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EEN VREEMD VOORJAAR VOOR ONS ORKEST
ZONDER REPETITIES EN MUZIEKUITVOERINGEN
Op maandag 9 maart bleek “tot volgende week” deze keer helaas niet de juiste afscheidsgroet.
Duidelijk werd dat repeteren er de volgende week zeker niet in zat, en al snel drong door dat het wel wat
langer dan enkele weken zou gaan duren.
Veel hadden we ons voorgesteld van ons Brexit High Tea voorjaarsconcert op 19 april, met als thema de
verbondenheid met het Verenigd Koninkrijk, met een mix van muziek van de Britse eilanden en van Britse
componisten. In Buurthuis De Aker hadden we een sfeervolle nieuwe locatie gevonden.
Dirigent Astrid Gorter, leden en gastmuzikanten waren al flink op weg met de voorbereiding.
Helaas voorlopig dus geen Brexit High Tea concert, maar na de gedwongen stop pakken we dit thema en de
voorbereiding zo snel mogelijk weer op.
Dit jaar ook geen Dodenherdenking op 4 mei, een inmiddels jarenlange traditie op het Zaanhof.
De organisatie had hier samen met scholen een bijzondere viering voorbereid, en heeft nog onderzocht of een
aangepaste plechtigheid mogelijk was, maar de gemeente Amsterdam verbood alle activiteit.
De voorgenomen deelname op 14 juni aan het Pier K Festival in Hoofddorp ging niet door.
En aan de planning van pleinconcerten in het kader van 100 jaar BAAM en van onze eigen promotie zijn we
nog niet eens toegekomen.
We zullen elkaar in ieder geval tot na de zomervakantie niet in orkestverband zien, maar hopen snel daarna
weer muzikaal aan de slag te kunnen.

Bestuur, dirigent en leden van
TAVENU/KAPH wensen alle lezers van
deze Nieuwsbrief een plezierige en
gezonde zomervakantieperiode toe.
VERZOEK AAN ONZE DONATEURS / VRIENDEN VAN TAVENU/KAPH
U steunt ons met een jaarlijkse bijdrage, hartelijk dank voor deze trouwe steun, deze is voor ons onmisbaar.
Nog niet van alle donateurs ontvingen we de jaarlijkse bijdrage voor 2020.
Graag ontvangen we die bijdrage op NL61 INGB 0000 1016 45 t.n.v. TAVENU/KAPH, Amsterdam.
We zenden onze donateurs géén acceptkaarten. We verzoeken u een eigen overschrijving te gebruiken.
Een aantal van u betaalt overigens nog maandelijks. We stellen het op prijs als u overgaat op kwartaalof (half)jaarbetaling.

FRANK VAN WORKUM 25 JAAR MUZIKANT
Op 1 mei 1995 werd Frank van Workum, toen 7 jaar
oud, lid van TAVENU. Hij begon als slagwerkleerling op
kleine trom bij instructeur Maarten Rongen.
Na een tijdje koos hij voor een overstap naar trompet,
kreeg les van Frans van der Kroft, en na vele jaren
trompetstudie studeerde hij in 2014 aan het Utrechts
conservatorium af als trompettist.
Al die jaren was hij een trouw en hardwerkend lid van
TAVENU/KAPH, inmiddels als solotrompettist (en
wanneer het nodig is ook als zeer verdienstelijk
slagwerker en multi-instrumentalist).
Naast zijn muzikale inbreng verzet hij veel werk, werd
hij verenigingsbestuurder en is hij momenteel onze
penningmeester.
Normaliter wordt aan zo’n jubileum aandacht besteed
bij een concert of andere activiteit, in dit geval stond
het gepland voor het Brexit-concert op 19 april.
Dat liep anders weten we inmiddels.
Om het jubileum toch niet ongemerkt te laten
voorbijgaan werd door alle leden en ook door enkele
oude bekenden een bijdrage geleverd aan een
jubileumfilmpje met gesproken felicitaties en met
fotomateriaal uit de afgelopen 25 jaar. Op de
jubileumdatum 1 mei werd het filmpje verzonden.
Secretaris en voorzitter hebben Frank diezelfde
middag aan de huisdeur namens de vereniging een
felicitatiebezoek gebracht.
Het KNMO-insigne heeft hij zichzelf opgeprikt, en ook
de bloemen en oorkondes zijn vanzelfsprekend op
anderhalve meter afstand uitgereikt.

PRIMA DUBBELCONCERT VAN
MUZIEKVERENIGING AMSTERDAM
EN TAVENU/KAPH
Op 8 december 2019 verzorgde TAVENU/KAPH samen
met Muziekvereniging Amsterdam een concert in het
Spinoza Lyceum, onder het motto “Samen Sterk”.

