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14 februari 2009 

 
FASO-Nieuwsbrief – 2009 nummer 1 
 
 
Beste lezer, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste FASO-Nieuwsbrief van 2009, boordevol nieuws over jeugd-en studentenorkesten. In 
het bijzonder kunnen we u heet van de naald de uitslag van het Nationaal Concours voor Jeugdorkesten melden! 
En er is nog veel meer jeugdnieuws: een samenwerking tussen symfonieorkest Toonkunst Bussum en de 
plaatselijke muziekschool, een soort Idols-verkiezing voor jonge solisten in samenwerking met het Haarlems 
Amateur Symfonieorkest en de ontwikkeling van jeugdbeleid door de FASO en Kunstfactor. Ook kunt u lezen 
over een aantal andere FASO-activiteiten, zoals het Europees Orkesten Festival, het FASO-studieweekend en 
het op de FASO-website verzamelen van YouTube-filmpjes van lidorkesten.  
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Redactie FASO-Nieuwsbrief 
(Piet Boekhoudt, Jet Katgert en Wil Senden) 
 
P.S. Leest u de nieuwsbrief liever op papier, dan kunt u de nieuwsbrief in pdf-formaat uitprinten. Verder kunt u 
vorige edities van de nieuwsbrief lezen in het nieuwsarchief. 

� 
  

 

Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten 

En de winnaar is … 
 
Vandaag, 14 februari, vond in ‘De Doelen’ in Rotterdam de finale van het 
Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten plaats. Winnaar van het 
concours is het AJO Jeugd Symfonie Orkest Provincie Utrecht, dat 
zich het ‘Beste jeugdorkest van Nederland’ mag noemen. De hoofdprijs 
bestaat uit een bedrag van �15.000,-.  
 
Aan de finale namen nog drie andere jeugdorkesten deel:  
• Frysk Jeugd Orkest o.l.v. Theo Brouwer 
• Symfonia Jong Twente o.l.v. Alexander Geluk 
• Twents Jeugd Symfonie Orkest o.l.v. Carl Wittrock 
 
Er zijn nog diverse andere prijzen uitgereikt: 
• De Programma-Wisselprijs voor het beste programma: Symfonia 

Jong Twente 
• De Jij-Speelt-Toch-Ook-Supportprijs voor de net-niet-finalist: JSO 

Bloembollenstreek 
• De Jongerenprijs, toegekend door de Jongerenjury: Frysk Jeugd 

Orkest 
 
De jury van de finale bestond uit Emmy Verhey, Roy Schijff en Qui van 
Woerdekom. De prijzen werden uitgereikt door Maartje van Weegen, 
bekend van radio en televisie en presentator van het radioprogramma ‘De 
Klassieken’. 
 
Zie voor meer informatie: www.jijspeelttochook.nl. 

 � 
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Europees Orkesten Festival 21 t/m 24 mei 2009 

De stand van zaken  
 
Zoals u in een eerdere FASO-Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, organiseert 
de FASO het Europees Orkesten Festival 2009. De voorbereidingen 
daarvoor zijn natuurlijk in volle gang. Binnenkort zult u van de organisatie 
in een extra editie van de FASO-Nieuwsbrief een vooruitblik op dit festival 
krijgen. Voor actuele informatie over het festival kunt u de FASO-website 
raadplegen.Zie daarvoor deze link.  

 � 

 

FASO-studieweekend in teken van 60 jaar FASO  

Muziekweekend van 23 t/m 25 oktober 2009 
 
In het kader van de jubileumviering van het 60-jarig bestaan van de 
FASO wordt van 23 oktober t/m 25 oktober 2009 het FASO-
studieweekend georganiseerd. Brede deelname is mogelijk omdat leden 
van alle lidorkesten zich als deelnemer kunnen inschrijven. Ook musici 
die niet aan een orkest verbonden zijn, zijn van harte welkom. 
 
Op het programma komt een groot werk te staan. Te denken valt aan een 
symfonie van Mahler, Bruckner of Brahms. Daarnaast wordt ook een 
Nederlandse compositie op de lessenaar gezet. Sef Suilen (voor velen 
van ons geen onbekende) zal de leiding van het studieweekend op zich 
nemen. Deskundige repetitoren begeleiden groepsrepetities. Gezellige 
onderlinge contacten geven het geheel een extra cachet. 
 
Traditiegetrouw vindt het studieweekend plaats in Conferentiecentrum 
Woudschoten.  
Het weekend wordt afgesloten met een muziekmarkt, een feestelijk 
concert met aansluitend de receptie van de jubilerende FASO. 
 
