft een schets gemaakt om
het traditionele fanfarejasje flink onder
handen te nemen.

H ET O RI G IN EL E JA SJ E

Stap 2:
Alle losgeknipte onderdelen worden door
Siera gereed gemaakt om te kunnen verwerken tot een heel nieuw jasje.

Het traditionele ZFC uniform is een echte fanfareklassieker, maar het
past niet geheel bij alle vernieuwende vormen die de vereniging aanneemt. Onder het mom van Uniform 2.0 is daarom gekeken naar de
mogelijkheden om het uniform te ‘pimpen’ of ‘op te leuken’.
16

Stap 3:
Als laatste stap worden alle onderdelen door
Siera aan elkaar gezet en na wat finishing
touches van Maartje is een nieuw verrassend
jasje ontstaan. Sla snel om voor het resultaat!

SL A SN E L O M V O O
R
H E T R E SU L T A A T !
17

Als je als muziekvereniging aan het predikaat ‘2.0’ wilt
voldoen, moet je natuurlijk vertegenwoordigd zijn op het
wereldwijde web. Het Zuilens Fanfare Corps heeft diverse
manieren om zich op digitale wijze te presenteren.

FANFARE 2.0
DIGITAAL

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

Ten eerste hebben we natuurlijk
onze eigen website, http://www.
zfc-utrecht.nl. Deze site heeft diverse secties met allerlei informatie
over het verleden, het heden en
de toekomst van de vereniging.
De meest actuele ontwikkelingen
staan op de voorpagina, zodat ze
in één oogopslag te zien zijn.

Ook op het social media network
Facebook kan het ZFC uiteraard
niet ontbreken.
Dit is een mooie manier om snel
te communiceren wat er binnen
de vereniging speelt, en ook een
uitstekend middel voor de leden
onderling om informatie en ideeën
uit te wisselen.

In het kader van de theatervoorstelling ‘Lieve buren in Zuilen’
maakte Mariska Pluck een leuk
filmpje over Fanfare 2.0. Tik ‘zuilens fanfare corps’ in op YouTube
om het te bekijken! De filmmaker
zag (samen met collega Ylonka
van Es) een groter verhaal in
project en volgt het ZFC sindsdien
op de voet.

VRAGEN
aan:
Joyce Tammer
een van de nieuwste
ZFC-leden

Waar denk je aan bij het ZFC?
Utregse Gezelligheid, ontspanning,
vernieuwend, nieuwe saxofoonvriendinnetjes.
Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
De mix tussen klassieke fanfaremuziek en eigentijdse stukken.
Wat wens je het ZFC toe?
Een nog grotere saxofoonsectie en een hoop
leuke optredens!
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Harm Vuijk
dirigent

Waar denk je aan bij het ZFC?
Een enthousiaste amateurclub.
Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
Het is een gevarieerde groep mensen. Ze hebben
veel te leren, maar willen zelf ook graag leren.
Wat wens je het ZFC toe?
Dat het ZFC muzikaal nieuwe horizons gaat
leren vinden.
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WIE SPEELT WAT?
Kun jij raden welk instrument wordt bespeeld door de fanfareleden? Kom je er niet uit? De oplossing staat op pagina 30.

Djem bé

Barito

HOORN

TROMP

Dirigeerstokje
BAS

De namen van alle muziekanten (van boven naar beneden, van links naar rechts):
Eerste rij: Bart, Vincent, Hans, Joyce, Annika
Tweede rij: Cees, Diana, Marjolan, Birgit, Thijs, Sylvia
Derde rij: Harm, Pauline, Karin, Chiméne, Meeke, Maartje
Vierde rij: Wim, Veronica, Lidy, Astrid, Stefan, Boeti
Vijfde rij: Robert, Co, Mariska, Rik, Frans
Niet op de foto: Joep, Sam, Florian, Peter, Robbie, Aram, Jacob, Laura
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SAXOFOO

n

N

ET

BUGE

L

SL A G W E R K

Deze groepsfoto is gemaakt in de theaterzaal van het Vorstelijk Complex, een nieuw cultureel centrum in Zuilen.
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht. www.vorstelijkcomplex.nl
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De traditionele
fanfare ruikt
aan de vrije
improvisatie
Het was best spannend, het

opkomt). De blazers van het

uitstapje van het klassieke

Zuilens Fanfare Corps gingen

fanfarewerk (is: noten lezen)

aan de slag met het Utrechtse

naar de vrije improvisatie

Esquire Saxofoonkwartet.

