Holland Seminar 2013
Ook het 8ste seminar in Nederland is de geschiedenis in. En ja…. ook nu hebben
we er allemaal weer intens van genoten. Dit keer was het echt KOUD, maar…..
dat kon de enthousiaste deelnemers niet deren.
Docenten
Tijdens dit seminar zijn er docenten van het GILDE ingezet. We hadden er 4 in
de startblokken staan, maar gezien het aantal deelnemers, hadden we er
uiteindelijk maar twee nodig. En…. die twee… hebben zich in zowel ES als BES
uitzonderlijk goed gepresenteerd.

Vrijdag 22 maart 2013.
Dit keer wilden we al op de vrijdag beginnen, dus…. zijn extra vroeg al naar
Baarlo gereisd. We waren (opnieuw) niet de eersten die daar aankwamen,
maar… dat paste goed. De gehele bovenverdieping, inclusief ons “eigen café”,
werd meteen met vereende krachten goed ingericht.
De meeste deelnemers en zelfs de docenten waren er al om een uur of vijf, zodat
we al met de eerste beginselen konden beginnen.
Daarna hebben we gezamenlijk gedineerd. Natuurlijk is er ook daarna nog ijverig
geblazen en gesocialiseerd in ons “eigen café”.
Totdat uiteindelijk het licht uitging.
Zaterdag 23 maart 2013
Vroeg uit de veren. Eerst gezamenlijk ontbijten. Voorblazen was niet nodig. We
zijn gewoon begonnen met één ESgroep en één BES-groep. Kunibert nam ES
voor zijn rekening en…. Maren ging aan de slag met de BES-blazers.

Er was uiteindelijk nauwelijks tijd voor een koffiepauze en… er werd ijverig
geoefend.

Vervolgens werd er smakelijk geluncht.

Na die smakelijke lunch…. Bleek het opeens te sneeuwen…..

Gesneeuwstormd en al……werd er van docent gewisseld en….. kon er ook in de
kathedraal worden geoefend. En…. dat is gretig ondergaan!!
Eerst Kunibert met de BES-blazers en daarna Maren met de ES-blazers.
’t Was bij uitstek…. Een schitterende belevenis.

Daarna… eerst een aperitief, vervolgens het diner en tenslotte…. Een meer dan
gezellige avond in ons “eigen Café”.
Onder het genot van de Beemster kaas (van Ans & Willem) en het zingen van
Duitse en Nederlandse liederen (met begeleiding van Horst) is er tot diep in de
nacht volop GENOTEN!!

Zondag 24 maart 2013
Om 7.00 uur hebben 4 blazers “in pyjama”.. de Reveille geblazen!! ’t Klonk
eigenlijk redelijk goed en….…. De bedoeling is geland!!! Iedereen was wakker!
Na het ontbijt en….. een docentenberaad is besloten dat Maren aan de slag ging
met de BES-Parforce, Kunibert met de Fürst Pless en Marjan met de ES-blazers.
Om 11.00 uur was er een koffiepauze, die volledig is benut voor de afsluiting.
Allereerst een optreden van Maren met de BES-parforce en….. de “Parforcemars”.

Toen Kunibert met de Fürst Pless-blazers, die de verplichte DUITSE signalen uiteindelijk succesvol hebben geblazen. ALLEN kregen ze er een medaille voor.

Tenslotte… kwamen de ES-blazers aan de beurt. Met de “Ehren Fanfare”.

Natuurlijk bliezen allen die een BES-hoorn bij zich hadden ter afsluiting het
“Auf wiedersehen”.

En….. volgde er nog een foto met alle deelnemers

Tenslotte
't Was wederom een heerlijk weekeinde, dat nog lang in herinnering zal blijven.
Zij... die er NIET waren, hebben veel gemist. Maar... we blijven gewoon
doorgaan met het organiseren van dit soort seminars. Ten opzichte van 2011
hadden we dit jaar minder deelnemers, maar…. wie weet kunnen we in 2014
rekenen op heel wat meer belangstelling. De datum is alvast vastgesteld:
28/30 maart 2014. We gaan er weer voor!
Heel veel dank aan Willem, die er steeds WAS en ons hielp met zijn enthousiaste
inspanning achter de bar. Ook aan de Nederlandse deelnemers, die zich kranig
door de Duitse taal en de koude worstelden en daardoor zeker veel kennis mee
naar huis namen. Tevens aan alle Duitse deelnemers, die grote afstanden te
overbruggen hadden en zich heel positief en flexibel hebben opgesteld.
Tenslotte: BEDANKT Kunibert & Maren, jullie hebben veel Kennis & Kunde
achtergelaten en daardoor een positief stempel gedrukt op het 8ste HollandSeminar.
Het GILDE heeft er inmiddels weer 2 leden bij, dus ik kan nu echt zeggen:

Namens Landesgruppe Niederlande
Marjan van Essen

