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HaCo en Educatieweekend 12 – 14 September 2014 voor Holland 

Harmony en DABS leden 

Een combinatie van HaCo en Educatie-weekend, dat betekent dat iedereen, van relatief nieuw in 

barbershop tot en met  onze meest ervaren dirigenten, er veel kan leren. De 9 top coaches die we 

hebben weten te enthousiasmeren om te komen staan garant voor een buitengewoon weekend dat 

voor 100% in het teken staat van barbershop, onze gemeenschappelijke hobby. 

Dit is weer een volledig weekend, waarvan je niet maar een deel kan boeken. Het is de bedoeling je 

een heel weekend in alle facetten van barbershop te verdiepen, te zingen, te luisteren en te leren. 

Er is een kwartettenstroom, die op dit moment plaats biedt aan 17 kwartetten. Deze kwartetten 

krijgen minimaal 3 coachings van verschillende coaches, kunnen workshops volgen die speciaal voor 

kwartetten zijn, maar er is vast ook nog ruimte om een of twee andere workshops te volgen. 

Kwartetten krijgen deze coaches toegewezen. De kwartetcompetitie op vrijdagavond is open voor 

alle kwartetten van HH en DABS, dus een onbeperkt aantal en zal officieel gejureerd worden. Ieder 

kwartet zingt twee conventiegeschikte nummers. 

Dirigenten hebben we in 2 groepen ingedeeld, degenen die op een conventie 65% of meer hebben 

gehaald en degenen die daaronder gescored hebben. De eerste groep gaat naar Don Campbell voor 

Directing Technique, de tweede groep gaat naar Kirk Young. Ook assistent dirigenten zijn bij Kirk 

welkom. 

Verder natuurlijk ook workshops voor section leaders, presentation teams en music teams, 

beginnende en gevorderde zangers en zangeressen.  

Iedereen die niet in een compleet kwartet zingt, zingt in één van de twee grote koren, een ladies 

Chorus onder leiding van Don Campbell en Cindy Hansen en een gemengd koor o.l.v. Jordan Travis en 

Patrick Brown.  

Het weekend begint op vrijdag 12 september met de aankomst tussen 15:00 en 17:00. Een diner om 

17.30 en daarna barst het educatieve geweld los. Het weekend kost € 175,- en hiervoor krijg je 2 

nachten, 2 diners, 2 lunches, 2 ontbijten, een lakenpakket,  2 shows en een kwartetcompetitie, 

bladmuziek en teach tracks, die in april op de website komen te staan, en 9 fantastische coaches! 

Bovendien is het mogelijk je als kwartet of (groot gedeelte) van een koor in te schrijven tijdens het 

weekend zelf, dus niet vooraf,  voor een plaats op het podium met één song in de zaterdagavond 

show of in de zondagmiddagshow.  Het Edu-team gaat daar dan een mooie “set-list” van maken. In 

de zondagmiddagshow laten de twee koren zien en horen wat het resultaat is van hun repetities en 

treden het “kampioenskwartet HaCo” en het kwartet dat de publieksprijs heeft gewonnen op naast 

de spontane aanmeldingen. Ook krijgen 3 koren die met tenminste 80% van hun leden aan de HaCo 

deelnemen de kans om als demonstratiekoor bij workshops gecoacht te worden door één van de 

topcoaches. 

Laat je zien en laat je horen! 

Einde weekend: zondag 14 september om 17.30 u.



 
 

Wie zijn de coaches? 

Cindy Hansen 
 
Ooit een filmpje bekeken van één van de topkoren binnen de 
barbershop van Sweet Adelines, Holland Harmony en 
Harmony Inc., of de mogelijkheid gehad dit in het echt te 
zien?  Dan heb je waarschijnlijk zitten kijken naar het werk 
van Cynthia K. Hansen Ellis. 
 
Met meer dan 30 jaar ervaring en een achtergrond in de 
sociale sector, weet Cindy als geen ander de persoonlijkheid 
van een groep te identificeren en hierdoor een performance 
en choreografie te creëren die speciaal geschikt is voor de 
betreffende groep. 
 
Door haar energie en motiverende manier van coachen krijg 
je het gevoel dat je alles kunt wat optreden betreft. 
Haar "enHANSENments" zullen de manier waarop je denkt 
over optreden voor altijd veranderen. 
 

