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Wolkom op iis jubileumkonsert!
Hjoed is it dan safier, in feestdei om It 125-jirrich jubileum fan Apollo
te fieren. Op 7 novimber 1892 is Apollo oprjochte en dat fiere we op
18 novimber 2017 ütgebreid. In resepsje, in reunie mei âld-leden en
dirigenten, in ferlotting en in jubileumkonsert. In konsert mei in
Ingelske topsolist en net te ferjitten mei us eigen nije "Apollo Overture" skreaun en hjoed ek
dirigeert troch Jan de Haan. De presentaasje wurd dizze jûn dien troch Jannewietske de Vries.
2017 wat in jier! Op it momint dat ik dit stikje skrieuw is it nog gjin 18 novimber, gelokkich nog
net, want we binne nog drok mei de tariedingen. Mar wa hie tocht dat it sa geweldich wurde soe
yn febrewaris 2016 op de jierfergadering en we mei syn allen de aktiviteiten betochten. Wer 't in
lytse feriening grut yn is! Minsken wat bin ik grutsk op is allegeare dat wy dit foar elkoar krigen
ha. Want in aktiviteit betinke is ien ding, mar it i:itfiere en tot in sukses meitsje is een twadde. Ti'
tank oan alle leden, dirigent en frijwilligers yn 'e ferskillende jubileumkommisjes!
li
It hiele jier 2017 is it feest by Apollo, op 14 jannewaris is it begûn mei in prachtig nijjierskonsert
mei de Belgiske kornetsolist Harmen Vanhoorne. De jûn waard iepene troch üs jeugdorkest de
"Koperkids" en dernei it konsert fan Apollo mei de premiére fan it jubileumstik "Apollo Overture".
Op 17 juny 2017 wie de "Nacht fan Grou" in iepenloftkonsert achter Oer't Hout mei in podium op it
wetter. It wie geweldich waar foaral jûns wie it noflik yn 't sintsje. As speciale gasten hiene we de
band "Soulblender" en sjongeres Elske DeWalI. In konsert fan mear as trije oeren musyk, mei
Apollo yn 'e haadrol. Der wiene solisten fan Apollo, Hendrik-Dirk van der Bijl op bass-trombone en
Hielke Wijnstra op cornet. En ôfwisseljend treedde Elske DeWalI en Soulblender op. De jûn wurde
tapasselik ôfsluten mei it noemer "Walking on Sunshine" werby alle artysten mei Apollo tegearre
optreden.
Yn museum Hert fan Fryslân is op 7 oktober 2017 in tentoanstelling iepene oer 125-jier Apollo, de
tentoanstelling "it musyk giet troch de buorren" is nog te sjen oan't 25 novimber 2017. De
tentoanstelling is in bysûndere gearwurking tusken it museum en de eksposysjekommisje fan
Apollo wurden. Op 15 oktober 2017 is der troch de jeugdkommisje fan Apollo en enkele frijwilligers
fan It museum nog in spesiale middei organisearre foar de jeugd en leerlingen van Apollo. It begûn
mei in geselliche speurtocht troch de ryke histoarje fan Apollo en as ôfsluting fan 'e middel wie der
in iepenloftkonsert fan de "Koperkids" op it plein foar it âlde gemeentehûs.
Op 16 desimber 2017 sille de "Koperkids" in eigen jubileumkonsert halde yn 'Oer't Hout' mei as
thema "Feest". Want ek al is Apollo al 125 jier, de jeugd hat de takomst!
Jubileumfûns
Der stiet in âlderwetske molkbus by de ótgong, hjir kinne jo in bydrage of fansels it bnefke om
foar langere tiid 'freon fan Apollo' te wurden. Tankewol foar jo stipe!
Ik winskje jo in moaie jûn tal Jo binne nel it konsert ek noch fan herte wolkom foar it
jubileumfeest yn 'Oer 't Hout'.
Sigrid Boschma, foarsitter Brassband Apollo Grou

