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Deventer	  Sax	  Event,	  2	  november	  2013	  
www.deventersaxevent.nl	  	  
	  
	  
Optredens	  saxofoonorkesten	  en	  -‐kwartetten	  (versie	  9	  okt.2013)	  
	  
Bekijk	  de	  tijdsindeling	  van	  de	  workshops	  in	  het	  aparte	  tijdschema	  
op	  www.deventersaxevent.nl	  bij	  'programma	  2013'.	  
	  
	  
	  
Optreden	  tijdens	  binnenkomst	  (stadsfoyer	  Schouwburg):	  
	  
Jeugdsaxofoonensemble	  Kunstencentrum	  de	  Leeuwenkuil,	  Deventer	  
	  
De	  negen	  spelers	  van	  dit	  stoere	  projectorkest	  tonen	  onder	  leiding	  van	  docente	  Agnes	  
Winters	  hun	  kunsten	  op	  sopraan-‐	  en	  altsax.	  Voor	  sommige	  spelers	  is	  dit	  hun	  debuut	  op	  het	  
podium.	  Dit	  orkest	  begroet	  u	  bij	  binnenkomst	  in	  de	  schouwburg.	  	  
	  
	  
Optreden	  in	  foyer	  Leeuwenkuil	  en	  stadsfoyer	  Schouwburg:	  
	  
Straatorkest	  Toeters	  en	  bellen	  uit	  Amsterdam	  
	  
Toeters	  en	  bellen	  is	  een	  spetterend	  straatorkest,	  bestaande	  uit	  ongeveer	  twintig	  
muzikanten	  waaronder	  tien	  saxofonisten.	  Het	  orkest	  speelt	  een	  divers	  repertoire	  uit	  alle	  
windstreken,	  met	  enige	  nadruk	  op	  theaterachtige	  muziek.	  Voor	  meer	  informatie:	  
www.toeters-‐en-‐bellen.nl.	  	  
	  
	  
Optredens	  van	  saxofoonorkesten	  (kleine	  zaal	  Schouwburg):	  

Saxofoonorkest	  SaxUs	  uit	  Barneveld	  (o.l.v.	  Hans	  Kuijt)	  
	  
SaxUs	  is	  een	  spetterend	  saxofoonorkest	  dat	  inmiddels	  maar	  liefst	  35	  leden	  telt.	  Het	  
repertoire	  is	  heel	  gevarieerd,	  van	  klassieke	  stukken	  tot	  film-‐	  en	  bigbandmuziek.	  Het	  orkest	  
werd	  in	  1996	  opgericht	  door	  Hans	  Kuijt,	  saxofoondocent	  van	  de	  muziekschool	  in	  Barneveld	  
en	  baritonsaxofonist.	  Het	  orkest	  bestaat	  uit	  spelers	  van	  diverse	  niveaus.	  De	  arrangementen	  
zijn	  van	  Hans	  Kuijt.	  De	  bezetting	  is	  uniek:	  van	  de	  kleine	  sopranino	  tot	  de	  contrabassax.	  Voor	  
meer	  informatie:	  www.saxus.nl.	  	  
	  
Bij	  hun	  optreden	  in	  Deventer	  krijgen	  ze	  versterking	  van	  de	  grootste	  saxofoon	  ter	  wereld:	  de	  
subcontrabassaxofoon	  van	  J'Elle	  Stainer!	  Dat	  moet	  je	  gezien	  en	  gehoord	  hebben!	  
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Saxofoonorkest	  SaxoPhonic	  uit	  Zeewolde	  (o.l.v.	  Linda	  Arnoldus)	  
	  
Dit	  orkest	  werd	  in	  januari	  2012	  opgericht	  en	  bestaat	  uit	  gevorderde	  amateurs	  vanaf	  B-‐
niveau.	  De	  bezetting	  bestaat	  momenteel	  uit	  drie	  sopranen,	  zes	  alten,	  drie	  tenoren	  en	  twee	  
baritonsaxen.	  Het	  repertoire	  loopt	  uiteen	  van	  originele	  stukken	  voor	  saxofoonorkest	  tot	  
bewerkingen	  van	  klassieke	  stukken	  en	  lichte	  nummers.	  
	  
