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AANKOMENDE VACATURE DIRIGENT
In de zomer van 2013 zal majoor Harmen Cnossen de Marinierskapel verlaten
en daarom is de Koninklijke Marine op zoek naar een geschikte opvolger. In de
recent geplaatste advertentie staat o.a. te lezen:
Bij de Marinierskapel kunt u medio 1e kwartaal 2013 aan de slag als: dirigent (m/v)
Functie-inhoud
Als artistiek leider van de Marinierskapel bereidt u optredens voor en leidt u
repetities, concerten en ceremonieel. Tevens onderhoudt u contacten met de
muziekwereld en bent u belast met acquisitie.
Functie-eisen
Het master diploma HaFaBra directie of een vergelijkbaar aantoonbaar niveau,
combineert u met ervaring met het leiden van een orkest op het hoogste
niveau. Uw collega’s zullen u waarderen om uw goede leiderschapskwaliteiten,
organisatievermogen, flexibiliteit, besluitvaardigheid, doorzettingsvermogen,
zelfstandigheid en uitstekende sociale vaardigheden.
U heeft de Nederlandse nationaliteit.
Selectieprocedure
Een proefdirectie, medische en psychologische keuring en een assessment
maken deel uit van het selectieproces. Als dirigent van de Marinierskapel zal
eerst een introductie interne bedrijfsvoering op het Koninklijk Instituut voor de
Marine (KIM) gevolgd dienen te worden.
Geboden
De Koninklijke Marine biedt u in de rang van majoor der marinierskapel een
aantrekkelijke positie en functie met een aanstelling voor 4 jaar als militair bij
de krijgsmacht, ingedeeld bij de Koninklijke Marine.
Deze, en andere vacatures van de Marinierskapel worden gepubliceerd op
www.auditienieuws.nl

Koningin Beatrix verlaat na het uitspreken van de Troonrede de Ridderzaal.

Foto: Dagblad Trouw.

KORPSCONCERT 2012
Bij het ter perse gaan van Nieuwsbrief nr. 83 - augustus 2012 - waren er
onvoldoende gegevens bekend om het korpsconcert 2012 nader toe te lichten
en helaas zijn er ook op dit moment nog geen details bekend over het uit te
voeren programma. Wel kan worden medegedeeld dat het programma vóór
de pauze een ode aan 525 jaar marine zal omvatten met hoogtepunten uit de
vaderlandse muziekliteratuur. Na de pauze zal een muzikale show worden
uitgevoerd met solisten uit de kapel, eindigend met een grote finale waaraan
uiteraard ook zal worden meegewerkt door de Tamboers en Pijpers.
Zoals gewoonlijk wordt het concert gehouden in De Doelen te Rotterdam en
dit jaar dan op woensdag 28 november ter viering van het 347 jarig bestaan
van het Korps Mariniers. De prijs is ongewijzigd gebleven en bedraagt € 14,per persoon, inclusief garderobe en koffie of thee. Speciaal voor de donateurs
van onze stichting is de gehele parterre (1e rang) gereserveerd. U kunt zoveel
kaartjes bestellen als u wilt maar u kunt geen voorkeurplaatsen reserveren.
Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor minder validen en/of
rolstoelgebruikers.
De kaartjes kunnen worden besteld door overmaking van het totaal bedrag
(aantal kaartjes x € 14,-) naar rekeningnummer ING 452.11.50 ten name van
de Stichting Vrienden van de Marinierskapel, Postbus 1191, 3260 AD
Oud-Beijerland. Uw bestelling/betaling dient uiterlijk 31 oktober a.s. in ons
bezit te zijn en houdt er rekening mee dat het doorgaans een week duurt
voordat wij bericht krijgen van uw betaling. Vanaf 1 november kunt u nog
kaartjes bestellen bij de kassa van De Doelen maar dan bedraagt de
toegangsprijs € 17,-per persoon.

NIEUWE CD’S VAN DE KAPEL
In de laatst verschenen nieuwsbrief (nr. 83) werd ook melding gemaakt van
twee nieuwe cd’s van de kapel welke inmiddels door De Haske-Hal Leonard zijn
uitgegeven. Beide cd’s kunnen worden besteld via www.dehaske.com
of telefonisch via nummer 0513 - 65 30 53. Aan de achterzijde vindt u een
opsomming van de titels. Let wel: De cd’s zijn niet te bestellen via onze
stichting of het bureau van de kapel doch uitsluitend bij de uitgever De Haske.

CHRISTMAS FANTASY

FAVORITE HYMNS & SONGS

1.Oxford Intrada Jan de Haan
2.Advents-Fantasie Roland Kernen
3.Lift up your heads A. Hammerschmidt
4.Introitus (Gregoriaans lied) N. Hermann
5.Macht hoch die Tür arr. Jan de Haan
6.Vom Himmelhoch arr. Jan de Haan
7.Nun komm der Heiland arr. Jacob de Haan
8.O du fröhliche arr. Alfred Reed
9.The Holly and the Ivy arr. Franco Cesarini
10.Drei Könige P. Cornelius
11.Christmas Day Gustav Holst
12.Ich steh an deiner Krippen J.S. Bach
13-16. Four Shepperd Songs arr. Jacob de Haan
17. Stille Nacht F. Gruber, arr. Jacob de Haan
18. A German Christmas Jan Hadermann
19. Chorale and Canzone M. Luther
20. Eine kleine Weihnachtsmusik Jacob de Haan
21. Once in Royal David’s City H.J. Gauntlett
22. Tochter Zion G.F. Händel
23. Christmas Fantasy Jan de Haan

1. Psaltada Jan de Haan
2. Great is Thy Faithfulness W. Runyan
3. Allein Gott in der Höh sei Ehr N. Decius
4. Old Hundredth arr. Philip Sparke
5. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig J. Crúger
6. Ein feste Burg ist unser Gott M. Luther
7. Nun danket alle Gott J.S. Bach
8. Dear Lord and Father Jan de Haan
9. Eternal Father J.B. Dykes
10. Praise my Soul J. Goss
11. Crimond J.S. Irvine
12. So nimm denn meine Hände F. Silcher
13. Aus tiefer Not schrei ich M. Luther
14. Cantico de la Creature arr. S. de Boer
15. Der Mond ist aufgegangen P. Schulz
16. Heilig, heilig, heilig J.B. Dykes
17. Eventide Jacob de Haan
18. Wachet auf F. Mendelssohn Bartholdy
19. Song of Praise Jacob de Haan
20. Evening Song C.C. Scholefield

Met het spelen van de volksliederen in de Amsterdam Arena heeft de Marinierskapel aan de basis
gestaan van een 2-0 overwinning op Turkije.