(is: spelen wat er in je hoofd
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FANFARE 2.0
“Improviseren is ook gewoon prettig
muziek met elkaar maken,” zegt alt
saxofonist Harry Cherrin tijdens een
repetitieavond met twee leden van het
Zuilens Fanfare Corps: Sylvia Veldhuizen (hoorn) en Cindy den Hartog (altsax). Terwijl zij luisteren laten Cherrin
en zijn Esquire-collega Ivo Ronkes
(sopraansax) tijdens een workshop
zien en horen dat vrij improviseren een
vorm van muziek maken is zonder dat
er bladmuziek bij komt kijken.
Ronkes legt even later uit: “Terwijl je
speelt ben je als muzikant bezig aan de
vorm waarin de muziek wordt gegoten.
Daarin is het samenspel een boeiend
gegeven, want je let op elkaar en haakt
in op wat er gespeeld wordt. Daarin
kan de één op een gegeven moment de
hoofdrol hebben en even later de ander.
Het is als een voetbalelftal dat nauw
moet samenwerken, want anders wordt
het een rotzooitje.”
Lisanne den Hartog, Cindy’s dochter die
ook sax speelt, is ook aangeschoven. Zij
begrijpt heel goed wat Ronkes bedoelt:
“De muziek lijkt soms wat chaotisch,
maar dat is het niet,” zo heeft ze ervaren. Vindt ze improviseren moeilijk?
Lisanne: “Nee, dat niet..., maar het is
ook niet makkelijk.”
“Er zit beleving in improvisatie,” betoogt
Ronkes. “Dat is ook wat we willen
bereiken bij de luisteraar, want improviseren is niet alleen voor muzikanten
maar ook leuk voor het publiek bij een
concert. Dat let ook op het spel dat de
muzikanten onderling spelen op het
podium: hoe ze op elkaar letten en
elkaar stimuleren op een thema verder
te improviseren.”

Voor Sylvia Veldhuizen is dat ‘op elkaar
letten’ een nieuwe ervaring. “Je bent
inderdaad meer op elkaar gefocust. Bij
de Fanfare let ik op de dirigent, maar
ben toch vooral ook gericht op de noten
van de bladmuziek. Als je met anderen
aan het improviseren ben je ook veel
meer geconcentreerd op elkaar.”

‘De muziek lijkt
soms wat chaotisch,
maar dat is het niet.’
Ronkes vertelt dat het Esquire Saxofoonkwartet ook vaak genoeg met blad
muziek speelt. “Onze optredens combineren we met geschreven muziek,
maar we plakken er dan bijvoorbeeld
onze repliek aan vast die we ter plekke
improviseren.”
“Het leuke aan improviseren is,” zegt
Cherrin, “dat ik veel meer van mijn
personaliteit daarin kwijt kan.” “En
je creëert iets wat er nog niet is,” vult
Ronkes aan.
Het is tijd om aan de slag te gaan, om te
improviseren. Ronkes geeft een thema
aan en het vijftal blaast er samen lustig
op los met heen en weer zwepende
ritmes om uiteindelijk bijna zwevend
en zachtjes te eindigen.
Het is een leerzame bijeenkomst,
concludeert Cindy den Hartog: “Wat ik
opsteek is de speelsheid om van voorgeschreven noten af te wijken. Dat kan
bij een stuk van de fanfare echt niet.
Ik weet dan ook niet of we dit kunnen
blijven doen.”
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Peter de Boer:

Durf aan te sluiten
bij wereldmuziek
en hiphop!
Fort van de Verbeelding speelt in
het project Fanfare
2.0 van het Zuilens
Fanfare Corps (ZFC)
een belangrijke rol.
Muzikaal leider van
het gezelschap musici
en kunstenaars, dat
in Haarzuilens zijn
thuisbasis heeft, is
Peter de Boer. Hij is
adviseur en aanjager
van de Zuilense muziekmakers: “Ik ben
trots op deze fanfare
want ze hebben de
durf te vernieuwen!”
24Peter de Boer tijdens 'Una Processione Particolare'

