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Van onze correspondent Patrick van Dijk
Het is inmiddels weer oktober, we gaan richting het eind van het jaar en de drukte
lijkt grotendeels voorbij.
En druk hebben we het gehad. In de vorige Forti heb ik de periode na de
zomervakantie al aangekondigd.
In de vakantie, op 23 augustus, bestonden wij 60 jaar. Een hele mijlpaal.
Wij hebben besloten om dit eens te vieren met een nieuwe outfit.
En op de eerste dag na (eigenlijk was het nog in) de vakantie hebben we de primeur
hiermee gehad. Tijdens het dweilfestival in Poeldijk hebben we de outfit voor het
eerst aan gehad. En het is echt weer FF AnderZ! Daar komen we niet onder uit, want
het staat er groot op. We hebben geruime tijd geheimzinnig gedaan over de
kleurstelling, maar het was voor velen weer herkenbaar. We zijn weer terug bij het
turqoise, vanaf heden herkenbaar als FF-blauw. We zijn allemaal erg tevreden en
ook de reacties van het publiek zijn zeer positief.
Het dweilfestival Poeldijk was al even genoemd. Daar hebben we weer lekker de
hele middag in de zon opgetreden. Met als resultaat een mooie 2de plek.
Een week later hebben we met alle leden en (helaas door omstandigheden niet alle)
ereleden een zeer gezellige jubileum-BBQ gehad.
De volgende dag was het de Haagse primeur voor de outfit. We hebben opgetreden
tijdens het Haags Uit Festival. Eerst bij de hofvijver. Niet de meest voor de hand
liggende locatie, maar er bleef ruim voldoende publiek staan en we hebben er mooie
foto’s kunnen schieten. Vervolgens op het grote danspodium op het Spuiplein. Daar
waren we eigenlijk een vreemde eend tussen alle dansgezelschappen, maar dat zijn
wij inmiddels wel gewend. En het publiek kon het uiteraard waarderen.
Weer een week later het bekende optreden in Winkelcentrum Leyenburg. Geen groot
winkelcentrum, maar zeker op het binnengedeelte altijd een lekker gehoor.
Na een weekje vrij was het op de laatste zondag van september tijd voor onze
deelname aan de Open Nederlandse Kampioenschappen voor Dweilorkesten
(ONKD) in Winkelcentrum Leidsenhage. Wij wisten vooraf dat we hier niet bovenaan
zouden eindigen. Wij doen het zeer goed bij het publiek, maar muzikaal gezien zijn
er betere bands. Wij vonden de belangrijkste overwegingen om mee te doen de
toplocatie en het vele publiek. En dat is ook absoluut geslaagd. Het weer was goed
en er was flink wat publiek. Kortom, voor ons een zeer geslaagde dag.
Afgelopen weekend hebben we een zeer gezellig maar ook productief
studieweekend gehad in Ermelo. Hier hebben we 2 nieuwe sinterklaasnummers
ingestudeerd en het standaard (sinterklaas) repertoire doorgespeeld. Nog een paar
weken en dan is hij er weer, die goedheiligman.
A.s. zaterdag (voor de lezers is dat waarschijnlijk al weer achter de rug) doen we
weer mee aan het Haags Muziek Festival in Sporthal Houtrust. Helaas heeft dat niet
meer voor iedereen de status van een fantastisch optreden, maar het is leuk om
weer met alle Haagse collegaverenigingen op te treden.
Vervelende aan al deze activiteiten is dat we ze hebben moeten doen zonder onze
Dirk. Dirk heeft begin september een zware operatie ondergaan en is een hele tijd uit
de roulatie (geweest). Hij heeft zelfs de jubileum-BBQ moeten missen.
Als hij goed is gaat hij na het Haags Muziek Festival weer rustig aan de slag. En dat
rustig gaat zeker lukken, want voorlopig hebben we het even met de optredens
gehad (hij doet niet mee met de pietenband). Dirk: welkom terug.
Als pleister op de wonden (nu wel heel toepasselijk) hebben we na de vakantie hulp
gekregen. Jordy en Mitch doen namelijk sinds het dweilfestival
in Poeldijk mee op de setjes. Jongens: van harte welkom en dat
jullie maar lang onderdeel uit mogen maken van de FF-familie.
Ondanks alle ophef in de media gaan we er vanuit dat we
enigzins gekleurd de komende periode in gaan.
De Gepeperde Noten gaan dan weer op pad. En daarna weer
aan het werk met FF AnderZ!
Patrick

