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INLEIDING
‘Het oefenen van de stukken zelf gaat met veel
concentratie en geestdrift, er wordt serieus
gecoacht, en openlijk besproken wat er nog
beter kan. De sfeer tussen de nummers is echter
onbeschrijfelijk inspirerend, wat een humor, lol, en
veel plezier hebben deze mensen met elkaar. Het
werkt aanstekelijk. En tegelijkertijd ben je onder
de indruk. Van de motivatie om te presteren, van
het relativeringsvermogen, van de openhartigheid,
en het plezier dat deze mensen met elkaar delen’.

iedereen is bijzonder

Woorden van een bezoeker aan een repetitieavond
van het Jostiband Orkest. Woorden waar niets meer
aan toegevoegd hoeft te worden, want ze klinken als
een klok en slaan de spijker op z’n kop. Ook in 2014
hebben we weer met enorm veel enthousiasme en
vreugde gerepeteerd, mooie concerten gegeven en
genoten als onze vaste gasten/meebelevers tijdens
de repetitie het letterlijk uitkraaien van plezier. Dat
we daar voorlopig nog maar mee door mogen en
kunnen gaan….. Op naar het 50-jarig bestaan!’

CONCERTEN

- In verband met het 60-jarig jubileum van het Holland Christelijk Mannenkoor
(HCM) werd het Jostiband Orkest uitgenodigd om samen met hen een concert te
geven. Dit concert, de eerste van 2014, vond plaats op zaterdag 8 februari 2014
in de Royal Lemkes Hal te Bleiswijk. Voor een bijna uitverkochte zaal hadden de
muzikanten en de koorleden er duidelijk zin in. Naast het koor, onder leiding van
dirigent Arjan Breukhoven werkten ook pianist Jan Lenselink en fluitist Kees Alers
mee. Uiteraard werden er een aantal liederen gezamenlijk uitgevoerd. Het concert
werd één groot muzikaal feest waar zowel de bezoekers als de deelnemers en
organisatie nog steeds met veel plezier op terug kijken! Als herinnering ontvingen
de orkestleden een mooie cd (de cd Walk with God) van het mannenkoor.
- Ben Bläss uit Barneveld is niet voor niets
erelid van het Jostiband Orkest want ook in
2014 durfde hij het weer aan een concert te
organiseren, waarbij de opbrengst besteed zou
worden aan diverse goede doelen. Als datum
werd gekozen zaterdag 29 maart 2014 en
werd de locatie wederom de Veluwehal. Het
concert kreeg nog een speciaal tintje want
naast de Jostiband trad ook Lee Towers op.
En omdat Lee toch ‘in huis’ was werden er een aantal
nummers gezamenlijk uitgevoerd, waaronder het
bekende nummer ‘You’ll never walk alone’. Leuk was
dat Lee de moeite had genomen de woensdag voor het
concert naar de repetitie te komen om de uit te voeren
nummers te repeteren, was het gelijk groot feest en
nam hij uitgebreid de tijd om met iedereen op de foto
te gaan. Als herinnering aan het concert ontvingen de
orkestleden een cd van Lee Towers en van de organisatie
een ‘knuffelkuikentje’. Want kippen/kuikens en Barneveld
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