Voor Peter de Boer is fanfaremuziek geen onbekend terrein: “Ik ken die wereld heel
goed. Al heel jong was er voor mij een
plekje vrij bij de fanfare van de kerk
waar mijn vader dominee was. Dat was
in Enschede en ik speelde er bugel. De
bugel is ook altijd een van mijn lievelingsinstrumenten gebleven hoewel ik
op het conservatorium in Amsterdam
ben afgestudeerd op trompet.”
Blaasmuziek is zijn grote liefde en via
Fort van de Verbeelding is De Boer altijd
op zoek naar dwarsverbindingen met
andere muzieksoorten en muziekinstrumenten. Een voorbeeld van zo’n
project is Fanfare Dakar waarbij typisch
Nederlandse blaasmuziek een combinatie aangaat met Senegalees slagwerk.
“Bij een van deze optredens heb ik via
bemiddeling van Rien Sprenger van het
Utrechtse Community Arts Lab kennis
gemaakt met Thijs en Veronica van
het Zuilens Fanfare Corps en dat klikte
meteen.”
Ook de kennismaking met de rest van
het ZFC ging uitstekend: “Ik ben trots
nu met deze fanfare te kunnen werken.
Ik heb met heel veel fanfares in het
land gewerkt, maar het Zuilens Fanfare
Corps durft het echt aan om vernieuwing als een project op te pakken.
Vergrijzing en leegloop bij fanfares is
in grote steden een probleem, maar het
Zuilens Fanfare Corps is voorzover mij
bekend de enige die op deze manier
probeert die ontwikkeling te keren.”
De traditionele klanken van de fanfare
zoals marsmuziek, voeren De Boer
nog altijd terug naar zijn eigen jeugd.
“Daar heb ik nog hele beelden bij. Maar
met marsen ben je tegenwoordig bij

De website van Fort van de Verbeelding

de jeugd kansloos. In de wijken wonen
nu vaak ook kinderen met heel andere
roots dan de Nederlandse. Wil je de
jeugd bereiken en leegloop tegen gaan
moet je bereid zijn multicultureler en
meer vanuit ritmiek denken en ook
durven aan te sluiten bij modernere
muziekstromingen als wereldmuziek
en hiphop.”
Vanaf 1980 is De Boer al betrokken bij
vernieuwende muzikale projecten. Hij
zette straatmuziekorkesten op in Leeuwarden en Amsterdam en in Utrecht
was hij muzikaal leider van orkest de
Tegenwind. “Die ervaring kon ik goed
gebruiken in de samenwerking met het
Zuilens Fanfare Corps.”
De Boer vertelt dat door de vernieuwingsdrift ZFC in het Utrechtse opvalt en
steeds meer gevraagd wordt voor optredens. Er was het project voor de Vrede
van Utrecht (samen met Tegenwind en
de multiculturele percussieband), het
orkest stond op het Uitfeest en op
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INfOPAGINA

Koninginnedag in het Julianapark

HET ORKEST

JEUGD

Met het orkest van het Koninklijk Zuilens Fanfare

In samenwerking met het Utrechts Centrum voor

Corps (ZFC) maken we muziek die we tijdens

de Kunsten (UCK) organiseert het ZFC muzieklessen

concerten uitvoeren. Het leuke van onze repetities

in Zuilen. Ook kun je bij het ZFC leren samen om te

onder leiding van onze dirigent Harm Vuijk is dat we

spelen. Daar is regelmatig gelegenheid voor in het

met veel plezier en gezelligheid toch geconcentreerd

opleidingsorkest dat voorafgaand aan de reguliere

repeteren.

repetitie bij elkaar komt. Meer informatie? Bel

Het fanfareorkest repeteert elke dinsdagavond

voorzitter Bart Volmer (030-2623181).

om 19.45 uur in het muziekhuis (centrum

de muzieklessen vinden elke vrijdagmiddag

muziek 21, loevenhoutsedijk 301 te utrecht)

plaats in Buurthuis zuilen (St. ludgerusstraat
251 te utrecht)

festiviteiten in Zuilen. “Op Koninginnedag in het Julianapark liet de fanfare
zien dat ze meer kon dan alleen
marsen spelen. Na het traditionele
optreden gingen de jasjes uit, kwamen
de gele T-shirts tevoorschijn en werd
muziek gespeeld waarbij kinderen en
volwassenen met slagwerk mee konden
doen. Heel veel mensen in het publiek
vonden dat leuk. Ook veel leden van
de fanfare zag je genieten. Het was een
succes.”
Een geslaagd project is Fanfare 2.0
zeker, concludeert De Boer: “Maar het
heeft wel tijd nodig om de doelen te bereiken. De multiculturele percussieband
die we onder andere met kinderen
opzetten is een project dat vraagt om
geduld en optimisme. Het is allemaal
nog heel nieuw, ook voor kinderen en
hun ouders. Gelukkig is er ondersteuning in de vorm van een budget van
de gemeente Utrecht, waarmee we ook
hele mooie slagwerkinstrumenten hebben kunnen aanschaffen.”
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VRAGEN
AAN:
Rijk Houtman
erelid

VERNIEUWENDE
ACTIVITEITEN

WORD LID!

