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Het TAKE OFF Music Event (24, 25 en 26 mei) heeft een gevarieerd aanbod van bands in
allerlei genres, er zijn masterclasses, op zondag is weer een oecumenische jazzy
kerkdienst, er zijn drie topconcerten en voor zaterdag staat een prachtig Corendon
International Big Band Competition op het programma. Op twee topconcerten na is alles
gratis toegankelijk.
Corendon International Big Band Competition
Vijftien bigbands uit zes Europese landen treden zaterdag 25 mei ’s middags en ’s avonds
op drie podia in twee klassen tegen elkaar in het krijt. Vanouds is dit een zeer
geanimeerd programmaonderdeel. En
als je ergens kunt zeggen dat muziek
verbroedert dan is het wel tijdens dat
concours.
Topconcerten
Het Metropole Orkest is in diverse
bezettingen meermalen van de partij
geweest. Dit keer komt de Metropole
Orkest Big Band o.l.v. de fenomenale
Japans-Amerikaanse dirigente Miho
Hazama op vrijdag 24 mei als
begeleider van China Moses, de uiterst
getalenteerde dochter van Dee Dee
Bridgewater. Naar eigen zeggen vertelt
China muziekverhalen, met ‘een volledig palet aan emoties en
grooves’. Dinah Washington en Nina Simone zijn haar grote
voorbeelden.
Aansluitend op China Moses begint in de Kleine Zaal het
optreden van Fay Claassen. Tijdens dat optreden ontvangt zij
de Meer Jazz Prijs uit handen van loco-burgemeester Marja
Ruigrok. De vanuit Keulen opererende Fay Claassen, winnares
van drie Edisons, behoort tot de top van de Europese
jazzvocalisten. In Nederland treedt zij regelmatig op met Cor
Bakker, met de Beets Brothers en in oktober toert ze met het
Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Ook de befaamde
bigband van de West Deutsche Rundfunk en het Metropole Orkest vinden het een
eervolle job om deze zangeres te begeleiden.
Op zaterdagavond 25 mei is het topconcert van de Muddy Waters Tribute Band Hoochie
Coochie Tour. In de jaren ’60 was Muddy Waters dé inspirator van Engelse popgroepen
als John Mayall’s Bluesbreakers, The Rolling Stones en The Pretty Things. Gitarist en

bluesmaster Robbert Fossen houdt met deze tribute band de herinnering aan de
blueslegende levend.
Alle optredens zijn gratis, behalve de twee topconcerten op vrijdagavond. De toegang
daarvoor bedraagt € 15,00 per persoon per concert. Vrienden van Meer Jazz betalen €
12,50 mits besteld voor 10 mei. Kaarten te koop bij de kassa van De Meerse en online bij
www.demeerse.nl.
MeerRadio zal op vrijdag van 19 tot 24 uur en op zaterdag van 12 tot 24 uur live
uitzenden vanuit de Koffiecorner van Pier K in Het Cultuurgebouw.

Onlangs is het boek 'Help, ik ben een autist! Ik was het al
voordat ik het wist' verschenen. Het is geschreven door Pascal
van IJzendoorn samen met Ans Ettema-Essler. Pascal heeft
enkele jaren “De Ochtend van MeerRadio” gepresenteerd. Met
een kritische blik bespreekt hij in het boek zijn gang langs
diverse instellingen, psychiaters en psychologen, die hem vaak
op het verkeerde spoor zetten door hem van diverse diagnoses
te voorzien. Uiteindelijk kwam een psycholoog in opleiding met
een nieuwe diagnose van zijn problemen: autisme. Daarna heeft
hij zijn leven goed op de rit kunnen krijgen. Aan het begin van de wereldwijde
Autismeweek is het boek op 29 maart in Haarlem gepresenteerd en is verkrijgbaar bij de
boekhandel.

Vincent Rijke en Ruud Stoffelen hebben besloten hun werk als technicus bij MeerRadio
vanaf 1 mei neer te leggen. Dit is voor de omroep een behoorlijke aderlating, want beide
heren fungeerden een groot aantal jaren als onze technische- en ICT-duizendpoten.
Namens alle collega’s willen wij Vincent en Ruud hartelijk bedanken voor alle
inspanningen die zij in de afgelopen jaren voor MeerRadio hebben verricht en wensen
beiden veel succes toe bij alles wat zij in de toekomst gaan ondernemen. Het MT is
inmiddels bezig met de opvolging van Vincent en Ruud.