Vanuit de Denktank
Onlangs heeft de denktank weer vergaderd, iets wat regelmatig gebeurd.
Langs deze weg willen we een aantal punten aan halen die daar besproken worden cq
zijn.
De vergaderingen in de eerste helft van het jaar hebben met name in het teken van de
nieuwe FF-outfit gestaan. Het resultaat daarvan is inmiddels bij iedereen bekend.
Ook de instructie is uitvoerig aan bod gekomen. Nunzio heeft zijn instructeur-schap enige
tijd geleden neergelegd en na de vakantie ook Menno.
Voor beide posities is het (vooralsnog) wenselijk dat daar iemand van buitenaf wordt
aangetrokken, maar op de manier zoals het nu gaat kunnen we nog wel even vooruit.
Arie heeft vol enthousiasme de leiding over het blaaswerk genomen en leidt ook de
gezamenlijke repetities. Hij laat zich daarbij graag adviseren door Ron en Patrick.
Bij het slagwerk zorgt Patrick op dit moment voor het instuderen van de slagwerkpartijen.
De warming-up wordt veelal opgepakt door Jeroen (en Dirk voor zijn opname en wellicht
ook weer na zijn herstel). Geen acute problemen en we zien wel waar het schip strand.
Het is echter wel lastig om geschikte personen aan te trekken. We zijn op dit moment niet
heel erg hard aan het speuren, maar we zoeken uiteraard mensen met het FF AnderZgevoel.
Dit gevoel is zeer lastig te omschrijven, maar wij zijn wat vrijer tijdens de repetities, de
muziek "groeit" in het proces en iedereen denkt mee over invulling van (bijv.) acts. Daar
moet een nieuwe instructeur mee om kunnen gaan.
Waar in ieder geval voor de (semi) korte termijn aan gedacht wordt is workshops. Zowel
voor blaas- als slagwerk willen we één of meerdere workshops gaan organiseren om onze
horizon te verbreden en de kwaliteit te verhogen. Hoe we dat gaan doen wordt nog
uitgewerkt.
Er is een jaarplanning gemaakt waarbij we om de zoveel weken een nieuw nummer
oppakken. En uiteraard rekening houden met de bijzondere evenementen, zoals
Sinterklaas en (evt.) de kerst, maar ook een Haags Notûh festival of Haags Muziek
festival.
N.a.v. onze deelname aan het ONKD is de denktank in ieder geval van mening dat we dit
niet meer moeten doen. Locatie en hoeveelheid publiek was prima, maar dit is niet ons
niveau. Een kleinschalig festival zoals in Poeldijk is prima voor ons. Daarnaast willen we
voorkomen dat we ons te veel in de dweilorkest-scene begeven, want wij zijn (en worden)
géén dweilorkest. Wij zijn FF AnderZ!
De Sinterklaas is net al even genoemd. Hier zullen we de komende repetities tijd aan
besteden. Maar ook de slagwerkbezetting (vooral tijdens de intochten) is besproken. We
hebben redelijk wat slagwerkers, waarvan de meeste de bassdrum-partijen aardig kunnen
oppakken (maar niet een heel optreden dragen). Er is slechts één slagwerker die de
snare- en timbalepartijen een heel optreden kan oppakken. We hebben dus hulp nodig
van buiten het slagwerk. En of dit een blazer is of iemand van buiten de vereniging wordt
nog onderzocht. Het blijft jammer dat dit nodig is.
Ook over de toekomst wordt gesproken. Vernieuwing is een belangrijk punt, maar dat is
het eigenlijk altijd. En gaan we weer het theater in? We hebben afgesproken dat we in
ieder geval vast rond gaan kijken naar de (on)mogelijkheden. De subsidieregeling is
aangepast, dus we zullen met (dikke) sponsors aan de slag moeten. Dit, samen met het
maken van een programma en draaiboek zal erg veel tijd kosten. En als we bijvoorbeeld
over 2 jaar een theatershow willen brengen, moeten we nu echt beginnen met de
voorbereidingen.
Kortom, er is nog zat te bespreken.
Hebben jullie nog ideeën? Andere zaken die we zouden
moeten bespreken? Meld het aan één van de denktankleden. Dat zijn: Marise, Shirley, Arie, Ron en Patrick.
We houden jullie verder op de hoogte.
De denktank.

Eindelijk is het zo ver. De nieuwe outfit
voor
.
Het heeft heel wat voorbereidingen
gekost, maar het is ons dan toch gelukt.
De nieuwe "FF-outfit" is een feit.
Het idee voor de outfit speelde al langer,
maar begin dit jaar is eindelijk de knoop
door gehakt.
Het extra zetje werd gegeven door het
60-jarig bestaan: een ideale gelegenheid
om de vereniging zelf wat kado te doen.
Dit 60-jarig bestaan was officiëel op 23
augustus.

Het ontwerp is gebaseerd op de sportwereld, te
weten honkbal, maar omdat we niet allemaal even
sportief zijn noemen we het meer de "supporterslook".
Hiervoor hebben we het gemixed met de
"streetwear" (we zijn tenslotte Streetband
).
Het shirt en jack zijn met behulp van de leverancier
door onszelf ontworpen en alles is op maat
gemaakt.
De schoenen en broek zijn via 2 leveranciers
betrokken waarvan een deel in de USA besteld is.
De aanschaf van onze nieuwe FF-Outfit is mede
mogelijk gemaakt door een scherpe prijs bij die
leveranciers.
Voor de shirts en jacks is dit SSK Europe uit Den
Haag.
De broeken van het merk Dickies zijn geleverd door
Bib and Tucker uit Eindhoven.
De schoenen van het merk Vans zijn geleverd door
Funkie House uit Den Haag.

