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Augustus 2018                                      Jaargang 82 – nummer 3   

 

ACTUEEL       
 
Verenigingsblad van de Rotterdamse Accordeonvereniging Scala 

 
 
7 mei 2018 Concert Simeon & Anna  

 
 
Net als vorige jaren was Scala op 
herhaling bij de bewoners van S&A en 
zette daarbij haar beste beentje voor. 
Er werd opnieuw een gevarieerd 
programma ten gehore gebracht 
waaronder Memory, Misterioza 
Venezia, de Gospel Medley en de 
Songfestival Medley. 
 
 

 
 
 
 
De laatste twee werken bevatten 
diverse bekende songs, die de 
mensen mee konden zingen of 
neuriën.  
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Vervolg: 7 mei 2018 Concert Simeon & Anna 
 
Ook had onze dirigente een leuk intermezzo bedacht door iemand uit het publiek te 
laten dirigeren. Om hem hiervoor te bedanken kreeg hij een plantje cadeau. 
 

 
 
Zoals op de foto’s te zien is had iedereen het prima naar de zin en het was dan ook 
een geslaagde avond.  
 
Het bestuur 
 
 
Zaterdag 17 november Jaarconcert in Theater Islemunda 
 
Evenals vorig jaar zal ons jaarconcert plaatsvinden in het Theater Islemunda te 
Rotterdam IJsselmonde. Dachten we vorig jaar nog, dat de dans en muziekgroep 
Kalinka een gastoptreden zou verzorgen dit jaar bleek, dat er een nieuw bestuur was 
aangetreden en de omstandigheden mede daardoor dusdanig waren veranderd dat zij 
zich hebben teruggetrokken.  
 
Onze voorzitter liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en is er in geslaagd een 
tweetal spelers uit de Oekraïne en een speler uit Brazilië te interesseren. Zij zullen 
tijdens ons concert een gastoptreden verzorgen 
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Vervolg: Zaterdag 17 november Jaarconcert in Theater 
Islemunda 
 
Uit de Oekraïne zijn dat Sergey Neverov en zijn vrouw Natalia Kostenko. 

 
 
 
 
Behalve zelf het accordeon bespelen 
componeert Sergey en dirigeert hij o.a. een 
jeugdorkest. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Natalia Kostenko is universitair hoofddocent, bespeelt 
de Domra, geeft masterclasses en heeft ook in haar 
vakgebied diverse artikelen gepubliceerd. 
 
 

 
 
De domra is een snaarinstrument 
uit Rusland dat wel wordt gebruikt 
in balalaikaorkesten. Het 
instrument is van origine driesnarig 
en heeft een bolle uit losse spanten 
gemaakte klankkast. Zie links. 
 
 

 
Uit Brazilië zal Fernando Henrique Ávila aan ons concert deelnemen. 
 

 
 
Fernando is behalve accordeonist, 
componist, arrangeur en leraar. Verder 
verzorgt hij soms optredens als solist.  
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Vervolg: zaterdag 17 november Jaarconcert in Theater 
Islemunda 
 
We gaan ervan uit dit jaar opnieuw een mooi concert te kunnen verzorgen en menen 
dat onze drie gastspelers een aantrekkelijke bijdrage daaraan zullen leveren.  
 
Bent u geïnteresseerd. Een kaartje kan besteld worden door overmaking van een 
bedrag ad € 12,50 op rekeningnummer NL06 INGB 0002 9060 32 t.n.v. 
penningmeester Scala te Capelle ad IJssel.  
 
De kaartjes kunnen voorafgaand aan het concert afgehaald worden aan de ingang van 
het theater bij één van de Scalaleden.  
 
Het bestuur 
 
 
Linda trouwde haar Ary-Jan op 31 mei 2018 
 
Zoals in de vorige Actueel werd vermeld heeft Linda opnieuw de liefde gevonden en 

op donderdag 31 mei 
waren Wim Baerken, 
Marry van Ast en ikzelf 
getuige van de 
bevestiging van deze 
liefde. Linda trouwde haar 
Ary-Jan in het 
pompgebouw De Esch en 
gaf daar ook haar 
trouwfeestje.  
 
 
 

De ambtenaar van de gemeente Rotterdam had een passende speech, waarin ook 
Frans en de vrouw van Ary-Jan voorkwamen. 
 
 
 
 
Een heel mooi moment was de 
aandacht van het bruidspaar bij de 
kleine bloemengroet die ter 
nagedachtenis aan deze beiden 
werd gebracht en die we hiernaast 
zien staan.  
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Vervolg: Linda trouwde haar Ary-Jan op 31 mei 2018 
 

 
 
 
 
 
 
Na afloop was er in de tuin gelegenheid tot 
feliciteren onder het genot van een hapje en 
drankje. Iets dat erg op prijs werd gesteld want het 
was erg warm die dag. 
 
‘s Avonds werd het feest voortgezet in een zaaltje 
van De Esch. Ook hier waren een aantal leden van 
onze vereniging aanwezig. 
 
