Marcheren
Bij straatoptredens loopt Excelsior in een georganiseerde en uniforme ritmische stoet, dit is
marcheren.
Marcheren gaat onder leiding van de tambour-maître. De tambour-maître geeft voor een
commando altijd een waarschuwing door het fluitsignaal.
We beginnen altijd te marcheren met het linker been. Tijdens het marcheren wordt er
gemusiceerd, waarbij in de maat wordt gelopen. We lopen hierbij in rechte rijden. We richten
altijd op de persoon voor ons en de persoon het meest rechts in jouw rij.
Bij Excelsior hebben wij vertrektijden bij straatoptredens. Dit is het tijdstip dat wij daadwerkelijk
vertrekken. Voor vertrek moeten alle muzikanten opstellen en in de houding staan. Daarom
moeten alle leden een kwartier voor vertrek aanwezig zijn.
Opstellen
Bij het opstellen geeft de tambour-maître aan waar alle leden van de Slagwerkgroep moeten
staan. Dit doet de muzikaal leider bij de Fanfare. Wij gaan uit van vier rijen breed. Om tijd te
besparen zorgen alle muzikanten dat ze al ongeveer op de juiste plaats gaan staan. De indeling bij
straatoptredens is afhankelijk van de aanwezigheid van de muzikanten. De indeling is ongeveer als
volgt:
Slagwerkgroep
Tambour-maître
Snare drums
Mallet instrumenten
Multi percussion
Quint
Bass Drum
Fanfare
Trombones, Bariton/Euphonium, Hoorns
Saxofoons
Slagwerk
Bugels
Trompetten
Sousafoons
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Rust
Wij stellen ons op in de rust houding. Dit betekent: de voeten ongeveer 20 cm uit elkaar, het
hoofd naar beneden (kin op de borst) en de vrije arm(en) op de rug. Er wordt niet meer
gesproken.
In de houding
Om te kunnen vertrekken geeft de tambour-maître het commando: Opgelet, Korps, Geef, Acht.
Opgelet:
opletten, in de rusthouding blijven staan.
Korps:
hoofd omhoog, kijk naar voren
Geef:
Acht:
Linkervoet bij rechtervoet aansluiten, handen aan instrument.
We staan nu in de houding.
Vertrek
Er wordt een roffel ingezet door de snare’s gevolgd door een slag op de grote trom, waarna we
met het linkerbeen starten met marcheren.
(De tambour-maître geeft het commando: voorwaarts mars. Op het woord: voorwaarts blijft
iedereen onbeweeglijk stilstaan. Op het woord: mars wordt met de linkervoet een
'aanmarcheerpas' gemaakt en met de rechtervoet overgegaan in het marcheren.)
Pas-markeren
Zolang de Tambour-maître geen teken heeft gegeven voor rust blijven wij marcheren, ook
wanneer we niet vooruit komen. We maken dan de marcherende beweging wel kleiner door
alleen de hakken op te tillen. Let op: niet stilstaan!
Stil staan
Wanneer de tambour-maître wil dat het gehele korps stil gaat staan geeft hij het commando:
Opgelet, Korps, Halt! Of hij geeft na het fluitsignaal onderstaande beweging met de stok.