Daarnaast werken we samen met professionele

Bij het ZFC zijn nieuwe leden altijd welkom!

kunstenaars aan feestelijke straatoptredens in een

Speel je trombone, bugel, slagwerk of een ander

Kijk voor de actuele
informatie op
WORD VRIEND!
www.zfc-utrecht.nl

nieuwe stijl. Overigens is ‘lopen’ geen verplichting,

instrument dat past binnen een fanfareorkest

maar wel leuk! Dit doen we in het kader van het

en ben je op zoek naar een leuke vereniging?

project Fanfare 2.0. Andere vernieuwende activitei-

Kom dan eens langs om de sfeer te proeven. Als

ten zijn multiculturele percussie en improvisatie.

je lid wordt (33 euro per kwartaal), kun je een

de percussiegroep repeteert om de week op

instrument in bruikleen krijgen.

maandagmiddag om 16.00 uur in het vorstelijk
complex (prinses christinalaan 1 te utrecht)

Draagt u het Zuilens Fanfare Corps een warm

Waar denk je aan bij het ZFC?
Met hart en ziel heb ik daar m'n steentje aan
bijgedragen en het doet me pijn dat niet meer
te kunnen.

DOE ONS Op DE pOST

hart toe? We kunnen uw steun goed gebruiken!

Tekenares Sylvia van Berkel maakte 15 portretten

Als u het ZFC financieel wilt steunen met een

van het ZFC waarvan prachtige ansichtkaarten zijn

jaarlijkse bijdrage, kunt u contact opnemen met

gemaakt. Op zoek naar een leuk cadeau? Bezoek

het bestuur. Als Vriend van het ZFC wordt u dan

dan een van onze concerten en koop een setje

vervolgens op de hoogte gehouden van de ont-

van 15 kaarten voor slechts 7,50!

wikkelingen binnen de vereniging en uitgenodigd
voor diverse optredens.

Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
Ik vind dat het ZFC goed met de tijd meegaat.

CONTACT
Wat wens je het ZFC toe?
Ik hoop dat de vernieuwing zoveel vruchten
afwerpt dat het een grote toekomst tegemoet
gaat.

contactpersoon bestuur: Wim de Baat, info@zfc-utrecht.nl en 030-6771919
projectleider: Thijs Hazeleger, projecten@zfc-utrecht.nl
website: http://www.zfc-utrecht.nl
Facebook: http://www.facebook.com/zuilensfanfare
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GADGETS
Welke attributen vind je in de instrumentenkoffers en wat voor
Een kleine greep uit het assortiment.

2

3
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Harpje

1

Het harpje is een handige
klem die op blaasinstrumenten past, waarin het marsboekje gezet kan worden.
Op deze manier heeft de
muzikant zijn muziekpartijen
bij de hand tijdens het lopen.

2

Kurkvet

5

Plunger

6

Trompetstandaard

7

Padsaver

8

Doorhaalwisser

5

bijzondere voorwerpen worden er tijdens de repetitie gebruikt?

1

4

6

Ventielolie
Met een paar druppeltjes
ventielolie lopen de ventielen
weer als een zonnetje. Je
kunt dit handige flesje olie
vooral in de koffers van
bugel-, trompet-, bariton- en
euphoniumspelers vinden.

Zweep
Een bijzonder voorbeeld uit
het uitgebreide percussiearsenaal. Het bestaat uit twee
plankjes en een scharnier. Sla
de plankjes tegen elkaar en
je krijgt het geluid van een
zweep. Dit geluid valt bijvoorbeeld te bewonderen tijden
het kerstlied ‘Sleigh Ride’.

7

3
8
4

Dit is een handig hulpmiddel
voor saxofonisten. Met een
likje kurkvet is het mondstuk
gemakkelijker op het kurk van
de saxofoonhals te schuiven.