 
 
 
 

 
 
Het zangkoor waarvan Linda deel uitmaakt en inmiddels ook Ary-Jan zorgde voor de 
muzikale noot gedurende de hele avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda en Ary-Jan lieten deze gelegenheid niet voorbij gaan om een song mee te 
zingen.  
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Vervolg: Linda trouwde haar Ary-Jan op 31 mei 2018 
 

 
 
 
Ook had het koor een lied van 
passende tekst voorzien, 
waarvan hiernaast een klein 
gedeelte. 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop konden Linda en Ary-Jan terugzien op een zonnig, drukbezocht en gezellig 
trouwfeest en voor hen lag toen nog de huwelijksreis in het verschiet.  
 
We wensen ze nog veel geluk voor de toekomst en hopen hen spoedig bij Scala te 
kunnen begroeten. 
 
Ria Rijsbergen, Bestuur, Leden Scala 
 
Nieuwe Secretaris Peter Muller. 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2018 werd 
Peter Muller voorgedragen en gekozen als nieuwe secretaris en 
nam hierbij de werkzaamheden over van Anne Riek. Vandaar dat 
ik mij, voor degene die mij nog niet kennen even voorstel. 
 
Peter Muller, geboren en opgegroeid in Amsterdam en nu 
woonachtig in Schiebroek. Ondanks een musicaal gezin, waarbij ik 
al vroeg op pad ging met mijn vader om in diverse concertzalen te 
helpen met het stemmen van piano’s, geen interesse voor piano 

spelen. Wel voor voetballen.Toch op latere leeftijd begonnen met accordeon spelen. 
Eerst klavier, maar na enkele optredens van Johny Meijer gezien te hebben dacht ik, 
knopaccordeon moet voor mij ook wel te leren zijn. Vandaar het knopaccordeon. 
Na 5 jaar les besloten om met mijn Noorse vrouw te verhuizen naar Noorwegen. 
Accordeon wel meegenomen maar van spelen kwam weinig. Na 15 jaar Noorwegen 
terug in Nederland en op aanraden van mijn dochters weer begonnen met accordeon. 
Vandaar de stap naar Scala. Ook omdat ik bij terugkomst vanuit Noorwegen na verlies 
van mijn vrouw niet bij de pakken neer wilde gaan zitten en toch weer iets met 
muziek wilde gaan doen. Naast de muziek doe ik vrijwillgerswerk in de Noorse kerk te 
Rotterdam en nog een hobby, in de zomer ben ik veel op pad, met mijn oldtimer een 
Triumph TR6. 
 
Peter Muller 
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Zaterdag 3 november 2018 NOVAM 90 jaar Jubileum Concert 
 

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de NOVAM organiseert het 
NOVAMbestuur een zeer bijzonder concert op 3 november 2018. Dit unieke concert zal 
plaatsvinden in de prachtige concertzaal van “de Vereeniging” in Nijmegen.  
 

 
Deze avond belooft een bruisend en enthousiast accordeon-en mondharmonica 
jubileumconcert te worden. Er komt een spetterend programma waar veel 
accordeonisten en mondharmonicaspelers actief aan kunnen deelnemen. Naast de 
optredens van de drie play-in orkesten zullen professionele muzikanten het accordeon 
laten horen in verschillende stijlen en combinaties, van lichte- tot klassieke muziek en 
verrassende cross-overs.  
 
De drie NOVAM play-in orkesten zijn: 
- het Jubileum Jeugd accordeonorkest   o.l.v. Jorind Josemans 
- het Jubileum Symfonisch accordeonorkest  o.l.v. Tim Fletcher 
- het Groot Jubileum orkest    o.l.v. Robert Baas 
 

Koop nu de beste plaatsen voor het galaconcert op 3 november De NOVAM heeft de 
beste plaatsen voor het galaconcert in Nijmegen in de voorverkoop tegen een 
gereduceerd tarief van € 17 per kaart (inclusief consumptie). Bestellen kan met een 
mail naar evertenmartine@hetnet.nl of bel/app met 06 15173964. Na betaling op 
NL23INGB0000665608 t.n.v. NOVAM, met vermelding “kaarten galaconcert”, worden 
de kaarten naar u opgestuurd. De kaarten zijn ook te koop op de repetities van de 3 
play- in orkesten die optreden tijdens het galaconcert. Verder zijn de kaarten ook 
online verkrijgbaar bij Stadsschouwburg “De Vereeniging”, deze kosten € 20 inclusief 
€ 1 online boeking. U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende link:  

https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/3996/Festival_Accorde
on_en_Mondhar monica/NOVAM_NUEVO/ 2 

 

Alvast veel plezier gewenst. 