Van harte aanbevolen! 
 
Belangstelling kunt u doorgeven via het aanmeldingsformulier. 

 � 

 

Jeugdbeleid FASO – de voortgang 

Oproep aan lidorkesten 
 
Het FASO-bestuur heeft in eerdere nieuwsbrieven aangekondigd 
jeugdbeleid te ontwikkelen. Van het FASO-bestuur ontving de redactie de 
volgende bijdrage over de voortgang hiervan en een oproep aan de 
besturen van de lidorkesten om dit beleid te tijdens volgende 
ledenvergadering te steunen: 
 
De Werkgroep Jeugdbeleid (Wilma van der Heide, Frank Peelen, Wil 
Senden) is bezig met het opzetten van jeugdbeleid voor de FASO, een 
van de belangrijkste speerpunten van FASO-beleid van dit moment. Met 
de eerste vraag, een opleidingskader voor symfonieorkesten op te zetten 
zoals dat al jaren gangbaar is in de wereld van de blaasmuziek, zijn we 
de besprekingen met Kunstfactor gestart.  
Na twee vruchtbare besprekingen met Kunstfactor is besloten om met 
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vereende krachten aan dit opleidingsplan vorm te gaan geven. Wij zijn 
heel gelukkig met dit samenwerkingsverband. Om dit plan te kunnen 
realiseren is er, uiteraard, een breed draagvlak nodig waar de FASO-
lidorkesten voor kunnen zorgen. 
Hierbij dienen we ons, met z'n allen, te realiseren dat een gericht jeugd- 
en opleidingsbeleid de enige manier is om de vergrijzing (en de 
uiteindelijke leegloop) van onze orkesten een halt toe te roepen.  
Dit punt zal dan ook op de komende Algemene Ledenvergadering van 
de FASO op 21 maart a.s. , prominent op de agenda staan. Chantal 
Vromans, beleidsmedewerker bij Kunstfactor, zal hierover een lezing 
houden.  
De Werkgroep Jeugdbeleid doet de dringende oproep aan alle besturen 
van de lidorkesten om deze plannen te steunen door hun aanwezigheid 
op de komende ALV en over deze belangrijke kwestie mee te denken.  
 
Namens FASO-bestuur en Werkgroep Jeugdbeleid, 
Wilma van der Heide 

 � 

 

YouTube op FASO-website  

Meld filmpjes van uw orkest bij ons aan 
 
Sinds kort kunt u filmpjes van lidorkesten op de FASO-website bekijken. 
Deze filmpjes worden verzameld uit het aanbod dat op YouTube te 
vinden is. Hebt u een YouTube-filmpje van uw orkest, dat u wilt delen met 
anderen? Stuur ons dan de link van het filmpje en wij plaatsen het op de 
YouTube-afspeellijst van de FASO-website.  
Hoe? Ga naar de YouTube-website en zoek daar het betreffende filmpje. 
Kopieer daarna de link uit de adresbalk (http://nl.youtube.com/...) in uw 
mailtje aan redactie@fasobib.nl. 
 
Ook kunt u op de FASO-website zoeken naar filmpjes van bijvoorbeeld 
jeugdsymfonieorkesten, strijkorkesten, kamerorkesten, etc. Zie daarvoor 
de zoekpagina. 

 � 

 

Moldau-programma voor kinderen 

Toonkunst Bussum werkt samen met muziekschool 
 
Toonkunst Bussum wil met muziek voor de jeugd een oude traditie nieuw 
leven inblazen. Vorig jaar heeft het Toonkunstorkest De Moldau van 
Smetana uitgevoerd op een wijze die kinderen aanspreekt. De componist 
(gespeeld door Martijn Plomp) kwam in hoogst eigen persoon op een 
zowel ludieke als beeldende manier toelichten hoe deze prachtige 
compositie tot stand is gekomen en waarom hij van bepaalde 
instrumenten gebruikt heeft gemaakt. Om zijn verhaal nog kleurrijker te 
maken, werden beelden van de rivier de Moldau en omgeving getoond, 
die de inspiratiebron voor de componist vormden. Na afloop konden 
kinderen vragen stellen en instrumenten van dichtbij bekijken.  
 