De plunger (te koop bij de
betere doe-het-zelf-zaak
onder de naam ‘gootsteenontstopper’) is een demper
die voornamelijk door trompettisten en trombonisten
wordt gebruikt, om geluid te
vervormen.

Met deze standaard kan de
trompet veilig neergezet
worden. Zo’n standaard
is verkrijgbaar in allerlei
variaties, o.a. voor de bugel,
trombone of bastuba.

Deze plumeau-achtige viscose
borstel zit in de saxofoon als
deze niet gebruikt wordt, om
overtollig vocht te absorberen en het mechaniek te
beschermen.

Na afloop van de repetitie
trekken saxofonisten deze
wisser door hun saxofoon
om het instrument droog te
maken.
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VRAGEN
aan:
Cees Koning
erelid en oudst
meespelende lid

Jeanne Veldhuijzen
moeder van hoorniste
Sylvia en trouwe fan

“Er zijn zoveel leuke en
initiatiefrijke mensen in
de wijk! Kijk maar naar het
Zuilens Fanfare Corps…”

REACTIES

“Pionierswerk”
Peter de Boer, projectpartner Fort van de Verbeelding

Hans Spekman, Tweedekamerlid PvdA via Kunst in
mijn buurt-pagina in het Stadsblad

Waar denk je aan bij het ZFC?
Muziek maken is mijn grootste hobby. Het is een
belangrijke invulling van mijn leven. Ik had vroeger
graag professioneel muzikant willen worden,
maar dat is er toentertijd niet van gekomen. Gelukkig ben ik wel altijd amateurmuzikant geweest.
Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
Vroeger was Zuilen nog een dorp en dat maakte
de sfeer bijzonder. Het ZFC marcheerde toen nog
over straat en er zaten veel families in het orkest.

Waar denk je aan bij het ZFC?
Bij het Zuilens Fanfare Corps denk ik veel aan
vroeger, de tijd dat mijn dochter van de muziek
gehaald moest worden en iedereen elkaar kende.
Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
Leuke muziekavonden met mooie begrijpelijke
muziek en leuke vernieuwende optredens,
zoals met de percussieworkshop in het park.
Wat wens je het ZFC toe?
Veel plezier met muziek maken met elkaar.

Wat wens je het ZFC toe?
Nog heel veel goede jaren. Het ZFC moet blijven
bestaan!

OPLOSSING WIE SPEELT WAT
Eerste rij: Bart (bugel / djembé), Vincent (trompet),
Hans (trompet), Joyce (tenorsaxofoon), Annika (altsaxofoon)
Tweede rij: Cees (trompet), Diana (bariton), Marjolan (bariton),
Birgit (altsaxofoon), Thijs (bariton), Sylvia (hoorn)
Derde rij: Harm (dirigeerstokje), Pauline (bugel),
Karin (sopraansaxofoon), Chiméne (bugel), Meeke (bugel),
Maartje (bugel)
Vierde rij: Wim (trompet), Veronica (slagwerk), Lidy (hoorn),
Astrid (bariton), Stefan (bugel), Boeti (bugel)
Vijfde rij: Robert (bas), Co (bas), Mariska (bugel),
Rik (bugel / djembe), Frans (bugel)
Niet op de foto: Joep (trompet), Sam (bugel), Florian,
Peter, Robbie, Aram, Jacob, Laura (djembé, surdo, darbouka)
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“Gekker moet het
niet worden”
Voormalig lid van het ZFC

“Dat klinkt goed! Ik ben
absoluut voor Kunst
op straat. Mocht het
Zuilens Fanfare corps
nog een theater/dans
maker kunnen gebruiken
voor wat tips en trucs
of zelfs een cross-over
performance, ik houd me
aanbevolen!”
Kristien Sonnevijlle, via LinkedIn

“Baanbrekend”
Anita van Soest, projectpartner Tamar muziektheater

“De echte vernieuwing in
de amateurkunst zal vanuit
de kunsten moeten komen.
Een mooi initiatief!”
Diederik Schönau, lector Kunsteducatie ArtEZ
hogeschool voor de kunsten
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De Fanfare
in Zuilen
heeft zin in
percussie

32

De drumband als onderdeel

Het ZFC startte een eigen-

van de fanfare in Zuilen is

tijdse zoektocht naar een

nog slechts een herinnering.

percussieband. Nieuw is de

Kan er iets van terugkeren?

multiculturele aanpak.
33
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nooit hebben gekend, behalve van
de onscherpe zwart-wit foto’s in het
jubileumboek.