Saxofoonorkest	  Sax-‐a-‐lot	  uit	  Drenthe	  (o.l.v.	  Gerard	  Gerrits)	  
	  
Sax-‐a-‐lot	  viert	  dit	  jaar	  haar	  tienjarig	  bestaan	  en	  heeft	  een	  bezetting	  met	  zeven	  soorten	  
saxofoons.	  De	  veertien	  enthousiaste	  saxofonisten	  spelen	  een	  repertoire	  van	  Bach	  tot	  
Piazolla	  in	  arrangementen	  van	  Karl	  Veen.	  Voor	  meer	  informatie:	  www.saxalot.nl.	  	  
	  
Saxofoonorkest	  Drachten	  (o.l.v.	  Karl	  Veen)	  
	  
In	  dit	  dertien	  leden	  tellend	  saxofoonorkest	  zijn	  alle	  typen	  saxofoons	  vertegenwoordigd.	  Het	  
orkest	  bestaat	  bijna	  25	  jaar.	  De	  meeste	  leden	  van	  het	  orkest	  zijn	  gevorderde	  leerlingen,	  
aangevuld	  met	  een	  aantal	  professionals	  en	  een	  enkele	  sax-‐verslaafde.	  De	  bezetting	  is	  één	  
sopranino,	  	  drie	  sopraansaxen	  (één	  speler	  speelt	  ook	  soprillo),	  drie	  alt-‐	  en	  drie	  tenorsaxen;	  
twee	  bariton-‐	  en	  een	  bassaxofoon	  en	  1	  Tubax.	  Het	  orkest	  speelt	  een	  repertoire	  dat	  loopt	  van	  
Bach	  tot	  Queen,	  van	  middeleeuwen	  tot	  modern	  met	  werken	  van	  rond	  de	  wereld.	  Bijna	  alle	  
nummers	  zijn	  gearrangeerd	  door	  dirigent	  en	  saxofonist	  Karl	  Veen.	  Voor	  meer	  informatie:	  
www.hetsaxofoonorkest.nl.	  	  

Saxofoonorkest	  Deventer	  Sax	  Department	  (o.l.v.	  Arjen	  van	  El)	  
	  
Het	  Deventer	  Sax	  Department	  werd	  bijna	  drie	  jaar	  geleden	  opgericht	  door	  saxofoondocent	  
Arjen	  van	  El.	  Het	  orkest	  bestaat	  uit	  vijftien	  spelers	  met	  gemiddeld	  vijf	  jaar	  speelervaring.	  De	  
muziekstijl	  varieert	  van	  jazz	  tot	  blues	  en	  pop.	  	  
	  
Saxofoonorkest	  Sax	  zijn	  we	  weg	  uit	  Antwerpen	  (o.l.v.	  Willy	  Bauweraerts)	  
	  
Dit	  orkest	  bestaat	  uit	  leerlingen	  van	  diverse	  muziekscholen	  in	  en	  rond	  Antwerpen.	  
Bezetting	  van	  sopranino	  tot	  bassax.	  Het	  niveau	  varieert	  van	  medium	  tot	  en	  met	  
gevorderden.	  Voor	  deze	  gelegenheid	  wordt	  het	  orkest	  uitgebreid	  met	  drums,	  keyboard,	  bas	  
en	  gitaar.	  Het	  repertoire	  van	  het	  orkest	  loopt	  uiteen	  van	  renaissance	  muziek	  tot	  moderne	  
rock,	  pop	  en	  salsa.	  
	  
Saxophonensemble	  der	  Musikschule	  Niedergrafschaft	  uit	  Uelsen,	  Duitsland	  (o.l.v.	  Peter	  
Sleumer)	  
	  
Dit	  ensemble	  bestaat	  uit	  tien	  enthousiaste	  volwassen	  saxofonisten	  (gemiddeld	  B-‐niveau)	  
met	  een	  bezetting	  van	  sopraan	  tot	  en	  met	  bas.	  Het	  repertoire	  is	  breed,	  van	  pop	  en	  jazzy	  tot	  
licht	  klassiek.	  Het	  ensemble	  speelt	  o.a.	  enkele	  mooie	  arrangementen	  van	  de	  Duitse	  
arrangeur	  Georg	  Wiebe.	  
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Optredens	  van	  kwartetten	  en	  ensembles	  (muziekzaal	  Leeuwenkuil):	  