- Er was in 2014 nog een erelid wat een concert organiseerde: Guus van Acker, de zwager van de oprichter
van de Jostiband Wim Brussen, nam samen met Paul Bosman het initiatief om het Jostiband Orkest weer
in Mijdrecht te laten optreden. In tegenstelling tot 2010 werd niet de Sint Janskerk als locatie gekozen
maar Partycentrum De Meijert. Ook deze keer gingen de heren niet voor één concert maar een middag- en
een avondconcert op zaterdag 12 april 2014. Daarnaast hadden ze wederom een bijzondere gast geregeld:
zanger Danny Smoorenburg, bekend van het Knoop in je zakdoek gala. Samen met het orkest zong hij voor 2
keer een uitverkochte zaal de nummers Droomland en Brabant. De opbrengst van de concerten werd besteed
aan rondvluchten voor chronisch zieke kinderen uit De Ronde Venen. Een prachtig doel waar veel kinderen
intens van hebben genoten.
- Rotaryclub ‘De Alblasserwaard’ is inmiddels
geen onbekende meer van ons: al minstens
drie keer hebben zij de organisatie van een
concert op zich genomen. Net zoals de laatste
keer (5 februari 2011) kozen ze als locatie voor
de Evenementenhal te Gorinchem, met als
datum zaterdag 24 mei 2014. Ook deze keer
was een goed doel aan het concert gekoppeld:
ondersteuning van mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking in de regio.
- Met een 19-tal orkestleden hebben we
op zondag 15 juni 2014 meegewerkt aan
een gezamenlijke kerkdienst in de Dorpkerk
(Hervormde Kerk) te Zwammerdam, met als
thema – hoe toepasselijk ook op vaderdag – ‘Een
vader voor heel de wereld!’. De repetitie voor
deze dienst vond plaats op zaterdagmorgen
14 juni, waarbij bezoekers ook de gelegenheid
kregen om zelf mee te spelen. Een kans die
sommigen met beide handen grepen!
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- Theater Castellum, Helemaal Top en het Jostiband Orkest…. Een
combinatie die garant staat voor succes: uitverkochte concerten en
een enthousiast publiek. Dat was in 2011, maar ook in 2012. Reden
om het nog een keer te proberen en in 2014 het theater weer te
boeken. De concerten vonden deze keer plaats op vrijdagavond 26
en zaterdagavond 27 september. Beide avonden was het theater
tot de laatste stoel bezet en was het wederom één groot feest!
Feest vanwege het enthousiasme van de orkestleden, van Helemaal
Top én van de bezoekers, maar ook feest en misschien zelfs wel verwondering over de vernieuwingen in het
repertoire. Uiteraard werden bekende nummers zoals De Klok van Arnemuiden en Café aan de Haven ten
gehore gebracht maar werd het publiek ook getrakteerd op een James Bond Medley en op Ping Pong/This is
what it feels like van Armin van Buuren (inclusief vallende gele ballen). Reactie van een bezoeker: ‘Na de pauze
hangt er een voelbare spanning. Ineens klinkt er een James Bond-medley, gelardeerd met een echte filmopname.