Ook dit jaar wordt de Moldau weer uitgevoerd, nu in samenwerking met 
de Gooische Muziekschool die de kinderen na afloop ook 
strijkinstrumenten (viool, cello) laat uitproberen. Vioolbouwer van der 
Knaap uit Baarn geeft dan informatie over huur c.q. aanschaf van een 
instrument. 
Voorafgaand aan het concert wordt alle basisscholen in Bussum de 
mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor de 'Introductie op De 
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Moldau' die door vakleerkrachten van de Gooische Muziekschool samen 
met enkele Toonkunstleden gegeven wordt.  
Verder verzorgde een deel van het orkest op woensdag 11 februari jl. een 
inleiding op de Moldau voor ca. 300 leerlingen van Naardense 
basisscholen in de Grote Kerk te Naarden.  
 
Zie voor meer informatie: www.toonkunstbussum.nl  

 � 

 

Drie muzikale zomercursussen in Tsjechië 

La Pellegrina 
 
Er vinden komende zomer weer drie cursussen van La Pellegrina plaats 
in Bechyn�, Tsjechië. De cursussen worden gehouden in het 
Franciscaanse klooster van dit schilderachtige stadje in Zuid-Bohemen. 
Vakmusici met internationale reputatie coachen de ensembles en treden 
op als solist. De cursussen zijn ook geschikt voor bestaande 
kamermuziekensembles. Iedere cursus wordt afgesloten met een of meer 
openbare concerten op een prachtige locatie. In de nabije omgeving zijn 
diverse historische steden met muzikale zomerprogramma’s te vinden. 
De volgende cursussen worden georganiseerd: 
• De Weense Klassieken voor Kamerkoor en -Orkest (9 - 19 juli) 
• Orkest- & kamermuziek uit de Romantiek (23 juli - 2 augustus) 
• Monteverdi en Tsjechische Tijdgenoten (6 - 16 augustus) 
 
Volledige informatie vindt u op de website www.pellegrina.net. 
Aanmelden gaat ook uitsluitend via deze website.  

 � 

 

Huismuziek richt zich tot muziekdocenten 

Activiteitenladder en docentenbank 
 
Om nog meer muziekdocenten kennis te laten maken met de 
mogelijkheden van Huismuziek lanceert deze landelijke vereniging een 
reeks initiatieven die muziekdocenten en Huismuziekleden nog dichter bij 
elkaar kunnen brengen. Vanaf deze maand krijgen alle professionele 
docenten de kans om via de nieuwe docentenbank meer bekendheid aan 
hun lespraktijk te geven. Een speciale activiteitenladder zal iedereen op 
de hoogte van docentenconcerten, leerlingenuitvoeringen en 
muziekcursussen houden. Ook voor een kleine advertentie over een 
instrumentverkoop, samenstellen van een eigen ensemble of organisatie 
van een gezamenlijke leerlingenconcert kunnen docenten voortaan bij 
Huismuziek terecht. Iemand met een groter project of festival in 
gedachten, wordt uitgenodigd om met zijn idee bij het bureau van 
Huismuziek aan te kloppen. Dankzij de ervaring en expertise van het 
bureau kan het project vervolgens gestalte en landelijke bekendheid 
krijgen. Zie voor meer informatie: www.huismuziek.nl  

 � 

 

Op-De-Stip! 

Idols voor jonge klassieke solisten  
 
Het Haarlems Amateur Symfonieorkest (HASO) houdt dit voorjaar een 
Idols-achtige wedstrijd onder de titel: Op-De-Stip. Van deze wedstrijd 
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heeft de eerste ronde op 9 februari plaats gevonden: 62 jonge 
muzikanten tussen de 8 en de 18 jaar presenteerden zich met een 
klassiek stuk van hun keuze. 42 van hen zijn toegelaten tot de tweede 
ronde. Ze hebben een coach uit Holland Symfonia gekregen en moeten 
op 15 maart a.s. in de Philharmonie Haarlem een uit een repertoirelijst 
gekozen stuk voorspelen. Na een derde ronde, waarvan de datum nog 
niet bekend is, gaan de tien besten door naar de finale op 21 juni. In het 
Op-de-Stip-concert in de grote zaal van de Philharmonie Haarlem treden 
ze op met het HASO. Van de tien finalisten wordt de beste muzikant 
gekozen door een professionele jury. De prijs is een driedaagse reis met 
het Teens on Tour reisorkest 2010 (zie ook www.teensontour.nl). 
 
Het HASO kan dit project organiseren, omdat ze zelf in 2008 de 
publieksprijs hebben gewonnen van ‘De Olifant’, de Kunst- en Cultuurprijs 
van het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant. Met deze competitie 
wil het orkest het aan de prijs verbonden geldbedrag ten goede laten 
komen aan jonge musici. Het waren namelijk ook jonge musici, die 
meededen aan het programma ‘een Haarlems Feest’ in 2007, naar 
aanleiding waarvan het HASO ‘De Olifant’ won. 
U kunt meer informatie vinden op www.op-de-stip.nl en www.haso-
orkest.nl. 