In gedachten tellen wij: halt en sta stil: Halt (1) en (2) sta (3) stil (4). Op de vierde tel staan wij dan
daadwerkelijk stil en staan wij weer in de houding.
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Op de plaats rust
Wanneer wij in de houding stil staan tijdens een optreden zal de tambour-maître het commando
geven: Op de plaats rust. Wij gaan dan weer staan in de rust houding en blijven zo staan.
Wanneer de tambour-maître twee keer rust roept mogen wij uit de rusthouding.
Ingerukt, mars!
Wanneer wij in de houding stil staan aan het einde van een optreden geeft de tambour-maître het
commando: ingerukt, mars! Wij draaien dan rechtsom en maken een stap vooruit met onze
linkervoet.
Draaien
Het kan ook voorkomen dat wij tijdens een optreden stilstaand moeten bijdraaien naar
bijvoorbeeld het publiek. Om dit te kunnen doen wordt het volgende commando gegeven:
Rechtsom / Linksom.
Het korps draait dan rechts- of linksom. Je draait op de bal van de ene voet en de hak van de
andere voet en sluit dan de achterste voet aan.
Musiceren
Tijdens het straatoptreden musiceren de muzikanten van Excelsior. De Slagwerkgroep en de
Fanfare spelen om en om een muziekstuk. De tambour-maître geeft aan welke nummers de
Slagwerkgroep speelt, bij de fanfare doet de muzikaal leider dit.
Deze beide personen overleggen samen wanneer, welk gezamenlijk nummer gespeeld zal worden.
Tussen de muziekstukken slaat de Slagwerkgroep: “8 maten out”. Na deze acht vier-kwarts maten
begint de andere groep weer met een muziekstuk. Zie mp3 om deze maten te herkennen.
Bochten
De bochten worden door het kops altijd zo haaks mogelijk genomen. We lopen achter onze
voorganger aan op onderstaande manier:

Rij

1
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Wanneer je in de rij loopt die de “buitenbocht” neemt (rij 1) dan loopt je helemaal door tot de
stoeprand. Loop je in de “binnenbocht” (rij 4) dan stop je op de hoek.
Bij het nemen van de bocht wachten we met omdraaien tot de laatste persoon uit jouw rij (met de
buitenbocht) weer naast je staat. Als je dus in rij 4 loopt dan moet je wachten op de drie andere
muzikanten in jouw rij. Loop je in rij 2, dan moet je wachten op de persoon uit rij 3.
Wanneer we de bocht niet naar rechts nemen, zoals in het voorbeeld, maar naar links, dan werkt
alles net andersom.
We snijder de bochten dus niet af. Doet jouw voorganger het fout, dan corrigeer jij de rij weer
door wel een haakse bocht te maken.
Counteren (keren)
Wij maken gebruik van twee soorten keren: Engels en Amerikaans. We veranderen van
looprichting en lopen door het korps de andere kant op.
Engelse counter
Bij Engels counteren, geeft de tambour-maître een teken door de stok recht omhoog te houden.
De tambour-maître keert en loopt door het korps terug. We keren dan rechts om onze eigen as.
De muzikanten veranderen van rij, dus de linkerrij is nu de rechterrij geworden.
De Engelse counter ziet er als volgt uit:

Amerikaanse counter
Bij Amerikaans counteren, geeft de tambour-maître een teken door de stok schuin omhoog te
houden. De muzikanten blijven bij deze counter op de goede plaats, de rechter rij blijft de rechter
rij. De rechter rij maakt altijd de grootste bocht. De Amerikaanse counter ziet er als volgt uit:
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Op 2, Wisselen
Slagwerkgroep
Fanfare
Normaal loopt de Slagwerkgroep voor de fanfare. Om dit te kunnen wisselen moeten beide
afdelingen op rijen van 2 gaan lopen. Hiervoor geeft de tambour-maître een teken.
Na dit teken gaan de buitenste rijen van de Slagwerkgroep invoegen in de middelste rijen zoals
weergeven in figuur 1. De binnenste rijen van de fanfare zullen zich voegen in de buitenste rijen,
zie figuur 1.
Na deze invoeging ziet het eruit als weergeven in figuur 2.
De Slagwerkgroep houdt zich in en laat de fanfare voorbij gaan. Zie figuur 3.
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Zodra de voorste fanfareleden voorbij de Slagwerkgroep zijn voegen zij zich weer op rijen van vier.
Zie figuur 4.
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Zodra de laatste Fanfare leden de Slagwerkgroep zijn gepasseerd voegt de Slagwerkgroep zich ook
weer op rijen van 4. De indeling ziet er dan uit zoals weergeven in figuur 5.

