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Groot koperensemble Koperguod bestaat dit jaar 10 jaar. 10 jaar geleden namen enkele enthousiaste
koperblazers uit de zuidwesthoek-regio het initiatief om een groot koperensemble (4 trompetten, 4
trombones, hoorn, bastuba) op te richten. Doel was en is om de (Friese ) blaasmuziek te promoten &
enthousiaste concerten te geven.
Lustrumconcert vrijdag 27 februari
Voor ons 10-jarig lustrumconcert hebben wij een prachtig affiche in gedachten. Locatie is het nieuwe &
imposanteTheater Sneek. De grote zaal (600 personen) hebben wij gereserveerd. Binnen ons grote netwerk
hebben wij het vermaarde NTC (New Trombone Collective) (!!) bereid kunnen vinden om bij ons
lustrumconcert (vrijdagavond 27 februari 2015, 20.15 uur) te komen optreden. Te meer speciaal omdat
er drie Friese trombonisten meespelen in dit unieke en kwalitatief uitmuntende gezelschap, dit betreffen
Mark Boonstra (voormalig Sneker), Remko de Jager (voormalig Heegenaar) en Brandt Attema ( ook bekend
als trombonist bij het Nederlands Blazers Ensemble) (zie ook informatie in de bijlage)!
Dit unieke gezelschap zal (wat wij aannemen) een grote publiekstrekker zijn. Het NTC zal zowel individueel
alsook gezamenlijk met Koperguod gaan optreden. Daarnaast zullen er enkele special guests (oa. Sânman en
Sikke, zangeres Jitske Draijer) acte de presence geven. Het beloofd dus een uiterst gevarieerd en
verrassende muzikale avond te worden. Met dit lustrumconcert proberen wij weer een inspirerend concert
ten gehore te geven voor de regio zuidwest-friesland en daarbuiten.
Masterclass Trombne, zaterdag 28 februari
Daarnaast zullen leden van het NTC (waaronder Mark Boonstra & Remko de Jager) op zaterdag 28 februari
een Trombone-masterclass verzorgen (in samenwerking met het Kunstencentrum Atrium te Sneek). Een
must voor iedere trombonist. De dag duurt van 09.30 – 16.00 uur. Locatie = kunstencentrum Atrium te
Sneek (Oud Kerkhof 11). De kosten bedragen € 7,50 per persoon (zelf lunchpakket meenemen). Ben je bij
het lustrumconcert aanwezig? Op vertoon van je toegangskaart is deelname gratis! Graag vooraf aanmelden
(voor 14 februari) via het aanmeldingsformulier in de bijlage en graag mailen naar: bsholtrop@hotmail.com .
Warm aanbevolen
Dit concert is dus niet te missen naar ons idee. Kaarten kunt u bestellen via www.theatersneek.nl of wanneer
u in groepsverband besteld kunt u dit ook doen via Koperguod zelf. Dit kan via Pieter Haanstra,
06-10588085 of pieterhaanstra@hotmail.com. De kaarten kosten € 15,= per stuk.
Wij gaan er vanuit u/jullie op deze wijze voldoende informatie te hebben gegeven over dit prachtige en
unieke concert. Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn graag
bereid tot uitgebreidere toelichting. Wij hopen op een positief respons in de vorm van vele
belangstellenden!
Met muzikale groeten,
Stichting Koperguod

Pieter Haanstra
Koperguod (www.koperguod.nl)

Enkele enthousiaste muzikanten uit de regio Zuidwest Friesland namen in 2004 het initiatief tot het
formeren van een groot koper ensemble. Naar voorbeeld van het voor kenners bekende “London Brass” of
momenteel meer bekendheid genietende “German Brass” is een dergelijke bezetting geformeerd. De
standaardbezetting; 4 trompetten, 4 trombones, hoorn en tuba is uitgebreid met percussie. Afhankelijk van
gelegenheid en repertoire wordt er ook wel in een grotere bezetting gespeeld met 4 hoorns en eventueel
flugelhorn en euphonium. Muzikaal leider is Andries Kramer. Het niveau van het ensemble loopt uiteen
van goede amateur tot afgestudeerd vakmusicus. Het genre wat “Koperguod” brengt loopt uiteen van
bewerkingen van klassieke muziek, traditionals en populaire muziek tot oorspronkelijk voor deze bezetting
gecomponeerde werken. Het ensemble is opgericht op 28 oktober 2004 onder de naam "Aerariae Fauces" en
is in 2007 omgedoopt tot "Koperguod" (spreek uit: kopergwod). Sinds oktober 2014 is Koperguod officieel ‘
Stichting Koperguod’ .