 

 
 

Don Campbell 
 
Don Campbell is hoogleraar in de muziek en directeur van 
koor activiteiten aan de Southern Wesleyan University in 
Central, South Carolina. 
Voorafgaand aan zijn benoeming bij SWU in 1998, doceerde 
hij 20 jaar lang vocale muziek aan de Redwood High School in 
Visalia, Californië. Hij is verantwoordelijk voor het uitbreiden 
van het programma tot 300 studenten in vijf koren. Dr. 
Campbell behaalde zijn Bachelor of Arts graad in het 
muziekonderwijs van de California State University, Fullerton, 
zijn Master of Arts graad in koordirectie aan de California 
State University, Fresno, en zijn Doctor of Musical Arts graad 
in koordirectie van de Arizona State University. Zijn mentoren 
zijn onder andere David Thorsen, Howard Swan, John 
Cooksey, Greg Lyne, en vele anderen 
 

 

 
  



 
 

Gary Plaag 
 
Gary komt uit het noorden van Virginia en is sinds 1985 lid 
van de Barbershop Harmony Society. 
Gary heeft tenor gezongen in tal kwartetten , zoals de 1999 
Mid-Atlantic District kwartet kampioen, dat tevens 5x in de 
Internationale kwartetcompetitie stond. 
Gary is momenteel lid van de Raad van Bestuur van de 
Barbershop Harmony Society , en is bezig aan zijn laatste jaar 
van een termijn van drie jaar . Hij is momenteel de Wedstrijd 
en Judging ( C & J ) vice-president van de BHS Mid-Atlantic 
District, evenals de District Youth In Harmony ( YIH ) Vice 
President. 
Hij diende in beide posities in het verleden ( C & J 2004-2006 
en YIH 1995-2002 ) . 
Gary is een Certified BHS Presentation Judge sinds 1998 , en is 
momenteel lid van de BHS Presentation Category Board of 
Review. Gary is een actieve internationale koor- en 
kwartetcoach , en werkt graag met jongeren en volwassenen , 
mannen- en vrouwenkwartetten en koren in de VS, Canada 
en Europa. 

 

 
 

Jordan Travis 
 
Jordan begon zijn uitgebreide training op jonge leeftijd wat 
leidde  tot een Bachelor of Music Degree in Vocal 
Performance van de Universiteit van Toronto . Tijdens zijn 
studie werd hij onderwezen door enkele van de beste  
docenten in vocal performance , vocale pedagogiek en 
koordirectie . aaast het zingen en dirigeren , wordt Jordan 
veel gevraagd als coach in Canada, de Verenigde Staten en 
Europa. 
Jordan is de Associate Director en Vocal Coach van de 2013 
Internationale kampioenen , de Toronto aorthern Lights en 
de muzikaal leider en het creatieve brein van zowel The 
Harbourtown Sound (BHS) als A Cappella Showcase (Harmony 
Inc) . Hij is een singing judge voor de Barbershop Harmony 
Society. 
Dit jaar ontving Jordan een  Community Leadership Award 
voor uitstekend leiderschap en zijn blijvende bijdrage in de 
ondersteuning van de vocale muziek in scholen in Canada.  
 
  



 
 

Paul Olguin 
 
Paul Olguin ontdekte barbershop op 14-jarige leeftijd dankzij 
zijn middelbare school muziekdocenten, Larry Triplett en Nick 
Papageorge, beiden barbershoppers. 
Inmiddels heeft Paul iedere partij al gezongen in verschillende 
kwartetten.  
De beste prestatie was als bariton met “Special Feature” in 
1993 als internationaal vijfde plaats bronzen 
medaillewinnaars. 
Hij begon met dirigeren en het bijwonen van Harmony 
University in 1983, en heeft als dirigent jarenlang de leiding 
over Fullerton in Californië. 
Ook was hij assistent dirigent van de Masters of Harmony 
onder leiding van Dr Greg Lyne.  
Momenteel is Paul de assistent dirigent van de Portland 
Metro. 
 
 In 1988 won Paul een muziekwedstrijd georganiseerd door 
de BHS met zijn lied “I Was Born Seventy Years Too Late”. 
 Sindsdien heeft hij heel veel nummers geschreven voor zowel 
zijn eigen groepen als voor anderen. 
Zijn meest recente werk is geschreven voor “Flightline”, 
Internationaal Collegiate 4e plaats kwartet, die het nummer 
“You Are the One I Love” hebben gezongen. 
Paul heeft een bijzondere prestatie geleverd door in de 100 
dagen voorafgaand aan Harmony University 2014, 100 tags te 
schrijven. Dit is er dus 1 per dag! Ze zijn allemaal gratis 
verkrijgbaar via barbershoptags.com. 
 
Hij begon met lesgeven op de Barbershop Harmony scholen 
in 2004, als lid van het kwartet “Finale”. Ook werd hij 
uitgenodigd om les te komen geven in Nieuw-Zeeland en 
verschillende andere plekken in Amerika. 
Paul is gespecialiseerd in het schrijven van muziek,lesgeven in 
muziektheorie en tagzingen. 
In de zeldzame momenten dat Paul niet met barbershop bezig 
is, is hij te vinden als freelance muziekkant, zangleraar en 
speelt hij ukulele. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Patrick Brown 
 
Patrick is lid van en choreograaf bij de 2013 International 
Champions Chorus The Toronto Northern Lights.  
Behalve dat hij een barbershopzanger is in koor en kwartet, 
brengt hij bijna 20 jaar theaterervaring mee in zijn coaching 
vaardigheden.  
Hij heeft gewerkt met groepen in Canada, de VS en Duitsland 
en is enthousiast over zijn eerste samenwerking met leden 
van DABS en Holland Harmony. 

