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Marinierskapel der Koninklijke Marine
De Marinierskapel is het veelzijdige muzikale visitekaartje van de Koninklijke Marine.
Dit harmonieorkest wordt gevormd door 53 geselecteerde beroepsmusici, die zowel in
orkestverband als in ensemblevorm optredens verzorgen in binnen- en buitenland
De belangrijkste taak van de Marinierskapel is het muzikaal ondersteunen van het militaire
ceremonieel voor het Koninklijk Huis, de Koninklijke Marine of Defensie in het algemeen.
Voorbeelden hiervan zijn erewachten bij ontvangst van staatshoofden of ambassadeurs,
herdenkingen, beëdigingen, commando-overdrachten en doop van marineschepen
Sinds de oprichting in 1945 is de Marinierskapel bij het grote publiek vooral bekend
geworden door de vele succesvolle concerten, radio- en tv-optredens, plaat- en cd-opnamen
en taptoes. Regelmatig werken nationale en internationale solisten hier aan mee.
Hoogtepunten in eigen land vormen de jaarlijks terugkerende Nationale Taptoe, de opening
van de Staten-Generaal op Prinsjesdag en het Korpsconcert in concertgebouw De Doelen
te Rotterdam.
Legendarisch en kenmerkend in de internationale militaire muziekwereld is de specifieke
eigen ‘sound & drive’ van het orkest, waardoor het ook over onze landsgrenzen een graag
geziene gast is.
Naast bijna alle Europese landen heeft de Marinierskapel onder meer opgetreden in de
Verenigde Staten, Rusland, Japan, Aruba, Curaçao en Dubai.

Meer informatie kan ook terug gevonden worden via de openbare Facebook pagina:
www.facebook.com/marinierskapel

contactgegevens

commandant:

KAPTMARNS Albert Doosjen

dirigent:

majoor der marinierskapel Peter Kleine Schaars

kapelmeester:

eerste luitenant der marinierskapel Peter Bongaerts

bezoekadres:
Stolwijkstraat 88
3079 DN Rotterdam
postadres:
Van Ghentkazerne
Marinierskapel
Toepad 120
3063 NJ Rotterdam

internet:

www.marine.nl/marinierskapel

Voor informatie of boekingen kunt u zich via het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht
militaire.muziek@mindef.nl
t.a.v. ELNTMARNSKAP Cor Knegjens, coördinator Publieke Presentaties

majoor der marinierskapel

Peter Kleine Schaars
dirigent van de Marinierskapel der Koninklijke Marine

Peter Kleine Schaars, geboren op 10 augustus 1962 in Deventer, begint op 10 jarige leeftijd
met trombone in de plaatselijke muziekvereniging.
Zijn veelzijdige muzikale interesse groeit uit in het voltooien van vier conservatoriumopleidingen: trombone klassiek, trombone jazz, compositie/arrangeren en directie.
De militaire dienstplicht vervult hij bij het Korps Mariniers en na het behalen van de
elementaire vakopleiding (EVO) wordt hij vanwege zijn kwaliteiten ten dienst gesteld bij de
Marinierskapel der Koninklijke Marine.
In juni 1989 krijgt hij bij deze kapel een contract voor onbepaalde tijd aangeboden en is hij
er gedurende 13 jaar werkzaam als trombonist, stafarrangeur en assistent-dirigent.
Om gehoor te kunnen geven aan toenemende internationale werkzaamheden als componist
en dirigent besluit hij in 2002 als sergeant-majoor de Marinierskapel te verlaten en reist
vervolgens ruim 10 jaar regelmatig de wereld rond om bij vele symfonische blaasorkesten
gastdirecties te verzorgen.
Bij muziekuitgeverij De Haske / Hal Leonard aanvaardt hij tevens een deeltijdfunctie als
klankregisseur en produceert in enkele jaren meer dan 250 cd’s. Daarnaast is hij de vaste
dirigent van o.a. het Nederlands Politie Orkest, Gruno’s Postharmonie Groningen, de
Koninklijke Biltse Harmonie en de Show- and Marchingband Kunst & Genoegen uit Leiden.
Met deze laatste wint hij in 2005, naar aanleiding van drie achtereenvolgende wereldtitels,
de prestigieuze WAMSB award.
In 2010 is hij oprichter en dirigent van het professionele Inspiration Orchestra waarmee hij
spraakmakende cross-over concerten organiseert en tevens management workshops
verzorgt.
Vanaf 1 juni 2013 is hij aangesteld als dirigent en artistiek leider van de Marinierskapel der
Koninklijke Marine en keert daarmee terug op het ‘oude muzikale nest’ in de hoedanigheid
van majoor der marinierskapel.