Welkom op ons jubileumconcert! Vandaag is het dan eindelijk zover,
een feestdag om het 125-jarig jubileum van Apollo te vieren. Op 7
november 1892 is Apollo opgericht en dat vieren we op 18 november
2017 uitgebreid. Met een receptie, een reunie voor oud-leden en
dirigenten, een jubileumloterij en natuurlijk een jubileumconcert. Een
jubileumconcert met een bijzondere Engelse gastsolist en niet te vergeten het muziekstuk dat
speciaal voor Apollo en ter ere van dit jubileum is geschreven door onze oud-dirigent en componist
Jan de Haan. Hij zal het stuk vanavond ook zelf dirigeren. De presentatie van het concert wordt
gedaan door ons oud-lid Jannewietske de Vries.
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2017 wat een jaar! Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het nog geen 18 november,
gelukkig nog niet, want we zijn nog druk bezig met de voorbereidingen. Maar wie had op de
jaarvergadering van Apollo in februari 2016 gedacht, toen we alle jubileumactiviteiten met elkaar
bedachten, dat het zo'n geweldig jaar zou worden. Waar een kleine vereniging groot in kan zijn!
Wat ben ik een trots op al onze leden, dirigent en vrijwilligers dat we dit met z'n allen voor elkaar
hebben gekregen. Want leuke activiteiten bedenken is één ding, maar dit tot zo'n geweldig succes
brengen dat is een tweede. Heel veel dank aan alle leden en vrijwilligers in alle verschillende
jubileumcommissies, zonder jullie inzet en hulp was dit niet gelukt!
Het hele jaar 2017 is het feest bij Apollo, het jaar is geopend met een prachtig nieuwjaarsconcert
m.m.v. de Belgische cornet-solist Harmen Vanhoorne. De avond werd geopend door ons
jeugdorkest de "Koperkids" en daarna het concert van Apollo met o.a. de premiere van het
jubileumstuk "Apollo Overture". Op 17 juni 2017 was de "Nacht fan Grou" een openluchtconcert
achter Oer't Hout met een podium op het water. Het weer was geweldig, vooral aan het begin van
de avond was het nog heerlijk zonnig op het terras. Speciale gasten deze avond waren de band
"Soulblender" en zangere Elske DeWalI. Solisten van Apollo waren deze avond Hendrik-Dirk van
der Bijl op basstrombone en Hielke Wijnstra op cornet. Afwisselend werd er opgetreden door
Apollo, Elske DeWalI en Soulblender. De avond werd afgesloten met het nummer "Walking on
Sunshine" waarbij alle artiesten samen met Apollo optreden.
In museum "Hert fan Fryslân" is op 7 oktober 2017 een tentoonstelling geopend over 125 jaar
Apollo. De tentoonstelling met de titel "It Musyk giet troch de Buorren" is nog te bezoeken tot en
met 25 november 2017. De tentoonstelling is tot stand gekomen door een unieke samenwerking
tussen de expositiecommissie van Apollo en de vrijwilligers van het museum. Op 15 oktober 2017
is er door enkele vrijwilligers van het museum en de jeugdcommissie een speciale kindermiddag
georganiseerd speciaal voor alle jeugd en leerlingen van Apollo. Na een gezellige speurtocht door
de rijke historie van Apollo is de middag afgesloten met een openluchtconcert van de "Koperkids"
op het plein van het oude gemeentehuis.
Op 16 december 2017 geven de "Koperkids" van Apollo in 'Oer 't Hout' een eigen jubileumconcert
met als thema 'Feest'. Want ook al is Apollo al 125 jaar oud, de jeugd heeft de toekomst!
Jubileumfonds
Er staat een melkbus bij de uitgang van de kerk. Hierin kunt u een bijdrage doneren of natuurlijk
het aanmeldingsformulier om "Vriend van Apollo" te worden in deponeren. Dankuwel voor de
steun
Ik wens u allen een mooie muzikale avond toe. Na afloop van het concert bent u van harte
welkom op ons jubileumfeest in 'Oer 't Hout'.
Sigrid Boschma, voorzittter Brassband Apollo Grou

Gastsolist - Jonathan Pippin

Jubileumcommissies 125 jaar Brassband Apollo Grou

Jonathan Pippen heeft sinds 1998 gewerkt als professioneel
muzikant bij o.a. Brighouse and Rastrick Band, The Halle Orchestra,
The Philharmonic Orchestra en The English National Opera. Hij was
een van de oprichters van het Remix Ensemble waarbij hij van 20002003 heeft gespeeld. Het Remix Ensemble is het moderne
muziekgezelschap van concertzaal Casa da Msica in Porto
(Portugal).