 � 

 

NESKO 45 jaar 

Zoektocht naar oud-leden 
 
Het Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO) bestaat dit jaar 45 jaar 
en viert dit met een fantastisch lustrumjaar! De orkesttournee van 2009 
belooft erg spectaculair te worden. Dirigent is ook dit keer Ivan 
Meylemans (foto). Zie www.nesko.nl voor meer informatie. 
Uiteraard worden ook alle oud-deelnemers betrokken bij de 
lustrumfestiviteiten. Om dit mogelijk te maken zoekt de lustrumcommissie 
recente adresgegevens van zoveel mogelijk oud-deelnemers aan het 
NESKO. Bent u vroeger met het NESKO op tournee geweest? Zit u in het 
bestuur van een orkest en vermoedt u dat daar oud-Neskoërs bij zitten? 
Dan willen de organisatiej graag met u in contact komen om 
adresgegevens uit te wisselen. Neemt u daarvoor contact op via 
neskolustrum@gmail.com.  

 � 

 

Nederlands Studenten Orkest  

Tournee 2009 
 
Op dit moment vindt de 57ste tournee van het Nederlands Studenten 
Orkest (NSO) plaats. Onder leiding van dirigent Peter Biloen brengt het 
orkest dit jaar een grandioos programma ten gehore.  
Het concert van het NSO wordt geopend met de spetterende Ouverture 
Candide van Bernstein. Daarna zal het concert verder gaan met een 
nieuwe compositie, genaamd De Dauwboog. Dit stuk is speciaal voor het 
NSO geschreven door de jonge talentvolle componist Reza Namavar. 
Thomas Beijer, winnaar van het prestigieuze pianoconcours van de 
Young Pianist Foundation in 2007, zal soleren in het Pianoconcert in G 
van Ravel. Na de pauze volgt een van de hoogtepunten uit het 
symfonisch repertoire van de twintigste eeuw: de spectaculaire Vijfde 
Symfonie van Dmitri Sjostakovitsj. Zie voor meer informatie de 
concertagenda van het NSO. 

 � 
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Berliner Philharmoniker opent online concertzaal  

Live meekijken en meeluisteren 
 
De Berliner Philharmoniker heeft een digitale concertzaal geopend. De 
muziekliefhebber heeft twee mogelijkheden: live meekijken en luisteren of 
een concert beluisteren uit het archief van de Berliner Philharmoniker; dat 
kan tot 48 uur na het concert.  
  
Het is niet gratis: voor �9,90 kunt u één concert beluisteren, en wie het 
hele jaar toegang wil hebben moet �149,- betalen. Voor het lopende 
seizoen betaalt u trouwens minder: �89,- euro tot juli dit jaar. Zie verder 
de online concertzaal. 
(Bron: Viertakt Muzieknieuws) 
 
Wist u trouwens dat u actueel Viertakt Muzieknieuws op de FASO-
website kunt bekijken? Zie daarvoor de Viertakt Nieuwspagina. 

 � 

 

Akkoord Magazine 

Oproep voor bijdrage aan muziekvakantiespecial 
 
In het maartnummer van Akkoord Magazine verschijnt de jaarlijkse 
Muziekvakantiespecial boordevol tips voor leuke orkest- en 
ensembleweken en muziekcursussen in binnen- en buitenland. Akkoord 
Magazine stelt muziekorganisaties gratis ruimte ter beschikking om hun 
aanbod in deze special op te nemen. Stuur vóór 20 februari uw informatie 
naar muziekvakantie@akkoordmagazine.nl. 
 
Ook in dit nummer: 60 jaar FASO, pianist Yoram Ish-Hurwitz, Scratch 
Muziekdagen, World Minimal Music Festival, composities van vrouwen, 
webtips, nieuwe bladmuziek, boek- en 
cd-besprekingen, webtips en prijsvraag. 
Het volgende nummer van Akkoord Magazine verschijnt rond 19 
maart.Zie voor meer informatie de website van Akkoord Magazine. 

 � 
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Kopij FASO-Nieuwsbrief 

Lever uw bijdrage! 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u uiterlijk 13 maart 2009 sturen 
naar: redactie@fasobib.nl. De deadlines en verschijningsdata van de 
FASO-Nieuwsbrief voor de komende maanden zijn weergegeven in 
onderstaande tabel: 

 

 � 
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