orkestbezetting
De Marinierskapel heeft standaard de volgende orkestbezetting:
2 fluiten + piccolo
hobo + althobo
12 besklarinetten + esklarinet + basklarinet
2 fagotten
2 altsax + tenorsax + baritonsax
4 hoorns
7 trompetten
3 trombones + bastrombone
3 euphoniums
3 bastuba’s
1 contrabas
4 slagwerkers
1 pianist
1 cello

ensembles

De musici van de Marinierskapel der Koninklijke Marine treden ook regelmatig op
in afzonderlijke ensembles. Zo zijn bijvoorbeeld het Strijkje, het Koperkwintet,
het Combo en het Dansorkest niet meer weg te denken bij officiële staatsdiners,
ontvangsten, recepties en gala’s.
Bij speciale gelegenheden, omstandigheden of op bijzondere locaties wordt daarnaast
regelmatig gebruik gemaakt van nog andere muzikale bezettingen.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn een piano-solo, of als begeleiding van een instrumentalist,
en kwartetten/kwintetten in diverse samenstellingen.
“Qua Patet Orbis” oftewel “Zo wijd de wereld strekt’, geldt zeker voor de ensembles.
Van Indonesië tot Amerika, in Londen of St. Petersburg, bij vele gelegenheden hebben deze
muzikale ambassadeurs van de Koninklijke Marine steeds hoge waardering gekregen.

het Strijkje
Het Strijkje van de Marinierskapel der Koninklijke Marine is het oudste ensemble
uit de kapel.
Een violist, cellist, contrabassist en een pianist vormen samen dit unieke "orkestje".
Ze spelen zelden voor een groot publiek maar des te vaker in besloten kring.
Als achtergrondmuziek belangrijk is voor de sfeer van bijvoorbeeld een receptie of diner,
kan het Strijkje passende muziek spelen.
De troeven van het ensemble zijn de Hongaarse csardas, de tango, de wals en het
romantische repertoire uit de klassieke salonmuziek.
In de loop der jaren verzorgden de musici van het Strijkje de achtergrondmuziek op talloze
recepties en diners van zowel het Koninklijk Huis, de minister van Defensie en de
Commandant Zeestrijdkrachten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Impresariaat Militaire Muziek
Krijgsmacht: militaire.muziek@mindef.nl

Michiel Adriaenszoon de Ruyter Kwintet (MAR V)

De volledige naam van het Koperkwintet is het ‘Michiel Adriaenszoon de Ruyter Kwintet’
(MAR V); een naam met gevoel voor traditie. Sinds het ‘De Ruyter jaar’ (2007) draagt het
kwintet met glans deze naam.
MAR V - waarbij de ‘V’ staat voor kwintet - speelt in de bezetting:
2 trompetten, hoorn, trombone en bastuba. Ook wordt opgetreden als MAR V +
hierbij wordt het kwintet aangevuld met pauken en percussie.
Naast het gehele originele repertoire voor koperkwintet wordt muziek uit alle tijdvakken
gespeeld, waaronder bewerkingen van ouvertures en opera’s van Monteverdi, Mozart,
Rossini en Bizet. Dit alles aangevuld met selecties uit film-, musical-, swing- en popmuziek en
speciaal voor dit ensemble gecomponeerde muziek.
Het kwintet wordt regelmatig gevraagd om bij belangwekkende gebeurtenissen, soms in
aanwezigheid van leden van het Koninklijk Huis, de muzikale aankleding te verzorgen.
Onder meer in de Ridderzaal in Den Haag, maar ook tijdens kerkdiensten, herdenkingen of
feestelijke openingen in binnen- en buitenland is MAR V een gewaardeerd ensemble.
Naast deze optredens met een formeel karakter worden openbare concerten of
schoolconcerten gegeven, vaak in samenwerking met koren en muziekverenigingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Impresariaat Militaire Muziek
Krijgsmacht: militaire.muziek@mindef.nl