Het hele jaar 2017 stond in het teken van het jubileum 125 jaar Apollo. De
voorbereidingen zijn gestart in de algemene ledenvergadering in februari 2016. Al met al
een voorbereiding van meer dan 1,5 jaar, met de inzet van alle leden van Apollo en met
de inzet van de verschillende commissies in het bijzonder. Heel veel dank aan deze
mensen voor hun inzet en enthousiasme!

Bestuur Brassband Apollo

Jonathan heeft de afgelopen 8 jaar als principal trombonist bij de
Central band of the Royal Air Force gespeeld en sinds kort is hij

Jolanda Wijnstra

Algemeen bestuurslid

freelance muzikant. Hij heeft net 10 maanden gewerkt als Assistant
Musical Director Trombone en Euphonium bij Cameron Macintosh's

Petra Dijkstra

Algemeen bestuurslid

Tryntsje Hospes

Penningmeester

Durk Siesling

Secretaris

Sigrid Boschma

Voorzitter

musical 'Half a Sixpence' in het Londense West End.
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Jonathan is nu manager en principal trombonist bij Frank Renton's Brass Machine en hij heeft
meegewerkt aan diverse opnames voor Sony/EMI en The English Session Orchestra. Recent is hij
aangesteld als musical director van de Parc and Dare Band in South Wales.

Sponsors en Fondsen
Jubileumcommissies:
Nieuwjaarsconcert & Masterclass

Jolanda Wijnstra, Petra Dijkstra, Tryntsje Hospes, Durk Siesling,
Sigrid Boschma

Tentoanstelling "Hert fan Fryslân'

Petra Dijkstra, Willy de Roos, Kees Wedman

Nacht fan Grou

Hendrik-Dirk van der Bijl, Floris Hoogeboom, Hendrike
Hoogeboom en Sigrid Boschma

Receptie

Tryntsje Hospes

Reünie

Petra Dijkstra, Jeltsje Gerritsen, Annie Spijkstra, Henk Spijkstra

Jubileumconcert

Tryntsje Hospes, Jolanda Dijkstra, Durk Siesling

Jubileumloterij

Jolanda Wijnstra, Hendrik-Dirk van der Bijl

Fn,

fûns

PRINS BERNHARD

CULTUURFONDS

Gemeente §^^uwarden

Stichting Woudsend
Anno 1816

Oer 't Hout
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It muzyk giet troch de buorren
R Vaughan Williams

Koraal Monks Gate

'It Muzyk giet
troch de Buorren'

It muzyk giet troch de buorren
Joop van Dijk

It is allegearre folk

Jan de Haan

Rom bom bom, ram bom bom slacht de tromme

Gordon Langford

Dêr begjint It al:

Elegy
Apollo Overture
Rhapsody for trombone and brassband
Gastsolist: Jonathan Pippen

7 oktober t26 november 2017

'Jellum-Boksum is in wild ferneamd stasjon'

Intermezzo
Kevin Houben
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Alle jonges, alle famkes

Lake of the Moon

Sjonge mei. 't Is in lust

Intermezzo

Hast iis hiele lytse doarpke dat is op 'en baan!

Bohemian Rhapsody
Worndown Piano
Diversions on Calon Lan
Gastsolist: Jonathan Pippen
It muzyk giet troch de buorren
o./. v. Wietse Hospes
Sir Duke

arr. Christopher Wormald

GR...SYU. heil fan frysân

(Tekst en meld Paulus Fo/kertsma)

arr. Klaas van der Woude
Tom Davoren
Paulus Folkertsma
arr. Goff Richards
arr. Frank Bernaerts

A Brand New Day
Slotwoord en prijsuitreiking

Onze speciale dank ciaat uit na
Jannewietske de Vries / PresentaDe
Jan de Haan / Componist en gastdirigent
Dita Huisman / Koster Sint Piterkerk
Edwin Meester / Decor en verlichting
Rinske Hospes en Ria Jongstra / Kassa
Akke Zijlstra / Fotografie
Elske Kinderman / Logo en ontwerp
publicaties

Ereleden brassband Apollo bij het vaandel in
het museum.
VI.n. r. Gerrie Adema, Hinne de Jong en Tjeerd van Dijk.