Het blijk een voorproefje voor het afsluitende muziekstuk dat de avond daverend zal doen eindigen. Ping Pong,
gecomponeerd door Armin van Buuren. Een waagstuk, dat muziek maken door een op commando indrukken
van een toets verre overschrijdt. Tempowisselingen – als er iets moeilijk is voor verstandelijk gehandicapten is
dát het wel – rollen door de zaal. Er ontstaat een feest dat zijn weerga niet kent’.
- Samen met het Rijssens Mannenkoor o.l.v. Freddy Veldkamp,
pianist Jan Lenselink en organist Martin Mans (inmiddels geen
onbekenden meer voor ons) werd er op zaterdag 8 november
2014 een concert gegeven in De Fontein te Nijkerk. Voor een
uitverkochte kerk werd, zoals we dat wel gewend zijn van het
Rijssens Mannenkoor én Jan en Martin, enthousiast gezongen
en gespeeld. Een mooie locatie om nog eens te bezoeken!
- De concertreeks van 2014 werd afgesloten met een concert
op vrijdagavond 19 december 2014 in sporthal Hoenderdaal te
Driebergen. De organisatie was in handen van Stichting Concerten
Utrechtse Heuvelrug. Kerkkoor Driebergen én Iris Kroes (winnares
van Voice of Holland) werkten ook mee aan dit concert. Om goed
beslagen ten ijs te komen kwamen zij naar een repetitie van het
Jostiband Orkest om de samen uit te voeren nummers in te studeren.
Voor een bomvolle zaal werd de 19de een
sfeervol en prachtig kerstconcert gegeven.
Ook deze keer was er een goed doel aan
het concert gekoppeld: een elektrische
duo fiets voor meervoudig gehandicapte
bewoners van Bartimeus. Mooi en dankbaar
om mee te mogen en kunnen werken aan
dit soort prachtige goede doelen.
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INHULDIGINGSMEDAILLE KONINGSVAART
‘Op 30 april 2013 heb je deel uitgemaakt van de productie van de
Koningsvaart. De Koningsvaart zorgde voor een hele bijzondere
dag voor onze nieuwe Koning en zijn gezin. Als dankbetuiging
voor deze speciale inzet hebben wij je voorgedragen voor een
inhuldigingsmedaille. Het hof heeft je deze medaille ook toegekend.
De medaille is bedoeld voor personen die een bijzondere bijdrage
hebben geleverd aan de inhuldiging’. Zo’n brief krijg je niet elke
dag en was het begrijpelijk dat ondergetekende zeer vereerd was
met deze toekenning. Productioneel was de Koningsvaart een hele
bijzondere klus, maar daarom des te meer een uitdaging om het
goed te organiseren. De uitreiking van de inhuldigingsmedaille vond
plaats op donderdag 6 februari 2014, in het gebouw van producer
IDTV aan het Kraanspoor te
Amsterdam. Dat zowel het
Hof als IDTV ‘onze boot’
bijzonder vonden bleek uit
het feit dat directeur IDTV
Karin de Groot bij slechts
3 mensen persoonlijk de medaille opspelde, waar ondergetekende één
van was. Door deze uiterst verrassende persoonlijke uitreiking kreeg ik
de ruimte en gelegenheid om een dankwoordje uit te spreken en de
bijzonderheden, kwaliteiten en inzet van de orkestleden en collega’s te
benoemen en extra onder de aandacht te brengen!
OVERLEDEN
Op 16 mei 2014 is in de leeftijd van 67 jaar overleden Mw.
Cock Stouten-Pieterse. Cock maakte van 1969 tot en met
1975 naast Wim Brussen en Ben Rietveld deel uit van de
leiding van het orkest. Met veel enthousiasme assisteerde ze
bij talloze repetitieavonden en concerten. Daarnaast hield
ze al die jaren een plakboek bij waarin alle activiteiten van
het orkest in woord en beeld prachtig weergegeven zijn.
Vanwege al haar verdiensten voor het orkest werd zij op
1 september 1976 benoemd tot erelid.
JUBILARIS
Als je eenmaal bij het Jostiband Orkest betrokken bent
ga je niet zo snel meer weg. Ook in 2014 hadden we
weer een jubilaris: onze technicus Arie van der Graaf
was op 1 januari 2014 12 ½ jaar in dienst. Arie helpt
elke woensdagmiddag bij het opbouwen van het
instrumentarium en verzorgt bij concerten het geluid.
Ook besteedt Arie veel uren aan het onderhoud en
repareren van het instrumentarium en toebehoren.
Uiteraard werd bij het Jostiband Orkest aandacht
besteed aan zijn jubileum en werd Arie middels
bloemen en kadobonnen in het zonnetje gezet.
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PING – PONG/THIS IS WHAT IT FEELS LIKE
‘Ik ben Michiel en speel de pianopartij van This is what it feels like tijdens de tour van Armin van Buuren en ik kan
zeggen dat ik eindelijk goede invallers heb gevonden, mocht ik ziek worden op de tour J…..’. Woorden naar
aanleiding van het zien van het filmpje Ping/Pong This is what it feels like. Deze uitvoering van 27 september
2014 werd vastgelegd door Dammenaar Celine Müller en plaatste zij het op youtube, niet wetende wat voor
reacties het teweeg zou brengen..…. Dankzij Michiel werd het filmpje ook op de facebookpagina van ArminOnly
geplaatst en is het inmiddels meer dan 100.000 keer bekeken. Helemaal super was de reactie van Armin zelf via
het radioprogramma Q-Music: ‘Het is hartstikke gaaf en waanzinnig dat zij hier een eigen interpretatie aan hebben
gegeven. Je kunt nog zo veel prijzen winnen maar dit is bijzonder, dat andere mensen geïnspireerd worden door
jouw muziek, en dan is het ook nog eens door de Jostiband gedaan. Heel cool!’. Uiteraard zijn we beretrots op zijn
reactie, maar ook op het feit dat het orkest laat zien hoe bijzonder het is, en in staat is nog meer te laten zien dan
dat men verwacht en denkt. Op onze twitterberichten van oktober 2014 kunt u de reactie van Armin beluisteren.

TENSLOTTE
‘Als ik één ding vanavond heb gezien, gehoord en beleefd is dat elk mens zijn eigen sterke kant heeft, zijn eigen
unieke talent! En als je daar maar op inzet kun je met elkaar hele gaven dingen doen’ zijn de slotwoorden van de
bezoeker aan de repetitie….. En zo is het!
Lyan Verburg
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