Een kleine commissie heeft diverse
ideeën de revue laten passeren. Je wilt
toch
blijven, dus iets bijzonders.
Maar het moet ook weer niet te gek
zijn, het moet wel passen bij wat je als
vereniging wilt uitstralen.
Stoer, speels, maar het moet vooral
ook bij de leden passen.
De leden van Streetband
zijn er in alle soorten en maten, groot
en klein. Van 10 tot 75 jaar.
Wat bij een slank meisje van 18 jaar
fantastisch staat past vaak niet bij een
forse vent van 50.
En over de kleurstelling hebben we al
vaker wat geschreven. Dat was toch
wel heel erg moeilijk.
Het zwart met wit en zilver/grijs is toch
wel erg vertrouwd, maar wellicht met
een extra kleurtje.
Uiteindelijk hebben we teruggegrepen
naar een kleur die ook voor Fortissimo
al kenmerkend was: het turqoise, bij
deze omgedoopt tot "FF-blauw".

advertentie

Naam?

Johan de Visser

Leeftijd?

Alweer 39 jaar oud

Waar geboren?

Thuis in Vlaardingen

Getrouwd?

Nee maar dat kan nog komen

Naam van je man/vrouw?
Vriend/vriendin?

Mijn vriendin is Claudia. De meeste zullen
haar wel kennen want ze is al een paar
keer mee geweest.
Nog niet.

Kinderen?
Opleiding/school?
Beroep?
Vertel hier iets over

Ik heb op het Grafisch Lyceum gezeten in
Rotterdam.
Grafisch nabewerker.
Vroeger werkte ik bij een
tijdschriftenbedrijf. De bedrukte vellen van
de drukkerij werden door ons gesneden,
gevouwen en verder verwerkt tot
tijdschriften en/of boeken.
Tegenwoordig werk ik bij een mail bedrijf.
Wij maken mailings die op 1 machine
gelijmd, gevouwen en post gereed
gemaakt worden. Ook verwerken we
brieven die op een printer van unieke
gegevens (bv adressen) worden voorzien,
worden gevouwen en in envelope worden
gestopt. En dit allemaal in 1 machine.

Hoe lang lid van de band?
Hoe ben je bij de band
gekomen?

Ik ben sinds sinterklaas 2012 bij FF
Anderz.
Ik kon FF anderz al vanuit mijn tijd bij de
Federatieband. Toen ik een andere richting
op wilde na een paar jaar Beatrix' Drum &
Bugle corps vroeg Jeroen of ik geen zin
had om met sinterklaas mee te doen.

Wat doe je, of heb je al eens
gedaan bij FF Anderz?

Op dit moment heb ik alleen nog maar een
jaartje Mello gespeeld.

Heb je voor FF Anderz al aan
muziek gedaan?

Voor ik bij FF Anderz kwam heb ik 4 jaar
bariton en 1 jaar mello gespeeld bij de
Federatieband.

Vertel er iets over

Daar ben ik vanwege mijn werk gestopt en toen
heb ik een jaar bij Avalance in Vlaardingen
bariton gespeeld.
Na een jaar Avalance heb ik de stap gemaakt
om naar Beatrix' Drum & Bugle corps te gaan.
Maar het kostte heel veel tijd en energie en je
had geen weekend vrij. Dus na twee jaar heb ik
ervoor gekozen om wat anders te gaan doen.

Favoriete nummer

Mijn favoriete nummer is denk ik Radar Love.

Welk nummer vind je niet leuk?

Welk nummer ik niet leuk vind is ondertussen
algemeen bekend. Carnaval uiteraard.

Wat voor nummer zou je graag eens
spelen?

Ik zou het leuk vinden om een keer een metal
nummer van bv Kamelot of Epica te spelen met
FF Anderz. Ik denk dat daar best mogelijkheden
voor zijn namelijk.

Wat vind je de leukste optredens?

De optredens waarbij er veel publiek is en de
interactie met het publiek leuk is.

Wat zou je graag eens bij FF Anderz
willen doen?

Misschien in de toekomst een keer een nummer
bewerken en dat spelen.

Hoe vind je het beleid van het
bestuur? Goed/redelijk/slecht

Wat ik in dit jaar heb kunnen zien doet het
bestuur goed werk.

Wat eet je het liefst?

Kip met rijst en sperciebonen

Wat is het smerigste wat je ooit
gegeten hebt?

Alles wat ik niet lekker vind.

Wat drink je het liefst?

Melk

Wanneer was je voor het eerst
dronken?

Heeeeeeeeeeeeeeeel lang geleden. Dat was
ook gelijk de laatste keer dat ik alcohol op heb.

Wanneer voor het laatst?
Wat is je favoriete dier?

Tijgers of andere grote poezen.

Waar ga je heen, bij voorkeur, op
vakantie?

Ik ga eigenlijk zelden op vakantie. In het
verleden ben ik naar Londen, Berlijn en de
Dominicaanse Republiek geweest.
Ooit zou ik wel eens naar Israël willen.