New Trombone Collective (www.newtrombonecollective.com)

Trombonisten, da’s bijzonder volk. Want het is een instrument waar je hard aan moet werken. Sámen aan
moet werken. En dat is het bijzondere. Trombonisten zoeken altijd de verbinding, hebben een open mind.
Vormen als collectief in orkesten een stevige basis. Het collectief, dat is voor trombonisten het hoogste
goed. Daar zit ook precies het verschil met andere instrumentalisten....van oudsher de solisten.
Het gevolg is dat de opleiding tot trombonist zich niet alleen richt op het individu. Maar juist ook op het
collectief. En er zijn een paar mensen in Rotterdam die dat goed hebben begrepen. Dat begon zo eind jaren
tachtig, begin jaren negentig. Een bijzondere club trombonisten kwam samen op het conservatorium… daar
begon George Wiegel en later Ben van Dijk, Bart van Lier en Michel Becquet te werken aan een unieke groep
talenten. Zij begonnen samen de trombone als instrument van nieuwe initiatieven te voorzien. En tussendoor
kwamen de mannen, alsof dat heel gewoon is, terecht op de prominente plekken in de Nederlandse orkesten
en ensembles.
Sinds 2001 heeft het collectief een naam en bestaat het New Trombone Collective. Hierin schuilt de ‘geest’
van de echte trombonist. Samen het instrument verder ontwikkelen en samen enthousiasmeren van talent.
De hechte club vrienden is actief op diverse vlakken. Ze doet er alles aan om de trombone en haar muziek
bij een zo breed mogelijk publiek bekend te maken. Met succes. Door hun ongekende passie en enthousiasme
winnen ze prijzen als de Elly Ameling Prijs en de ITA Award. Ook realiseren ze mooie projecten als het
European trombone festival Slide Factory, het Jong Trombone Collectief, de tribute aan Urbie Green, een
muziekuitgeverij, medewerking aan de toernee van de Amerikaanse Sufjan Stevens, Bryce Dessner en Nico
Muhly en een eigen App. Mede door de nauwe samenwerking met componisten komt het New Trombone
Collective met verrassende combinaties van instrumenten, stijlen en speeltechnieken. Zonder het bestaande
jazz, moderne of klassieke repertoire uit het oog te verliezen.
De drukke carrières combineren met het New Trombone Collective is natuurlijk een uitdaging. Maar ook
hierin zijn ze creatief en helpen de mannen elkaar. Dat betekent dat ze minimaal 2x per jaar samenkomen
voor bijzondere en inspirerende projecten in binnen- en buitenland. Geen concert is voorspelbaar of
hetzelfde, juist de verrassing, de creativiteit en de vernieuwing: daar kan je op rekenen. Volg het New
Trombone Collective via site, nieuwsbrief, app en facebook. Dan blijf je op de hoogte, en heb je de kans om
ze live te zien? Aarzel niet. Zorg dat je erbij bent!
Sanman en Sikke (www.sanmanensikke.nl)

Sânman & Sikke heeft de afgelopen jaren een eigen plek verworven in het Friese muziekleven. Sinds de
oprichting in 1994 werken we aan een gevarieerde mix van stijlen die bij elkaar een uniek repertoire vormen.
Belangrijke inspiratiebron voor ons is de meerstemmige muziek van groepen als The Mills Brothers, Crosby,
Stills, Nash & Young en muziek uit de beginperiode van Elvis (volgens veel mensen zijn beste). De Friestalige
pijler onder het repertoire wordt gevormd door gedichten van o.a. Fedde Schurer, Henk de Boer en Aggie
van der Meer, die door Siebren en Egbert op muziek zijn gezet. Ook wagen we ons weleens aan een vertaling
uit het Engels of Nederlands. We hebben in de loop van ons bestaan al aardig wat gedaan. Behalve eigen
optredens hebben we aan enkele theaterstukken meegewerkt (De Bloedbrulloft in 1997 met theatergroep
SULT, in datzelfde jaar deden we mee aan 'Er liggen woorden in de boot' van Nanne Kalma tijdens het
Shantyfestival in Workum). Andere plekken waar we gestaan hebben zijn het straatfestival in Leeuwarden,
openingen van exposities, nut-avonden, personeels- en familiefeestjes, reünies, (jaar)vergaderingen,
schranspartijen en ook treden we veel met korpsen op, als welkome afwisseling voor het publiek (o.a. in
Dokkum, Schettens, Parrega, Koudum, Spannum Tsjummearum, Lemmer, Bolsward en Workum). Ook buiten
Friesland treden we wel op, maar dan wel voor een overwegend Friestalig publiek, namelijk bij de Fryske
Kriten (o.a. Amersfoort, Utrecht en Haarlem). De absolute topper is Zwolle, daar zijn we vijf keer geweest.
Eenmaal tijdens de Hanzedagen (met windkracht 9 in een half open tent) en vier maal voor de Fryske Krite
(waaronder een keer in het prachtige Odeon-theater). In de herfstvakantie van 2004 verzorgden we de
muziek voor het theaterstuk ‘Spul om it bist, de stêd, de ingel’, geschreven door Aggie van der Meer.
Jitske Draijer (www.jitskedraijer.nl)

Jitske Draijer is als zangpedagoog, smi-therapeut en muziektherapeut al enige jaren succesvol.
Haar unieke en bijzondere visie op zingen spreekt velen tot de verbeelding. Zij is daarnaast als artieste,
solo, of met diverse ensembles, regelmatig te bewonderen. Jitske is in 2002 afgestudeerd (lichte muziek)
aan het Constatijn Huijgens Consorvatorium in Zwolle. Ze studeerde zang bij Gé Titulaer en heeft oa
masterclasses gevolgd bij Cor Bakker en Huub van der Lubbe.