Er was voor gekozen het gehele concert
gezamenlijk uit te voeren, zonder afzonderlijke
optredens van de twee verenigingen, dat bleek een
goede keus. De beide orkesten brachten enkele
muziekwerken in vanuit hun recente repertoire,
daaraan werd een aantal voor beide orkesten
nieuwe werken toegevoegd. Dat tezamen leverde
een heel uitdagend, gevarieerd en attractief
concertprogramma op.
Twee maanden lang werd door het samengestelde
orkest intensief gerepeteerd onder leiding van de
beide dirigenten, Astrid Gorter en Sjoerd Haver.
Muzikaal en ook anderszins klikte het goed tussen
de muzikanten.
Het resultaat was een goed concert. Veel lovende
reacties waren er uit het publiek in de goedgevulde
concertzaal. Dirigenten, besturen en muzikanten
waren tevreden met het eindresultaat.

KERSTOPTREDEN OSDORPPLEIN BESLUIT MUZIKAAL 2019
22 december, het was weer eens een
regenachtige koopzondag op het
Osdorpplein.
Maar . . . zoals vaker hielden de
weergoden gelukkig een beetje rekening
met de agenda van TAVENU/KAPH.
Precies tussen de regenbuien door lukte
het ons dit optreden (in opdracht van de
winkeliers van het Osdorpplein) tot een
droog einde te brengen.
Het was een gezellig en waardig slot van
het muzikale jaar 2019!

JUBILEUMACTIVITEITEN VAN DE 100-JARIGE BAAM
VERPLAATST NAAR 2021
Grootse plannen had de 100-jarige Bond van Amsterdamse Amateur Muziekverenigingen (BAAM) voor de
jubileumviering. Een serie workshops “voor elk wat wils” voor alle verenigingen en hun muzikanten, een
muzikale BAAM-tournee langs de Amsterdamse pleinen, en een speciale jubileumeditie van de BAAM Proms
op zondag 1 november. Verschillende verenigingen, waaronder de onze, waren al aan het nadenken over een
bijzonder invulling van deze Jubileumproms.
Helaas zijn ook al deze plannen voorlopig geschrapt. Binnen de BAAM is nu afgesproken alle geplande
jubileumfestiviteiten naar het jaar 2021 te verplaatsen.

IN MEMORIAM ARTJE VAN BINSBERGEN-BINNENMARSCH
We ontvingen het verdrietige bericht van het overlijden op 7 maart 2020 van ons oud-lid en oud-bestuurslid
Artje van Binsbergen-Binnenmarsch.
Jarenlang, tot aan de fusie in 2003, was Artje lid, muzikant en bestuurder van de Koninklijke Amsterdamse
Postharmonie. Na de fusie van TAVENU/KAPH stapte ze uit het samengevoegde bestuur, maar bleef
ze muzikaal actief als lid en hoorniste in ons orkest. Helaas liet haar gezondheid haar al na enkele jaren
zodanig in de steek dat ze met veel verdriet afscheid moest nemen van het actief musiceren.
Als voormalig lid en als echtgenote van voormalig penningmeester Henk van Binsbergen was Artje nog lang
een trouwe bezoekster van onze activiteiten. Haar laatste jaren waren erg moeilijk, ze worstelde met een
steeds slechter wordende gezondheid. We condoleren Henk en de beide zoons en wensen ze veel sterke toe.

STEUN ONS MET GRATIS SPONSORKLIKS
Als je online koopt of boekt bij zo’n 300 webwinkels, zoals KLM,
MediaMarkt, C&A, Wehkamp en Bol.com, krijgt TAVENU/KAPH
een percentage van het aankoopbedrag als commissie, terwijl je
als klant hetzelfde betaalt.
Ga daarom altijd eerst naar www.sponsorkliks.nl en type daar
TAVENU/KAPH. Je wordt dan doorgelinkt en kunt online bestellen.

STEUN ONS – KOOP GROTE CLUB LOTEN
Evenals vorig jaar doet TAVENU/KAPH weer mee aan de loterij
van de Grote Club Actie. Prijs per lot € 3,--.
De lotenverkoop start in september.
Houd onze berichten in de gaten!
Loten zullen verkrijgbaar zijn bij alle leden en kunnen dit jaar
Ook langs digitale weg worden aangeschaft..

BELANGSTELLING VOOR TAVENU/KAPH?
•
•
•

Wilt u (weer) muziek gaan maken? Spreekt ons orkest en repertoire aan?
Wilt u ons steunen als donateur? Nieuwe vrienden van TAVENU/KAPH zijn
altijd welkom! U kunt zich aanmelden bij de secretaris.
Houd ons in de gaten op Website en Facebook, neem contact met ons op
of kom na de vakantie eens langs bij een repetitie of uitvoering.

LIKE TAVENU/KAPH
OP FACEBOOK