Waarom?

Favoriete soort muziek?
Welk muzieknummer (niet van de band)
kun je niet meer horen?

Ik ben christelijk opgevoed en zou een aantal
van de plaatsen die in de Bijbel genoemd
worden wel eens willen bekijken. Ook al doe
ik niets meer met het geloof ik blijf toch
nieuwsgierig naar het land
Metal en dan vooral Kamelot, Epica,
Amaranthe en Sons of Seasons.
Geen een denk ik

Wat vind je het leukste tv programma?

De serie Castle.

Wat lees je?

Ik heb veel boeken van Tom Clancy, Clive
Cussler en de komplete Kameleon serie.
Het boek wat ik op dat moment ook op
andere plaatsen lees.
Vooral de fotografie is een grote hobby van
mij. En dan vooral fotoshoots in mijn op te
bouwen studio en sport fotografie.
Door lekker lui op de bank te hangen of
achter de pc te zitten.
Een ton is eigenlijk niet genoeg voor mijn
droom. Ik zou namelijk graag een fotostudio
openen met de mogelijkheid om foto's gelijk
af te drukken op poster formaat.
Een jogging broek en t shirt vind ik het
lekkerste om te dragen in huis. Daar buiten is
het afhankelijk van waar ik heen ga.
Zomer al verbrand ik al in de schaduw.

Wat lees je op toilet?
Heb je andere hobby’s buiten de band?

Hoe ontspan jij je in je vrije tijd?
Wat zou je doen als je een ton wint?

Wat voor kleding draag je het liefst?

Favoriete jaargetijde?
Waar kunnen ze je ’s nachts voor
wakker maken?

Niets dan wil ik slapen

Hoe laat gaat de wekker?

Veel te vroeg namelijk om 5.25 al

Wat doe je het eerst als je ’s morgens
opstaat?

Als eerste ga ik naar toilet.

Wat is de laatste film die je hebt gezien
(niet op tv)?

Les Miserables

Welke beroemde persoon zou je wel
eens willen ontmoeten en waarom?

Ik zou dat niet zo snel weten.

Wat is je het meest dierbaar?

Mijn vrienden en huisdieren

Waar heb je een hekel aan?

Aan Amsterdam waar ik werk.

Wat zijn je toekomstplannen?

In de toekomst misschien trouwen en
kinderen krijgen.
Nee niet echt op dit moment.

Heb je tips of een goede raad of heb je
iets op je hart, wat je kwijt wil?

Correct Mail realiseert uw mailing en handling:
Wij verzorgen alle activiteiten voordat uw brief of pakket op de post gaat
HANDMATIGE VERWERKING:
Het vullen van al het soort drukwerk met gepersonaliseerde brieven,
antwoordkaarten en/of retourenveloppen. Het vullen van kokers, het opzetten en
monteren van doosjes, displays en het vervaardigen van promotiepakketten.
MACHINALE VERWERKING:
Couverteren, vouwen, sealen, drukwerk voorzien van boorgaten, inbinden, op maat
snijden, kopiëren (zwart-wit zowel als full colour), digitaal printen en drukwerk.
Grote én kleine oplagen.
BESTANDSBEHEER EN ADRESSENSERVICE:
Het beheren, corrigeren, positioneren en personaliseren van adressenbestanden.
OPSLAG EN VOORRAADBEHEER:
Het opslaan van uw drukwerk of bijvoorbeeld relatiegeschenken, zodat wij op
afroep uw brochures, catalogi, boeken, posters, kalenders e.d. kunnen verzenden.
VERZENDEN:
Het verzenden van uw mailings met de TPG, Sandd, koerier, pakketdienst of huisaan-huis bezorging. Net zoals u wilt!
RESPONSVERWERKING EN REFUND ACTIES:
Verwerken van antwoordkaarten, retourenveloppen, retourzendingen, refund acties
zoals bijvoorbeeld van prijsvragen.
DIVERSEN:
Briefpapier, visitekaarten, uitnodigingen, informatie brochures, enveloppen. Alles op
ieder gewenst formaat.

Correct Mail BV
Admiraal Trompstraat 17 – 19
3115 HK Schiedam
Postbus 6008
3130 DA Vlaardingen
Telefoon
010 – 426 79 82
Fax
010 – 427 07 36
Email
info@correctmail.nl
Internet
www.correctmail.nl

Met dank aan tekenaar Marnix Rueb

Optreden 13.20uur Ton Zuiderwijk
Rubrieken:
Muzikaliteit:

1.Zuiverheid, klank
2. Samenspel, balans
3. Muziekkeuze, variatie

Presentatie:

1.Bewerking publiek
2. Show, opbouw optreden
3. Enthousiasme, uitstraling

9
9
9
9
9
9
--------54punten

Goede bewerking publiek.
Show geweldig

Kees Olierook

Presentatie:

1. Zuiverheid
2. Samenspel
3. Muziekkeuze
1. Bewerking show
2. Show
3. Enthousiasme

1. Zuiverheid, klank
2. Samenspel,balans
3. Muziekkeuze, variatie

Presentatie:

1. Bewerking publiek
2. Show, opbouw optreden
3. Enthousiasme, uitstraling

8
8,5
8
9
9
8,5
--------51punten

Leuke(afwijkende) samenstelling (met de basbugels)
Goed slagwerk ook Lekker veel beweging in de show
Goede show

Optreden 14.20uur Bert Vennink
Muzikaliteit:

Muzikaliteit:

7
7
8

8,5
8,5
8
--------47punten
Een zeer plezierige muzikanten die plezier hebben
onderling en naar het publiek

Toon van Elswijk
Muzikalitiet:

1. Zuiverheid
2. Samenspel
3. Muziekkeuze

Presentatie:

1. Bewerking publiek
2. Show
3. Enthousiasme

7,5
8,5
8,5

8
9
9,5
-------51punten
Waar zit de volumeknop? Gaat ten koste van balans
en techniek. Jammer (jullie zijn net genoeg).
Gezellige band en nog steeds anders!!!

Optreden 15.20uur Peter
Muzikaliteit:

1. Zuiverheid
2. Samenspel
3. Muziekkeuze

Presentatie:

1. Bewerking publiek
2. Show
3. Enthousiasme

Gaaf optreden

8
8
8
8,5
8,5
8,5
--------49,5punten
Gerard
Muzikaliteit:

1. Zuiverheid
2. Samenspel
3.Muziekkeuze

Presentatie:

1. Bewerking publiek
2. Show
3. Enthousiasme

8
8,5
8
8,5
8
8,5
--------49,5punten

Optreden 16.20uur Michael Bol
Muzikaliteit:

1. Zuiverheid
2.Samenspel
3. Muziekkeuze

8
9
8

Presentatie:

1.Bewerking
2. Show
3. Enthousiasme

8
9
9
-------51punten
Onbekend
Muzikaliteit:

1. Zuiverheid
2. Samenspel
3. Muziekkeuze

Presentatie:

1. Bewerking publiek
2. Show
3. Enthousiasme

Dit is geen dweilorkest maar een showband!
Ik zie ze nog niet door een straat "dweilen"

9
10
8
8
10
10
------55punten

Podium

1

2

3

4

Herriemenie 53.0

51.0

53.0

52.0

52.0

53,5

47.0

48.0

54.0

51.0

47.0

51.0

49,5

49,5

51.0

55.0

Heren Plezier 41,5

42,5

53,5

56.0

48,5

53,5

54.0

57.0

Zooitje

43.0

44.0

48.0

51.0

50,5

49,5

45.0

45.5

Hoe Matata

43,5

48.0

46.5

47.5

53.0

49.0

42.5

42.0

Tijdrekkers

47.0

45.5

47.0

46.5

41.0

42.5

47.0

44.0

Dwarsliggers 41.0

43.0

47.5

43.5

37.5

34.0

43.0

43.5

Rose Panters 33.0

34.5

38.0

37.5

45.0

44.0

45.0

40.0

1. Herriemenie

409,5

2.

408

3.Heren van Plezier

405,5

4. Zooitje

376,5

5. Hoempa Matata

374.0

6. Tijdtrekkers

360.5

7. Dwarsliggers

333.0

8. Rose Panters

317.0

Tijdens het Poeldijkse Dweilfestival en
het Haagse Uitfestival zijn er een
aantal groepsfoto’s gemaakt.
Nu willen we graag weten wat is jou
favoriete foto.
Geef het nummer van jouw favoriete
foto even door aan forti@ffanderz.nl .
In de kerstforti plaatsen we dan de
uitslag.

Hallo Fooks,
Daar bennu we weer met un kletzpraatsie fan mein pursoontju.
Nouw nouw er issu wel effu wat bei jullie geburt seg.
Niewu pkakies. Tof seg. Lekkur vris die blauwu klur> Hoe noemu se
dattu
Tukoojs offu soo. Ikku fint ut supur mooj.
Dannu jullie sestufgjaar bestaan. Wattu un leefteit he, noggu effu enne
jullie kunnu met pesjoen. Nau ja as an die feinu clup in denhag legt
dannu kunnu jullie novh effies doorgane.
Ennu dannu die dwijlvetivallen. Lekkur hoor dattu jullie in poeldeik weer
effu leku
Hebbu geskoord. Ene twedu preis iis toch nies leg toch?
Ennu dannu in Lijdsundam. Ja waz tu verwagtu. Daar bennu helu goeiju
bei.
Maar ikku bennu toch trotz oppe jullie. Jullie wearu weer net effu
andurs…
En de sjurierapportu fallu bes mee of sein bes mooj….
Dannu bennu jullie weer op studiewiekunt gewees. Nau mmoj weer seg.
Lekkur buitu gespeelt. Ennu nieuwu nummurs.
Soiets van pepeurnood pepeurnood en dattu anderu kennie ikku nietu
uitspreku.
Ietus van jodelajietie of so. Afein ut klingt lekku.
Seg ennu hebbu jullie allu gesien hoe de
vortie is verandurt. Lijk wel een klossie
soas de Linda en prievee. mooj he
Seggu luitjus ikku ga ur mee stoppu.
Feel plesier bei de komunde
pietunoptredus.