Opening tentoonstelling, Kees Wedman

Dirigent - Piet Visser

Bezetting - Brassband Apollo
Slagwerk
Durk Siesling
Bernief Sybesma
Es-Cornet
Henk van der Veen
Cornet
Hielke Wijnstra
Petra Dijkstra
Jelmer Bouma*)
Tryntsje Hospes
Eiske van der Kooi*)
Sido Altenburg
Annie Spijkstra
Minze van der Sluis
Tjalling Tjallingii

Bugel
Jolanda Wijnstra
Althoorn
Joubrich Boschma
Sabina Struiksma
Wytse Hospes
Meike Vos
Bariton
Rinse-Jan de Groot
Akke Blom
Jeltsje Gerritsen
Euphonium
Willy de Roos
Sigrid Boschma

Al 18 jaar staat Apollo onder leiding van de enthousiaste dirigent
Piet Visser. Hij kwam op 5 oktober 1964 ter wereld in Berlikum,
waar hij op zevenjarige leeftijd begon met bugel spelen, In 1986
begon hij aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden.
Hij studeerde af in 1992 aan het Conservatorium van Amsterdam
met als hoofdvak Hoorn. Vandaag de dag is Piet Visser dirigent
van Apollo en een aantal fanfares en geeft les aan leerlingen van
Apollo en aan leerlingen van muziekschool Het Bildt.

Bas
Kees Wedman
Jacoba Dijkstra
Yvonne de Groot
Piet Tuinenga
Hielke Visser
Trombone
Floris Hoogeboom
Wietze van den Berg
Haaije Jorritsma
Hendrik-Dirk van der Bijl
'S-

Ereleden
Hinne de Jong
Gerrie Adema
Tjeerd van Dijk

Naast zijn actieve muzikale leven in Nederland zet hij zich sinds 1995 actief in voor
de blaasmuziek in Litouwen. Door hem is de Stichting Jeugdorkesten Litouwen
opgericht met als doel het stimuleren en ontwikkelen van de blaasmuziek in
Litouwen. Piet Visser heeft bij brassband Apollo zo'n 10 jaar geleden de
jeugdopleiding opgezet, Door middel van schoolprojecten heeft hij kinderen
enthousiast gemaakt voor de blaasmuziek en zo'n 5 jaar geleden is het
jeugdkorps "Koperkids" opgericht.

Bezetting Jeugdorkest "Koperkids"
*) Cornet/sten Hendrike Hoogeboom & Leontien Middelweerd zjn i. v. m. zwangerschap deze avond
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niet van de partij

Huldiging jubilarissen —25 jaar of langer lid van Apollo
Het bestuur van Apollo heeft er voor het 125 jarig
jubileum voor gekozen om alle leden die meer dan
25 jaar lid zijn van Apollo met een bijzondere
nieuwe onderscheiding te huldigen en te bedanken
voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap en inzet
voor Apollo.
Annie Spijkstra - 41 jaar
Willy de Roos - 38 jaar
Hielke Wijnstra - 35 jaar
Hendrik-Dirk van der Bijl - 28 jaar
Jeltsje Gerritsen - 28 jaar
Yvonne de Groot - 26 jaar
Petra Dijkstra - 25 jaar
Kees Wedman - 25 jaar

Koperkids

Cornet
AnkedeGroot
Oscar Schuyl
Mees Schotanus
Hugo van Driel
Frederique Slot
Sybren Ekkel

Althoorn
Tjalling Risselada
Meike Vos
Maaike Ybema

Jubileumconcert

Thema FEEST!!