Castellumkwartet	  uit	  Woerden	  
	  
Dit	  gevorderde	  saxofoonkwartet	  bestaat	  uit	  sopraan	  (Ingeborg	  Brillemans),	  alt	  (Marleen	  de	  
Groot-‐Verduyn),	  tenor	  (Eric	  Brillemans)	  en	  bariton	  (Erik	  Drouen)	  waarvan	  de	  spelers	  
gemiddeld	  10	  jaar	  ervaring	  hebben.	  Het	  kwartet	  bestaat	  in	  de	  huidige	  formatie	  ruim	  2,5	  jaar	  
en	  de	  leden	  hebben	  elkaar	  op	  de	  muziekschool	  Het	  Klooster	  in	  Woerden	  leren	  kennen.	  Het	  
kwartet	  heeft	  een	  zeer	  divers	  repertoire	  van	  bewerkte	  klassieke	  muziek	  tot	  moderne	  
klassieke	  muziek	  uit	  de	  vorige	  eeuw.	  Speciaal	  voor	  het	  Deventer	  Sax	  Event	  heeft	  het	  
Castellumkwartet	  een	  programma	  van	  verschillende	  soorten	  tango's	  van	  Astor	  Piazzolla.	  
 	  
Saxofoonorkest	  Flitspaal	  uit	  Enschede	  (o.l.v.	  Bennie	  Waanders)	  
	  
Dit	  saxofoongezelschap	  is	  	  vier	  jaar	  geleden	  opgericht	  en	  bestaat	  oorspronkelijk	  uit	  
leerlingen	  van	  saxofoondocent	  Bennie	  Waanders	  van	  Kaliber	  Kunstenschool	  uit	  Enschede.	  
De	  groep	  bestaat	  intussen	  uit	  twaalf	  leden,	  lang	  niet	  allemaal	  meer	  afkomstig	  uit	  Twente.	  De	  
bezetting	  bestaat	  uit	  twee	  sopranen,	  zeven	  alten,	  twee	  tenoren	  	  en	  een	  bariton.	  Het	  orkest	  
speelt	  lichte	  muziek.	  	  
	  
Dubbelkwartet	  Saxofobia	  uit	  Antwerpen	  
	  
Dit	  dubbelkwartet	  bestaat	  uit	  leerlingen	  die	  minstens	  zeven	  jaar	  les	  gevolgd	  hebben.	  Het	  
kwartet	  bestaat	  uit	  twee	  sopranen,	  twee	  alten,	  twee	  tenoren	  en	  een	  bariton.	  Het	  repertoire	  
loopt	  van	  licht	  klassiek	  tot	  lichte	  swing.	  
	  
Ensemble	  Sax4Fun	  uit	  Schijndel	  (o.l.v.	  Paul	  van	  den	  Oever)	  
	  
Dit	  ensemble	  bestaat	  uit	  een	  bariton,	  twee	  tenoren,	  drie	  alten	  en	  1	  sopraan.	  De	  leeftijden	  en	  
ervaring	  van	  de	  spelers	  lopen	  uiteen.	  Het	  ensemble	  speelt	  een	  breed	  repertoire,	  van	  een	  
swingende	  Bach	  en	  een	  mars	  tot	  lichte	  muziek	  met	  improvisatie.	  	  
	  