Maandagavond 1 juli heeft de streetband FF
Anderz een serenade gegeven voor de
sousafonist Bert en zijn vrouw Bep.
Zij waren 50 jaar getrouwd en vierden dit in
Restaurant "De Landbouw" aan de Zijdeweg in
Wassenaar.
Gelukkig was het prachtig weer, want met de
drumsets naar binnen zou wat lastig zijn.
Aan de zijkant van het terras heeft het gouden
bruidspaar genoten van de muzikale aubade.
Ook de overige gasten, waarvan nog enkele
oudleden hebben zichtbaar genoten.
Bert en Bep: nogmaals
van harte gefeliciteerd
en nog vele jaren!

zondag 8 september, was FF Anderz present op het
Haags Uit Festival.
Dit optreden was de Haagse primeur in de nieuwe
outfit, dus voorafgaand aan het optreden hebben ze
nog even wat groepsfoto's geschoten.
Het eerste setje hebben ze gespeeld bij de Hofvijver.
Ondanks de verwachtingen bleef er heel wat publiek
staan en hebben flink genoten.
Daarna zijn ze naar het Spuiplein gelopen waar ze
tussen de tafels zouden spelen. Het danspodium
bleek wat groter dan verwacht, dus dit was ook
ideaal voor hen om op te spelen.
Er was een strak rooster waar ze zich aan moesten
houden, maar het liep allemaal al iets uit.
Gelukkig waren ze als laatste dus ze hebben ook
nog wat extra minuutjes gepikt. Het publiek vond het
ook niet erg.
Het weer was fantastisch, de zon zelfs iets te scherp.
Het was echt geluk hebben, want eerder die middag
en vroeg in de avond kwam het met bakken uit de
hemel.

Op zondag 29 september heeft Streetband FF
AnderZ meegedaan aan de Open Nederlandse
Kampioenschappen voor Dweilorkesten (ONKD) in
Winkelcentrum Leidsenhage.
Dat het een festival met een heel ander kaliber zou
worden wisten ze wel.
Bij het ONKD zitten niet alleen vakkundige juryleden,
maar ook de top van de dweilorkesten komt daar.
Zoals ze nog steeds vol blijven houden zijn zij
eigenlijk helemaal geen dweilorkest en dat ze
muzikaal niet bij de top horen is hen ook bekend.
Na hun deelname in Poeldijk wilden ze zich toch
eens op een andere manier laten beoordelen.
En dan maar gelijk op een toplocatie in de buurt.
Winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam is een
prachtig winkelcentrum, waar het altijd lekker druk is.
Dat bleek ook inderdaad. Veel publiek, maar ook
prachtig weer. Kortom, de ideale omstandigheden
om op te treden.
En die ideale omstandigheden waren ook de
juryleden opgevallen. Hun plezier en enthousiasme,
samen met de fantastische nieuwe outfit hebben
gezorgd voor leuke opmerkingen van de jury.
Muzikaal was het niet perfect, maar daar heeft het
publiek geen last van gehad.
Ze hebben het verschrikkelijk naar hun zin gehad en
hebben goede tips van de jury mogen ontvangen.

1. Flierefluiters
2. De Utlopers
3. Gespleten Klomp
4. De Blaasbalgen
5. De Feesttoeters
6. De Feestbende
7. De Klinkers
8. Haagse Bluf
9. Kap Nah
10. Bierbengels
11. FFanderZ
12. Gazzerop

373,80
349,00
343,90
338,10
323,90
320,90
313,40
313,10
312,90
295,80
289,20
261,90

Het SinterklaasTheater presenteert:

Beleef de avonturen van Chris en de Malle Mijter in deze sprookjesachtige en betoverende musical.
De mijter van Sinterklaas is kwijt! Veel paniek in het huis van Sinterklaas.
Na een zoektocht vindt de hofhouding van de Sint een oude kist met daarin de Malle Mijter. Deze
bijzondere mijter blijkt over magische krachten te beschikken, maar wanneer hij tot leven komt weet
hij niet meer wie of wat hij is.
Hij besluit daarom op zoek te gaan naar de Sint. Tijdens zijn zoektocht verdwaalt hij, en komt hij
Chris tegen die in Spanje op vakantie is. Ook Chris is verdwaald en kan zijn ouders niet meer vinden.
Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Chris zijn ouders en naar Sinterklaas!
Lukt het ze om op tijd terug in Nederland te zijn voor het Sinterklaasfeest
op 5 december?
Voor meer informatie: www.sinterklaastheater.nl
Er zijn deze middag 2 voorstellingen (Aanvang 13.30 uur en 16.00 uur).
Kaartverkoop zal binnenkort starten en verloopt geheel via het theater
(aan de kassa, telefonisch en via de website van het theater).
Je komt het theater binnen en direct is het feest!
Zoals gewoonlijk neemt de Sint zijn
beste Pietenband de Gepeperde Noten
weer mee naar de theaters, zij weten wel hoe je een feestje
moet bouwen.
Bekijk de website en kom zo meer te weten over de theaters, de
kaartverkoop en de sprookjesachtige en betoverende musical
Sinterklaas en de Malle Mijter.