16 december 2017- 15:30 uur
Waterhostel Oer it Hout

Onze leerlingen
Thomas Schuyl
Ilse van Driel
Ben Dijkstra

Bariton
Janna Blank
Rinse Jan de Groot
Slagwerk
Patrick Risselada
Trombone
Wietze van den Berg
Openluchtconcert 15 oktober 2017- Koperkids
Jublleurnfoto A-orkest Apollo 14 januari 2017
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Dank voor uw steun!
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We zijn als muziekvereniging heel erg blij met onze donateurs en met de steun van de
Grouster bevolking, De meer dan 500 donateurs ondersteunen ons jaarlijks met een
financiële bijdrage en de inwoners van Grou kopen de banketstaven (voorheen
taaipoppen) en de loten voor de Grote Club Actie altijd volop.
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De afgelopen jaren zijn brassband Apollo en de jeugdopleiding ook financieel gesteund
door diverse stichtingen en fondsen, o.a. door het Coöperatiefonds van Rabobank
Heerenveen e.o., Stichting 't Rijke Leven, Commissie Dorpsbudget Grou, Stichting
Hoekstra Viersen Steenendam, de Poiesz Jeugd Sponsor Actie, het Prins Bernhard
Cultuurfonds en het ING Personeelsfonds.
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Restaurant "Amicaal" trad begin 2017 als sponsor op bij de aankoop van nieuwe
winterjassen ter vervanging van ons oude uniform en ruim 50 Grouster ondernemers
hebben prijzen voor onze jubileumloterij ter beschikking gesteld.
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Het jubileum en de activiteiten zijn niet mogelijk zonder financiele steun. We zijn
iedereen heel dankbaar voor de financiele steun die we hebben gekregen. Zonder al
deze steun was het niet gelukt om zo vitaal 125 jaar te worden!
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Onze jubileumloterij is mogelijk gemaakt door de steun van:
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Autobedrijf Kooiker
Bakkerij Andringa
Beter Wonen, colours @home
Bij Tineke, Lingerie
Bloembinderij Andreanum
Bruna, Grou
Cafetaria Tamarinde
Chinees Indisch Restaurant
"Kota Radja"
d'Oude Seylmakerij
De Entoeraazje, Woon &
Kadowinkel
De Led Specialist

DE SCHIFFART

Anja

Dierenspeciaalzaak Jan en Japke
Hans Bootsveld, brillen en
contactlenzen
Hebbes, Grou
HEMA, Grou
Het Theehuis, Grou
Het Woonhuys
Hotel Oostergo
Kapsalon Bertina
Kris Janki, Juwelier en
Edelsmid
Mitra, slijterij
Multimate Grou
Norma Serveert
Overstag
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Pressuur
Restaurant 't Kofschip
Restaurant De Vrijheid
Restaurant Oan 't Wetter
Scoop Ice Cream
Silersshop, Slijterij,
Wijnhandel en Geschenk€
Taveme De Kade
Toffe Zaken
Uw Slager Raap
Waterhostel "Oer t Hout"
Werpsterhoek Tuinmeubelen
Wijn, Tap en Eethuis Amicaal
Zeilcentrum Grou
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Jubileumslagwerk T
trombone Leuwardri
koprkid
f ormAlthoor ereleden
cornet
Soulblender

brassband reunlsteflsfe
C1-12018

jubilarissen
trombone
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Special effects
Decorbouw
Standbouw
Podium verhuur
Licht- en geluidsverhuur
GIOU 0566620791

'VRIEND VAN APOLLO'
Wanneer u Apollo een warm hart toedraagt, kunt u
'Vriend van Apollo' worden.
Hiermee steunt u onze vereniging met een jaarlijkse bijdrage of een
eenmalige bijdrage aan ons jubileumfonds 125 jaar Apollo.

Machtiging:
Li Ja, hierbij geef ik toestemming voor een doorlopende jaarlijkse bijdrage:
U Ja, hierbij geef ik toestemming voor een eenmalige bijdrage aan het jubileumfonds
125 jaar Apollo:
Het bedrag dat ik wil geven is: El € 10,00

U € 15,00 LJ € 25,00 D €

IBAN-nummer:
Ten name van:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Datum:

Handtekening:
Deze machtiging kunt u in de melkbus tijde uitgang van de kerk deponeren.

U kunt het formulier ook afgeven bij of opsturen naar SCidfinne 46, 9001 LS te Grou.
Vragen kunt u stellen via 06-51910805 (penningmeester T. Hospes).

BEDANKT VOOR UW STEUN!