Het	  SPON	  saxofoon	  4tet	  uit	  Tilburg	  
	  
Het	  SPON	  saxofoon	  4tet	  bestaat	  nu	  ongeveer	  driekwart	  jaar	  en	  is	  ontstaan	  uit	  het	  orkest	  
van	  SPON:	  Stichting	  Project	  Orkest	  Nederland.	  Vier	  leden	  uit	  dat	  orkest	  wilden	  graag	  een	  
kwartet	  vormen	  en	  hebben	  daarmee	  ook	  in	  mei	  2013	  in	  Praag	  opgetreden!	  Bij	  het	  volgende	  
project,	  de	  reis	  gaat	  dan	  naar	  Italië,	  zullen	  ze	  ook	  optreden.	  Ze	  hebben	  dan	  Italiaanse	  
muziek	  op	  het	  programma	  staan,	  maar	  spelen	  ook	  andere	  soorten	  muziek.	  Alle	  leden	  
hebben	  inmiddels	  veel	  ervaring	  in	  diverse	  ensembles	  en	  harmonie	  en	  fanfare.	  Het	  kwartet	  
bestaat	  uit:	  Marja	  Verbruggen	  (sopraan),	  Marijke	  van	  Uden	  (altsaxofoon),	  Hanny	  Haans	  
(tenorsaxofoon),	  Ischa	  Zwart	  (bariton	  saxofoon).	  
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Saxofoonkwartet	  ƒourṬunes	  uit	  Deventer	  (o.l.v.	  Johan	  Vermuyen)	  
	  
Vier	  enthousiaste	  saxofoonspelers	  met	  een	  aantal	  jaren	  speelervaring	  in	  diverse	  
gezelschappen.	  Ze	  leerden	  elkaar	  kennen	  bij	  het	  Deventer	  Sax	  Department	  en	  startten	  in	  
mei	  2012,	  met	  ondersteuning	  van	  saxofoondocent	  Johan	  Vermuyen	  van	  Kunstencentrum	  de	  
Leeuwenkuil,	  met	  dit	  kwartet.	  De	  bezetting	  bestaat	  uit	  sopraan	  (Marleen	  Weststrate),	  alt	  
(Mark	  Zijlstra),	  tenor	  (Nicoline	  Hoekstra)	  en	  bariton	  (Joost	  Ostendorf).	  Het	  kwartet	  speelt	  
divers	  repertoire,	  variërend	  van	  jazz	  en	  ska,	  tot	  pop.	  
	  
GRWL	  Saxquartet	  uit	  Arnhem	  
	  
GRWL	  bestaat	  uit	  de	  vier	  saxofonisten	  Gea	  (alt,	  sopraan),	  Ray	  (alt,	  bariton),	  Wilma	  (sopraan,	  
alt)	  en	  Lucas	  (bariton,	  tenor).	  Zij	  spelen	  al	  jaren	  in	  amateurgezelschappen	  swing,	  jazz,	  soul,	  
rhythm	  &	  blues.	  In	  GRWL	  verlaten	  ze	  de	  comfort-‐zone	  van	  dit	  repertoire	  en	  zoeken	  met	  
elkaar	  de	  harmonie	  in	  improvisatie.	  Deze	  reis	  is	  nog	  maar	  net	  begonnen,	  het	  Deventer	  
Saxevent	  is	  hun	  eerste	  station!	  
	  
Saxofoonkwartet	  NOTOS	  uit	  Zwolle	  
	  
Dit	  kwartet	  bestaat	  uit	  professioneel	  saxofonist	  Jan	  Gerritsen	  (tenor)	  en	  drie	  van	  zijn	  
leerlingen:	  Bert	  Jonker	  (sopraan,	  alt),	  Karla	  Schelhaas	  (alt),	  en	  Rob	  Willems	  (bariton).	  Het	  
kwartet	  speelt	  een	  gevarieerd	  repertoire:	  klassiek,	  pop,	  film	  en	  jazz.	  
	  
Saxofoonquintet	  Opus	  5	  uit	  Zuidbroek	  (o.l.v.	  Wytse	  de	  Vries)	  
	  
Deze	  vijf	  zeer	  ervaren	  saxofonisten	  brengen	  speciaal	  voor	  het	  sax	  event	  een	  Argentijnse	  
programma	  	  met	  o.a.	  Libertango	  en	  Adios	  Nonino.	  Het	  danspaar	  Nicolette	  Westhof	  en	  
HansJan	  van	  der	  Deure	  luistert	  het	  optreden	  op.	  Het	  kwartet	  staat	  onder	  leiding	  van	  Wytse	  
de	  Vries.	  Overige	  spelers	  zijn:	  Betty	  Bakker,	  Jannie	  van	  der	  Deure,	  Jan	  Beerman	  en	  Ben	  
Douwes.	  Voor	  meer	  informatie:	  www.saxofoonquintetopus5.com.	  
	  
	  
	  


