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Showkorpsen IRENE uit Ede ( Promotekst 2017)
Het is al weer 68 jaar geleden dat de vereniging Chr. Showkorpsen Irene – Ede is
opgericht. In 1949 vormde zich een groep muzikanten om gymnastiekuitvoeringen
muzikaal te ondersteunen. Inmiddels hebben de korpsen een vaste plaats in de
Nederlandse Showbandwereld.
Showband Irene
Irene heeft in de afgelopen jaren haar eigen stijl ontwikkeld. De Showband Irene
bestaat uit 44 relatief jonge leden. Dat geeft de showinstructie de mogelijkheid een
fysiek zware en dynamische show te schrijven. Juist dit aspect typeert band van de
Veluwe.
De show van 2017 is speciaal voor het Wereld Muziek Concours in Kerkrade
geschreven. Het is een emotionele weergave van wat we allemaal wel eens
meemaken. De titel is “DREAMS”.
Muzikale leiding is in handen van Marcel van Raaij en Ed van Kommer. De
choreografie komt uit de pennen van Wim Jansen en Esther van de Kleut.
Tijdens optredens staat de Showband Irene onder leiding van tambour-maître
Gerben van Wikselaar.
Op het Wereld Muziek Concours van 2017 heeft Showband Irene zich gevestigd in
de top 10 van beste Nederlandse showkorpsen.
Jeugdshowband Irene
In 1981 koos de vereniging ervoor om een eigen jeugdafdeling, de Jeugdshowband
Irene, op te richten. Deze band won in 2014 het Open Nederlands Kampioenschap
voor Jeugdshowbands in Vlissingen.
Veel korpsen zien bij Irene een goede opzet van een jeugdorkest en dat voorbeeld
vindt gelukkig veel gevolg.
De Jeugdshowband bestaat dit jaar uit bijna 30 muzikanten in de leeftijd van 10 tot
en met 15 jaar.
Dirigent Dirkjan de Boer, Matthias Folmer en Ruben Huijzer zijn verantwoordelijk
voor de muziek van deze groep. Irene versterkt de muziek met beweging. De
choreografie komt uit de pennen van Thérèse de Groot, Jurgen Hendrix en Dick van
Roekel.
Het jeugdkorps staat onder leiding van lady-maître Ilse van der Vlies.
Jeugdshowband IRENE heeft dit jaar haar show ontworpen rond de muziek van de
films Superman, Captain America, Spiderman en Monsters vs Aliens.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 40119102
IBAN NL74RABO0185206352 tnv Chr. Showkorpsen IRENE - Ede

Chr Showkorpsen IRENE – Ede

Iren3
In 2010 besloot een groep oud-leden om een 3e orkest te vormen. Tussen
stageband en dweilorkest in. Lekker muziek maken maar met minder druk van vele
repetities en optredens. Iren3 bestaat inmiddels uit ca 25 leden. Zij willen zich niet
meteen een dweilband noemen, maar komen daar wel dicht in de buurt. Ook Iren3
heeft duidelijke Irene-roots. Dat is te horen aan de muziekstijl, maar ook aan de
show-elementen in hun optredens.
De korpsen van Irene lopen in uniformen die door eigen mensen zijn ontworpen.
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