‘Percussie is een vorm
van muziek die energie
vrij maakt.’

Fanfare en percussie in het Julianapark

Percussie?! Iedereen kan het! Zet een
paar afvalbakken bij elkaar, sla er met
een beetje ritmegevoel op met een stok
en je bent al goed bezig. “Het voordeel
van percussie is dat om er aan te
beginnen je geen voorstudie of duur
materiaal nodig hebt,” zegt Peter de
Boer van Fort van de Verbeelding.

Hippe djembé
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Trommelen, het is een vorm van
muziek maken die nogal laagdrempelig
is, legt De Boer uit. “Geef iemand een
percussie-instrument in z’n hand en er
komt een lach op z’n gezicht.”
Vanwege die laagdrempeligheid (en
zeker ook het muzikale enthousiasme
van De Boer) hebben hij en het Zuilens
Fanfare Corps elkaar gevonden in een
poging percussie aan de meer dan
100-jarige vereniging toe te voegen.
Er zijn een aantal (vrijblijvende en
gratis) workshops waaraan iedereen
met belangstelling voor percussie kan
meedoen.
Lang geleden alweer was een drumband,
ook wel tamboercorps, als onderdeel
van het Zuilens Fanfare Corps heel
gewoon. Maar de klad kwam er in en
wat is overgebleven is een fanfareorkest
waarvan de meeste leden de drumband

Waarom nu dan percussie? Thijs
Hazeleger is coördinator van het project
Fanfare 2.0, hij vertelt: “We zijn als
fanfare op zoek naar vernieuwing.
Naast de traditionele fanfaremuziek
verkennen we ook andere muzikale
terreinen. Een percussieband binnen de
vereniging zou daarom heel goed zijn.”
Tegelijkertijd zet het Zuilens Fanfare
Corps ook in op een multiculturele
ontwikkeling want via de workshops
hoopt de vereniging ook jongeren van
bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse
komaf te bereiken. De Boer: “De fanfare
is vrij wit en het zou toch heel mooi
zijn als er een kleurtje in kwam.”
Muziek is volgens Fort van de Verbeel-

ding van De Boer ook een bindmiddel in
oude wijken van grote steden. “Je kunt
via muziek de nieuwe bewoners en de
mensen die er al veel langer wonen
heel goed bij elkaar brengen.”
Dat het werkt liet hij Koninginnedag
2010 zien tijdens het ‘proeven aan
percussie’ in het Julianapark. Tijdens
een ‘flitsworkshop’ konden de deelnemers na een korte oefening al meteen
meespelen met een uitvoering van En
Hoppa! (een compositie van De Boer)
door het Zuilens Fanfare Corps.
Maar zoals al gezegd, de percussieworkshops zijn er voor iedereen: van
jong tot oud. De multiculturele aanpak
is te zien aan speciale bijeenkomsten
in Afrikaanse en Arabische percussie.
De Boer: “Maar het belangrijkste is dat
percussie eigenlijk geen grenzen kent.
Waar het om gaat is dat het energie vrij
maakt. Het is iets waar je meteen zin in
hebt als het om muziek maken gaat.”
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OVERZICHT PROJECTEN FANFARE 2.0
september 2009:

juli – augustus 2010:

Uitfeest bij Centrum Muziek 21
Wervelende aftrap van
Fanfare 2.0 tijdens het
Utrecht Uitfeest en eerste
kennismaking met Fort
van de Verbeelding. We speelden het stuk
‘Cyclus’, kinderen van de Johannesschool
zorgden voor percussie & rap en het publiek
deed mee met schellenbomen.

Multimedia meets mini-orchestra
Zomerproject in samenwerking met mixed-media-artist
YouEcho op een historisch
zeilschip tijdens een botenreünie in Schiedam en op Fort Maarsseveen
tijdens het Waterliniefestival. Zijn muzikale
beeldverhalen werden ondersteund door live
muziek van 4 fanfareleden.

oktober – november 2009:

september 2010:

Speltraining
Ter oriëntatie op de theatrale fanfare verzorgde Tools of Theatre Amsterdam workshops
speltraining aan geïnteresseerde muzikanten.
Concentratie, spelplezier en presentatietechnieken stonden centraal en kwamen samen in
een korte verjaarsdagsact met feestmuziek.