het Combo
Het Combo van de Marinierskapel is een veelgevraagd ensemble dat gevormd wordt door
een pianist, bassist, drummer en een saxofonist. Op speciaal verzoek kan het uitgebreid
worden met een vocalist, hetgeen natuurlijk een extra verdieping van het repertoire
oplevert.
Het Combo treedt op bij recepties, diners en feestelijke aangelegenheden, maar ook op
conferenties en symposia. Hierbij wordt met stijlvolle, kwalitatief hoogstaande easy-listening
muziek een zeer aangename ambiance gecreëerd.
Daarnaast wordt regelmatig opgetreden als een Jazzkwartet, waarbij allerlei Standards uit
het “Real Book” ten gehore worden gebracht. Speciale Jazz Diner Party’s zijn zo in binnenen buitenland al opgeluisterd.
Naast een optreden in bijv. het Catshuis is het ensemble onder andere in Constanta,
Roemenië te gast geweest bij de Roemeens-Nederlandse marine-oefening
“Cooperative Lion 2009”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Impresariaat Militaire Muziek
Krijgsmacht: militaire.muziek@mindef.nl

het Dansorkest

Wilt U dansen op uitstekende muziek, dan bent U hier aan het juiste adres!
Het Dansorkest wordt bemand door enthousiaste en gedreven musici die deel uitmaken
van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Naast het opluisteren van feestelijke
gebeurtenissen binnen Defensie is ze een graag geziene gast bij civiele gelegenheden.
Muzikale stijlen variëren van pure dansmuziek (ballroom & Latin) tot jazz, waaronder bekend
bigbandrepertoire, en van de Ramblers tot Glenn Miller en Count Basie.
Het profileert zich regelmatig als een spetterende coverband waarin de beste dansclassics
vanaf de jaren 60 de toon aangeven.
De laatste jaren wordt het Dansorkest veelgevraagd bij grotere charity-gala’s waarbij het tal
van gerenommeerde artiesten heeft mogen begeleiden. Liesbeth List, Linda Wagenmakers,
Anita Meyer, Justine Pelmelay, Ellen ten Damme, Huub van der Lubbe en Denise Jannah zijn
daar enkele voorbeelden van.
Door deze veelzijdigheid zijn deze “Swinging Marines” niet alleen geschikt voor kleinschalige
party’s, maar ook voor grotere festivals en bedrijfsfeesten. Het Dansorkest kan daarnaast
uitstekend feestelijke diner-dansants opluisteren of recepties veraangenamen met rustige
easy-listening.
Sinds haar bestaan zijn al vele optredens verzorgd in nagenoeg heel Europa. Maar ook
verder weg hebben velen al gedanst op haar vrolijke klanken zoals in Japan, Amerika,
Rusland, Curaçao en Aruba en de Verenigde Arabische Emiraten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Impresariaat Militaire Muziek
Krijgsmacht: militaire.muziek@mindef.nl

Vrienden van de Marinierskapel
De stichting “Vrienden van de Marinierskapel” - opgericht op 17 april 1985 - heeft als
doelstelling de wisselwerking tussen orkest en publiek te stimuleren.
Meer publieke waardering en belangstelling betekent in gelijke mate groeien van prestatie
en enthousiasme van dirigent en muzikanten. Op die manier kan de Marinierskapel der
Koninklijke Marine haar hoge artistieke niveau handhaven of zelfs verbeteren.
Om deze onmiskenbare wisselwerking tussen kapel en publiek aan te moedigen heeft
de stichting "Vrienden van de Marinierskapel" de taak op zich genomen het orkest in
toenemende mate tot het publiek te brengen.
Dit kan alleen als het ook financieel mogelijk gemaakt wordt. Met steun van donateurs
wordt de stichting in staat gesteld om de Marinierskapel die plaats te bezorgen die zij
verdient: midden tussen het publiek!
U bent donateur als u de stichting met ten minste 10 Euro per jaar steunt.
Wat biedt de stichting u als donateur:
Korting op de geluidsdragers die de kapel uitbrengt;
Korting op toegangskaarten voor de korpsconcerten in De Doelen
en voor de Nationale Taptoe te Rotterdam;
Drie maal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief ‘Tussen de Maten’
hierdoor worden de leden op de hoogte gehouden van het wel en
wee van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en de Tamboers
en Pijpers van het Korps Mariniers. Tevens vindt u hierin de
concertagenda.
H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden is beschermvrouwe van de stichting.
website: www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl
contactinformatie:
Stichting "Vrienden van de Marinierskapel"
Dhr. W. van Dam - secretaris
Postbus 1191
3260 AD Oud-Beijerland
tel: 0186 612765
E-mail: info@stichtingvriendenmarinierskapel.nl