 

Matthew Gifford  
 
Matthew is de bas van het kwartet de Musical Island Boys. 
Het kwartet begon op de middelbare school in 2002 , en 
waren de 2002 & 2003 NZ nationale high school kwartet 
kampioenen. In 2004 wonnen ze de NZABS en Pan Pacific 
Open Quartet titels. In 2006 wonnen de  Musical Island Boys 
de Internationale BHS Collegiate Quartet contest, en de 
afgelopen drie jaar hebben ze de 2e plaats, zilveren medaille, 
op de BHS International Convention gewonnen. Dit populaire 
kwartet heeft optredens en shows gedaan in Nieuw-Zeeland , 
Australië en de Verenigde Staten , evenals op de Cook Islands 
, Nederland, Japan , Zuid-Korea , Zweden, Vanuatu Frans-
Polynesië en Engeland . 
Matthew werd een gecertificeerd SInging Judge in het 
Australasian Gilde van Barbershop judges in 2011 . In juli 2013 
, werd Matthew de eerste affiliate (non-American) 
gecertificeerde singing judge van de Barbershop Harmony 
Society. 
Matthew was een van de oprichters van het Vocal FX chorus 
in Wellington NZ , en coacht barbershopkwartetten en koren, 
in Nieuw-Zeeland en Australië en ook in Europa. Matthew 
heeft ook meegewerkt als coach/docent bij Harmony Colleges 
in Nieuw-Zeeland en Australië. Hij geeft in 2014 les aan de 
Nederlandse HaCo en aan het Harmony College van BinG in 
Duitsland. 
Hij woont in Wellington waar hij werkt voor het Maori 
Language team op het hoofdkantoor van het ministerie van 
onderwijs. 

 

 



 
 

Sean Devine 
 
Hij komt uit het meest “zoete” stadje ter wereld (Hershey, 
Pennsylvania), maar verhuisde in 2001 naar Californië om zich 
aan te sluiten bij een professionele doo-wop groep – The 
Alley Cats. 
 
In juli 2008 vertrok hij weer om op het hoofdkantoor van de 
Barbershop Harmony Society in Nashville te gaan werken als 
hoofd van ontwikkeling en fondsenwerving – Harmony 
Foundation International. Het hoofddoel is aandacht en 
financiële ondersteuning  voor  ‘Youth in Harmony’ – het 
overbrengen en enthousiast maken voor vocale muziek (en 
vooral barbershop!) aan de volgende generatie. 
 
Sean is een gecertificeerde BHS presentation judge, en won 
5x internationaal goud met een koor. 
Hij is lead van het kwartet - OC Times dat in 2008 
internationaal kampioen werd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rasmus Krigström 
 
Rasmus Krigström , geboren 1986 in Stockholm , Zweden .  
Hij begon met koorzang toen hij 5 jaar oud was en met 
drummen en piano spelen toen hij 8 was.  Toen hij 10 werd 
ging hij naar de Adolf Fredriks Muziekschool, iedere klas 
vormt een koor en je oefent dus iedere dag. 
Hij studeerde af aan het Stockholm Muziek Gymnasium op de 
leeftijd van 19, na 9 jaar zingen op scholen waar koorzingen 
een hoofdvak is. Op dat moment zong hij al in een aantal van 
de beste amateurkoren van Stockholm, was zeer 
geïnteresseerd in drummen op dat moment, en ging een 
zomercursus aan Berklee College of Music in Boston volgen in 
drummen. 
Hij heeft de militaire dienst als drummer in de Zweedse 
Koninklijke Landmacht Drum Core gediend, werkte een jaar 
als muziekleraar in Stockholm en dit is waar hij kennis maakte 
met barbershop! 
In de herfst van 2006 werd het kwartet Ringmasters 
opgericht.  Hij studeerde aan de Royal College of Music in 
Stockholm, studeerde koordirectie en lesmethoden  en ging 
arrangeren voor het kwartet. Hij begint dan ook professioneel 
te zingen in koren, met name in het Zweedse radiokoor. 
Ringmasters wonnen hun college goud in 2008 , werden 4de 
plaats bronzen medaillewinnaars in 2009 , veroverden een 
derde plaats in 2010 , begonnen met het verkennen van 
Europa en de VS en deden shows, masterclasses en 
coachings. Rasmus schrijft arrangementen voor veel groepen. 
In het voorjaar van 2011 zijn The Ringmasters aan boord van 
een cruiseship als entertainers. 
In 2012 worden de Ringmasters internationaal kwartet 
kampioen, en doen opnieuw een cruiseship tour en een rond-
de -wereld tour . 
 
In 2013 begint Rasmus met het coachen van kwartetten en 
koren in Europa. The Ringmasters zijn gastdocenten aan de 
Harmony University in de VS . Ook begint hij met het schrijven 
van barbershoparrangementen, die geschikt zijn voor 
competitie. In 2014 hoopt hij Music Judge te worden en is hij 
in verschillende landen uitgenodigd om te komen coachen.  
Ringmasters heeft drie Amerikaanse tours gepland staan. 
 

 

  