Op 7 september vierde streetband FF Anderz hun 60 jaar
bestaan met een gezellige barbecue in hun repetitieruimte, het
clubgebouw De Blub.Die 60 jaren, dan wel onder andere namen.
Zoals o.a. : Drumband Kindervreugd, showcorps Fortissimo. En
dan nu FF Anderz. Onder het genot van een drankje, lekkere
barbecue hapjes, werd het een gezellige avond. Met dank aan
het organiserende comité, die ook achter de barbecue stonden.
Helaas was de bestelde kok niet aanwezig. Maar dat werd prima
opgevangen door kok Hans H.
Aan het einde van de avond kregen de leden een fotoboek met
60 jaar groepsfoto’s aangeboden.

Rubriek

RUUD BAKKER

Zuiverheid
Temposchommelingen
Factor 4
Max 160 punten

Zuiverheid wringt regelmatig.
Bladmuziek is te veel
Jullie leidraad maar arrangementen moet beter hoor.
Radar Love is slordig

7

Balans
Nuances
Factor 2
Max 80 punten

Muzikaliteit is nog wat aan de “schuivende” kant.
Hier moet écht aan gewerkt worden.
Aan het eind van het optreden is de kracht er uit

6,8

Repertoire
Tempowisselingen
Factor 2
Max 80 punten

Opening Robbie Williams
Coldplay zeer verrassend
Light My Fire => Super gevonden
Toegift had best opening mogen zijn!

8,9

Uitstraling
Interactie
Factor 1
Max 40 punten

Leuke frisse uitstraling en goed gevoel voor wat publiek wil.
Compliment

8,8

Kleding
Presentatie
Factor 1
Max 40 punten

Zeer verzorgde outfit passend bij jullie muziek en inzet en
acts

8,5

Algemene indruk

Bijzonder orkest => Echt FF AnderZ.
Leuk, verrassend repertoire. Ik weet zeker dat jullie met je
bijzondere muziek nog veel meer in je mars hebben. Dat wil
ik horen!
Fris, vrolijk orkest => Jullie genieten en ik heb dat ook
gedaan, vooral van de eerste helft van de show. Bedankt!

Rubriek

PAUL BATENBURG

Zuiverheid
Temposchommelingen
Factor 4
Max 160 punten

Stemming niet optimaal tussen de secties.
Veel (te) luide passages waardoor klank soms minder wordt

7

Balans
Nuances
Factor 2
Max 80 punten

Slagwerk begeleidt fijn!
Geef elkaar meer ruimte in muzikale zin (dynamisch).

7

Repertoire
Tempowisselingen
Factor 2
Max 80 punten

Leuke afwisseling in stukken.
Slagwerk doet goede zaken en toch niet overheersend.

8

Uitstraling
Interactie
Factor 1
Max 40 punten

Leuke interactie met publiek.
Veel beweging, goed om te zien.

8,5

Kleding
Presentatie
Factor 1
Max 40 punten

Leuke verzorgde kleding. Fris!
Merk dat wat schroom zit bij enkele leden m.b.t. de
“moves”.

8,5

Algemene indruk

Enthousiast gebracht!!
Originele muziek, helaas niet altijd even strak gespeeld.
Probeer meer aandacht te geven aan het samenspel.
Naarmate de set vordert wordt er slordiger
gespeeld/zuiverheid minder!!.
Leuk om te zien, succes!!

Rubriek

ARJEN LOOIJENSTEIN

Zuiverheid
Temposchommelingen
Factor 4
Max 160 punten
Balans
Nuances
Factor 2
Max 80 punten
Repertoire
Tempowisselingen
Factor 2
Max 80 punten
Uitstraling
Interactie
Factor 1
Max 40 punten
Kleding
Presentatie
Factor 1
Max 40 punten
Algemene indruk

Denk aan de zuiverheid; Jullie lijken het niet altijd eens te
zijn over het tempo.
Ritme af en toe ongrijpbaar

6,5

Balans binnen groep is goed. Dynamisch mag het meer
hebben.

6,5

Repertoire is afwisselend. Anders dan de rest v.d. dag
mede door slagwerkintermezzo.

8,5

Jullie stralen plezier in het spelen uit.
Interactie O.K.

8,5

Leuke outfit, inderdaad FF AnderZ.
Goed verzorgd.
Jullie maken er een leuke show van.

8,5

Jullie zetten een leuk optreden neer en proberen het
publiek er goed bij te betrekken.
Probeer qua muzikaliteit wat meer naar elkaar te luisteren.
Geldt ook voor de ritmiek.
Kortom een optreden dat net FF AnderZ is!
Veel plezier en succes!