Het Bestuur Scala 
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NOVAM Orkestenfestival 14 april 2019  
 
Op 14 april 2019 organiseert de orkestcommissie van de Nederlandse Organisatie 
voor Accordeon en Mondharmonica de derde editie van het nieuwe en succesvolle 
festival voor accordeonorkesten. Dit festival zal weer plaatsvinden in het Akoesticum 
in Ede. Het bestuur van de NOVAM nodigt iedereen van harte uit om aan dit festival 
deel te nemen. Door deel te nemen krijgt een orkest de mogelijkheid om in een 
concertzaal van topkwaliteit te spelen. Daarnaast biedt het ook de kans om kennis te 
maken met andere verenigingen. Er is open inschrijving van orkesten, de 
orkestcommissie hoopt dat de animo om deel te nemen aan dit festival weer groot zal 
zijn. 
Belangrijkste zaken m.b.t. het derde festival in 2019 zijn: 
 
1. Het festival zal plaatsvinden in 3 zalen tegelijk. Om het jureren te 
vergemakkelijken zal de orkestcommissie, evenals bij organisatie van het tweede 
festival, een indeling op 3 niveaus gaan maken. De orkestcommissie deelt de 
ingeschreven orkesten in op grond van de opgeven werken volgens niveau-indeling 
van de cataloguslijst accordeonorkesten van de Novam.(Zie website www.novam.net , 
http://www.novam.net/catalogus-accordeonorkesten.html ) 
 
2. Per zaal wordt door een deskundige jury alleen een eerste prijs toegekend. Om de 
orkesten op meerdere punten te kunnen beoordelen word er door de jury per zaal 2 
extra juryprijzen toegekend: Prijs voor de vertolker van “ Beste Originele Compositie 
voor Accordeonorkest” en tenslotte de “Programmaprijs “ 
 
3. Aandachtpunten m.b.t. het toekennen van de Programmaprijs: 
-De programmaprijs zal gaan naar een orkest wat de gespeelde werken goed uitvoert 
en een afgewogen en evenwichtig programma heeft. Het is bedoeld als 
aanmoedigingsprijs voor orkesten. 
-Het orkest laat in zijn programma meerdere stijlen “muziek“ horen, bij voorkeur 
origineel én bewerking. 
-De jury kan b.v. ook letten op weinig gespeelde bijzondere literatuur, interessante 
nieuwe muziek of premières. 
 
4. Ieder Orkest mag 5 minuten inspelen op het podium, de programmatijden van de 
orkesten worden alternerend(elkaar afwisselend): orkesten beginnen niet meer op 
hetzelfde moment. Op deze manier kunnen spelers eerder in een andere zaal naar 
elkaar luisteren. 
 
De jury houdt zo veel mogelijk rekening met alle facetten van het musiceren. Alle 
juryleden proberen een positief opbouwend rapport te schrijven, het gaat er vooral 
om dat de orkesten zoveel mogelijk naar elkaar luisteren en op ideeën gebracht 
worden. Ieder orkest probeert naar hun beste kunnen te spelen, een positief 
opbouwend juryrapport is daarbij zeer belangrijk! Aan het eind van de dag wordt de 
uitslag bekend gemaakt door een deskundige vakjury. Orkesten krijgen schriftelijke, 
positief opbouwende kritiek. Let wel: Er worden géén punten gegeven. Er is geen 
limiet aan het aantal te spelen stukken, maar de maximaal toegestane tijdsduur van 
het programma bedraagt max. 20 speelminuten. 
 

Scala zal als er voldoende bezetting is 2 orkesten inschrijven. 

Het Bestuur 
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Wijzigingen adres, e-mail en tel. doorgeven 
 
De secretaris verzoekt een ieder evt. wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-
mailadres uitsluitend aan hem door te geven. Dit geldt ook voor nieuwe 
aanmeldingen of opzeggingen. 
 
E-mail: RAVScala@outlook.com of telefonisch 06-18753165 
 
 
Agenda 
 
Maandag  03 september  2018  Repetitie in de Brasserie  

  (dus niet in de Orangerie) 
Maandag 01 oktober  2018  Concert Scala Orkest(en) 

                      in Simeon & Anna 
Zaterdag 03 november 2018  NOVAM 90 jaar Jubileum Concert 
Zaterdag  17 november 2018  Jaarconcert in Islemunda 
Zaterdag  08 december 2018  Concert Combo in Simeon & Anna 
Zondag 14 april   2019  NOVAM Festival te Ede 
 
 
 
 
 

Rotterdamse Accordeon Vereniging Scala (www.ravscala.nl) 
 

 Dirigente: Yvonne Spil-van Horik 
06-24418905 

e-mail: jspil55@kpnmail.nl 
 

Voorzitter: Wim Baerken 
06-38922280/010-4556140 

e-mail: w_baerken@hotmail.com 
 

Penningmeester/Redactie Scala Actueel: Ria Rijsbergen 
06-51067083 

e-mail: qm.rijsbergen@casema.nl 
Bankrekening t.n.v. Penningmeester Scala NL06 INGB 0002 9060 32  

 
Secretaris: Peter Muller 

06-18753165 
e-mail: RAVScala@outlook.com 

 
Algemeen Bestuurslid: Berry van den Oever 

06-51079109 
e-mail: b.oever@chello.nl 

 
Bij afwezigheid van een repetitie gelieve te bellen, appen of sms’en naar: 

Secretaris Peter Muller 06-18753165 
 