Wie wint de Zilveren MeerRadio Microfoon seizoen 2018/’19? Dat is de felbegeerde trofee
voor de beste, door scholieren van de groepen 7, 8 plus kopklassen zélf gemaakte
‘uitzending’ in het kader van de
workshop Maak Nieuws bij
MeerRadio. De prijsuitreiking is op
dinsdag 21 mei a.s. om 2 uur ’s
middags in onze studio. Wethouder
Marja Ruigrok (Cultuur) komt de prijs
uitreiken. En krijgt daarbij assistentie
van een nationaal beroemde radioen televisiepresentator, die u
allemaal kent… dus dat wordt dit jaar wel een heel feestelijke gebeurtenis!
De spanning loopt op, zowel bij scholen in Haarlemmermeer als in Amsterdam. Want ook
Amsterdamse scholen doen mee! De winnende groepen/klassen komen op 21 mei met
hun juf of meester naar de studio. De workshop Maak Nieuws bij MeerRadio (een
productie van Moreen Pattiruhu en Bram van Uchelen) heeft een zeer succesvol derde
seizoen achter de rug, zowel waar het deelnemersaantallen als de kwaliteit van de

‘uitzendingen' betreft. Pier K en MeerRadio, die de workshop samen aanbieden in
Haarlemmermeer, zijn er beretrots op. Net als de vrijwilligers die in het afgelopen
seizoen het vaste ‘Maak Nieuws’-team compleet maakten: Ricardo Bos, Wim Brik en Cees
van Rhijn. De volgende workshops zijn op 27 mei en 24 juni. De deelnemers daaraan
doen mee in de competitie om de Zilveren MeerRadio Microfoon 2019/’20.

Op donderdag 18 april om tien over 7 ’s avonds is Finn Schuurman
geboren. Hij is de zoon van Stephan Schuurman en zijn vriendin
Kimberly Rust. Op zijn facebookpagina schreef Stephan “Probeer
woorden voor het geluk te vinden die denk ik nog geen een vader
heeft kunnen vinden, onbeschrijfelijk”. Hoofddorper Stephan
Schuurman is sinds 2007 actief bij MeerRadio. Hij is geregeld op
dinsdagochtend al vroeg in de studio te vinden voor “De Ochtend
van MeerRadio” tussen 8 en 10 uur.

Vrijdag 10 mei is de feestelijke heropening van de vestiging van
Office Centre aan de Jacobus Spijkerdreef 10 in Hoofddorp.
Voor al hun klanten, leveranciers en lokale ondernemers
organiseren zij tussen 11 uur ’s morgens en 5 uur in de middag
verschillende activiteiten. Zo zal presentator Wim Brik met
verschillende ondernemers enkele uitzendingen van het
programma ZakenPlatform opnemen die later op zondagmiddag
tussen 1 en 2 uur op MeerRadio zullen worden uitgezonden. De
dag wordt afgesloten met een feestelijk ondernemerscafé van
Ondernemend Hoofddorp en dit zal tot 8 uur in de avond duren.

Sinds 14 april is “Postcode Loterij Eén Tegen 100” weer
bij RTL4 te zien. Het spelprogramma was van 2000 tot
2005 bij de TROS te zien, Daarna ging het naar TIEN.
Toen deze zender van John de Mol stopte in 2009 was het
programma bij de NRCV te zien en de laatste twee jaar bij
AVROTROS. Al die jaren was Caroline Tensen de
presentator en Wim van Putten de voice-over. Nu het
programma door RTL4 wordt uitgezonden heeft Eric
Westerop de rol als voice-over van Wim van Putten
overgenomen. Eric is geen onbekende bij MeerRadio.
Immers hij is man die alle jingles en promo’s inspreekt
voor de zender.
Wij van MeerRadio zijn bezig met een luisteronderzoek om zo de streekomroep van
Haarlemmermeer nog aantrekkelijker te maken. Daarvoor hebben wij jullie mening hard
nodig. Een deel van dit onderzoek wordt onderzocht doormiddel van een enquête. Deze
enquête duurt maar enkele minuten. Wil je ons helpen?
Vul de enquête nu in:
https://www.thesistoolspro.com/survey/up9cv5cd122d0dbfdd