Theatrale straatmuziek
Onder leiding van Fort van
de Verbeelding werd het
Vorstelijk Complex geopend
met een kleurrijke optocht
door Zuilen samen met ouderen van Portes
en kinderen van de Prinses Margrietschool.
Met dezelfde energie maakten we muziek
op festiviteiten van de Vrede van Utrecht met
versterking van straatorkest De Tegenwind.

januari – maart 2010:
Improvisatie
Eerste kennismaking met Esquire Saxofoonkwartet en spelen zonder bladmuziek. Tijdens de reguliere repetitie werd er in verschillende groepjes
geïmproviseerd. De verschillende werkvormen
werden gepresenteerd op het Voorjaarsconcert.

april – juni 2010:
Multiculturele percussie
Tijdens Koninginnedag lieten we Zuilen
weten dat we zin hadden in percussie. Samen
met Fort van de Verbeelding nodigden we
bezoekers van de vrijmarkt in het Julianapark
uit om mee te doen aan het stuk ‘En Hoppa!’
op cementkuipen en djembés. Daarna waren
er gratis vervolgworkshops multiculturele
percussie op 3 zondagmiddagen.
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december 2010:
Una Processione Particolare
Voor Una Domenica Particolare (de Italiaanse
Culturele Zondag) maakten ZFC en Fort van
de Verbeelding samen een bijzondere processie in de besneeuwde binnenstad van Utrecht.
Compleet met een grote blonde Maria, glühwein en publieksorkest.

januari 2011:
Ansichtkaarten
Van de portretten die
tekenaar Sylvia van Berkel
maakte van het ZFC,
werden ansichtkaarten

gemaakt als PR-materiaal. De setjes werden
voor het eerst verkocht op het Nieuwjaarsconcert en zullen ook los gebruikt gaan
worden als visitekaartje.

januari – april 2011:
Improvisatie
Verdiepende improvisatieworkshops onder leiding
van Esquire Saxofoon
kwartet leidden tot het
openbreken van bestaand repertoire. Uitgevoerd op het Voorjaarsconcert met mede
werking van Tamar MuziekTheater.

februari – april 2011:
Multiculturele percussie
Na het aanschaffen van een basisset instrumenten (Afrikaanse djembés, Arabische darbouka’s en Latijns-Amerikaanse surdo’s) kon de
percussieband echt starten. Een enthousiaste
groep oefent onder leiding van Florian Auls
multiculturele ritmes in het Vorstelijk Complex.

VRAGEN
aan:
Brenda Emmen
activiteitenbegeleider
ouderen Portes

Waar denk je aan bij het ZFC?
Aan een groep positieve mensen, die echt
van muziek houden. Ze zijn in voor allerlei
uitdagingen. Zowel in het groots als een
micro-gebeuren. Zo hebben wij van het
Ouderenwerk in Zuilen ervaren hoe het ZFC
bij onze Rommelmarkt en Bazaar een korte
demonstratie gaven. De ouderen vonden
het te gek. Waar denk ik aan bij het ZFC,
nou gewoon, ZFC is niet weg te denken in
de Zuilense happening.

Het vervolg:
Fanfare 2.0 is een succes en wordt door de
Gemeente Utrecht als voorbeeldproject gezien. Daarom zal het ZFC ook in de komende
jaren de vernieuwingen verder verkennen en
implementeren. Het doel is om te groeien
naar een flexibele fanfare in een stabiele structuur. Deze volgende vernieuwingsslag zal ondersteund worden door Muziekhuis Utrecht,
Utrechts Centrum voor de Kunsten, Fort van
de Verbeelding, Esquire saxofoonkwartet en
'n More productiebureau. Naast vernieuwing
van amateurmuziek zal er aandacht zijn voor
nieuwe muziekeducatie en onderzoek naar de
interne organisatie in relatie tot de vernieuw
ingen. Zo stomen we het ZFC klaar voor het
grote feest van de Vrede van Utrecht in 2013!

Wat vind je speciaal/bijzonder/
kenmerkend aan het ZFC?
Een mix van jong en oud, ervaren en leerling deelnemers. Het bijzondere is dat het
ZFC aantrekkelijk is voor een diversiteit aan
wijkbewoners. De persoonlijke contacten
en samenwerking met enkele leden van het
ZFC verloopt zonder complicaties en zeer
hartelijk.
Wat wens je het ZFC toe?
Een goede toekomst met gedenkwaardige
momenten. Dat ze nog lang vele wijkbewoners van Zuilen met trots laten genieten van
ons eigen Zuilense Fanfare Corps.
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