Rubriek

RONALD ARKESTEIJN

Zuiverheid
Temposchommelingen
Factor 4
Max 160 punten
Balans
Nuances
Factor 2
Max 80 punten
Repertoire
Tempowisselingen
Factor 2
Max 80 punten
Uitstraling
Interactie
Factor 1
Max 40 punten
Kleding
Presentatie
Factor 1
Max 40 punten
Algemene indruk

Tempo schommelt. Slagwerk en blaaswerk is niet altijd
samen.
Luister goed naar elkaar.
Let op zuiverheid
Balans is goed, dynamisch moet er wel meer aan
gebeuren.
Het is wat vlak.

6,5

Jullie onderscheiden je van de rest, dat verdient
complimenten.
Jullie hebben er plezier in en dat stralen jullie uit.

8,5

Prima.

8,5

Leuke outfit, goed verzorgd.
Leuke show!

8,5

Leuk optreden. Publiek vindt het leuk.
Muzikaal wat tips:
Probeer goed naar elkaar te luisteren v.w.b. klank en
tempo. Maak meer gebruik van ademhalingstechniek
(ademsteun), hierdoor wordt de klank mooier, anders ga je
overblazen.
Lekker gespeeld, ik zie zeker vooruitgang.

6,5
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FF Anderz heeft tien jaar de stoere kleuren zwart-wit in hun kleding
gedragen. Nu hebben zij besloten, wat leven in de brouwerij te
brengen. Daarbij is gekozen voor een bekende kleur uit het
verleden: turkooi of ook wel hemelsblauw genaamd.
Het resultaat kunt u zien in deze Forti.

Hierbij wat foto’s uit het
verleden met de nu
nieuwe kleur!

Zoals de streetband FF Ander een nieuwe uitstraling heeft, is ook de website in een
totaal nieuw jasje gestoken. Hier zijn ook de nieuwe kleuren verwerkt en heeft nu een
nieuwe frisse uitstraling, dankzij het werk van Ron Jutte. Ga maar eens een kijkje
nemen op www.ffanderz.nl.

Streetband FF Anderz is volop te zien op you tube.
Ga naarww.youtube.nl en type in
streetband ff anderz en ziedaar
de filmpjes van hun fantastische
optredens. Voor foto’s zijn ze
natuurlijk te bewonderen op hun
site www.ffanderz.nl .

Golden Earring’s ‘Radar love’
op 1 in Haagse Honderd
Honderd beste Haagse hits uitgezonden op Den Haag FM

Op Hemelvaartsdag werd donderdag 17 mei, de Haagse Honderd uitgezonden op Den Haag
FM. De afgelopen weken kon men stemmen op zijn of haar favoriete Haagse nummers, waar
onder andere ook Sjaak Bral (cabaretier), Marjolein de Jong (wethouder Cultuur en
Citymarketing), Marnix Rueb (tekenaar Haagse Harry) en Marcel Verreck (cabaretier) gehoor
aan gaven. In totaal werden er bijna duizend stemmen uitgebracht.
Hoewel in de tussenstand ‘Venus’ van Shocking Blue nog het populairste Haagse nummers
was, is deze uiteindelijk toch ingehaald door ‘Radar love’ van Golden Earring. Met zes
noteringen is Golden Earring, samen met Anouk en Di-rect, tevens de meest genoteerde artiest
in de Haagse Honderd. Shocking Blue en Wouter Hamel (beide vijf noteringen) en Kane,
Gruppo Sportivo en Sandy Coast (vier noteringen) doen het echter ook niet slecht. Opvallend is
dat de Haagse band Atombox met maarliefst twee nummers, ‘Going under’ en ‘Karma’ in de top
10 staat.

Met de komst van de nieuwe outfit van
streetband FF Anderz hebben zij ook gekozen
om het logo aan te passen. In deit logo is de
blauwe kleur verwerkt en ook de naam Den
Haag verwerkt. Op de mouw van het jack en op
de rug prijken de cijfers 53. Deze staan voor het
oprichtingsjaar 1953.

Tijdens de laatste optredens bij
FF Anderz is er een nieuwe
interactieve act toegevoegd.
Tijdens het nummer Battle of
Drums gaan de leden met kleine
shakertjes het publiek in en laten
de mensen meespelen. De
shakertjes zijn gemaakt van wc
rollen.

Tijdens de gezellige barbecue t.g.v. het
60 jaar bestaan van de muziek vereniging
Fortissimo, nu optredend onder de naam
streetband FF Anderz, werden de leden
verrast met een fotoboek. In dit fotoboek
staan een aantal groepsfoto’s van het
begin tot aan het heden. Ze komen
allemaal voorbij, Drumband
Kindervreugd, tamboer-, trompetter- en
jachthoornkorps Fortissimo, De
majorettes, de colourguard, de Vrolijke
Kerstband en de Gepeperde Noten. In
een handig formaat. Een aanwinst
voor de verzamelaars.

advertentie

EINDELIJK VERKRIJGBAAR

The Music played
by Fortissimo
and

The music from
Puppet on a string
till Misery in the
original version!

SpecialE aanbieding slechts € 10,00 ( 6 cd’s)
te bestellen via forti@ffanderz.nl
promotion

