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Beste lezer,
We sturen u dit keer een nieuwsbrief met veel nieuws over componisten. Om te beginnen een uitgebreid interview
met componist/dirigent Jeppe Moulijn over zijn Four Sea Poems. We berichten u over de componist Ernest W.
Mulder, die dit jaar 50 geleden overleed en binnenkort herdacht wordt met een bijzonder concert. Verder aandacht
voor een ‘hertaling’ en een ‘hertoonzetting’ van Haydns Sieben letzten Worte unseres Erlösers, uitgevoerd door
strijkorkest iConsonanti. Het Tilburgs Festival Orkest komt in deze nieuwsbrief aan bod in verband met de zelden
uitgevoerde Orginalfassung van de eerste symfonie van Gustav Mahler. In de voorliggende nieuwsbrief leest u verder
over het FASO-jeugdbeleid en over een leuke website met als thema instrumentkeuze voor kinderen, hun ouders en
docenten.
Enfin, leest u vooral verder. En vergeet u ook niet om zo af en toe in onze FASO-concertagenda te kijken?
De redactie wenst u graag veel leesplezier toe!
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.

Interview met Jeppe Moulijn

Componist van Sea Poems vertelt over zijn werk
Onlangs heeft de FASO-bibliotheek de Four Sea Poems voor sopraan en
orkest van Jeppe Moulijn in haar collectie opgenomen. Dit werk werd
onlangs uitgevoerd door de sopraan Marijje van Stralen met begeleiding
van het Twents Kamerorkest, waarvan Jeppe Moulijn ook dirigent is.
De Four Sea Poems zijn geschreven op gedichten uit Leaves of Grass van
e
de 19 -eeuwse Amerikaanse dichter Walt Whitman. De prachtige muziek
doet sterk denken aan werk van Benjamin Britten (Peter Grimes), waardoor
Moulijn zich heeft laten inspireren. De teksten zijn zeer intens, vol liefde
voor de natuur, in dit geval de zee, en ook voor de mens, die een reis door
het leven maakt als ware het een zeereis. De Four Sea Poems zijn eerder
uitgevoerd door het Naardens Kamerorkest, waaraan dit werk is
opgedragen.
Het eerste deel van de Sea Poems kunt u via deze link beluisteren.
Uitvoerenden zijn Marijje van Stralen en het Twents Kamerorkest o.l.v. de
componist.
Lees verder het interview dat Marjolein Boekhoudt had met Jeppe Moulijn.
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Componist Ernest Willem Mulder herdacht

Concert en overdracht oeuvre aan Nederlands Muziek Instituut
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de componist Ernest Willem Mulder
(1898-1959) overleed. Na zijn studie werd hij in 1921, op voorspraak van de
bekende Nederlandse componist Bernard Zweers, dirigent van het
Toonkunstkoor te Bussum. Hij was daar zeer succesvol en richtte zijn eigen
Toonkunstorkest op. Dit om zijn koor te kunnen begeleiden. Hij gebruikte dit
platform uiteraard ook voor de uitvoering van zijn eigen composities.
Ter herdenking organiseert kleinzoon Paul Mulder op zondag 1 november
2009 een bijzonder concert dat in het teken staat van zijn grootvader en
twee van zijn leerlingen (Erik Lotichius en Theo Loevendie). Ook van deze
componisten, die bij het concert aanwezig zullen zijn, zullen werken worden
uitgevoerd. Het concert is van 13:30-17:00 in het Bethaniënklooster in
Amsterdam.
Het oeuvre van Ernest W. Mulder zal deze middag officieel worden
overgedragen aan het Nederlands Muziek Instituut, gevestigd in het
gebouw van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Zie voor meer
informatie en een korte biografie van Ernest W. Mulder de website van het
Bethaniënklooster.
Tilburgs Festival Orkest speelt Mahler

Originalfassung van eerste symfonie
Gustav Mahlers eerste intentie bij het schrijven van zijn eerste symfonie
was totaal anders dan zijn uiteindelijk uitgegeven versie. In de
tussenliggende 10 jaar vergrootte Mahler zelf de bezetting, nam hij er een
deel uit en werd de ondertitel (Titan) toegevoegd. Veel van deze
veranderingen verdoezelen echter zijn initiële gedachte, namelijk een
autobiografisch werk van een jonge componist die nog in ontwikkeling is, de
kritieken die hij daarbij te verduren krijgt, zijn twijfels en uiteindelijk zijn
eigen innerlijke triomftocht.
Op zaterdag 24 oktober speelt het Tilburgs Festival Orkest deze
Orginalfassung van de eerste symfonie in de Catharinakerk in Eindhoven.
Het concert begint om 20:15. Op het programma staat verder het
celloconcert van Dvo ák, met als solist Johan van Iersel. Meer informatie
vindt u op de website van het TFO.
Compositieopdracht iConsonanti

Moderne versie van de ‘Zeven Kruiswoorden’
Strijkorkest iConsonanti uit Vught (Brabant) heeft het jonge aanstormende
compositietalent Claudia Rumondor (foto) gevraagd een werk te schrijven
voor strijkorkest, gebaseerd op de Zeven Kruiswoorden van Haydn. Aan dit
werk Van de daad en het woord zijn teksten toegevoegd die geschreven
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werden door Eline van Avendonk - Van Lelyveld.
De première vindt plaats op 31 oktober 2009 om 20:00 uur in de St.
Catharinakerk in Den Bosch; een tweede uitvoering is op 1 november 2009
om 16:00 uur in de Lambertuskerk in Vught. Het orkest speelt eerst de
Zeven Kruiswoorden en daarna Van de daad en het woord. Het orkest staat
onder leiding van Laurens Felix.
Zie voor meer informatie de website van iConsonanti.
Kiesjeinstrument.nl

Hulp bij muziekinstrumentkeuze
Op initiatief van het Prinses Christina Concours is een nieuwe website
geopend om ouders en kinderen te helpen bij de keuze van een
muziekinstrument. De website biedt op speelse wijze een gevarieerd
aanbod van informatie. Zo zijn er voor kinderen filmpjes, games, kleurplaten
en muziekquizes. Ouders vinden er allerlei praktische informatie, zoals
Waar kan je kind les krijgen en hoe kom je aan een instrument? Is het
allemaal wel te betalen? En hoe blijft je kind gemotiveerd?
Ook leidt de website ouders naar muziekdocenten bij hun in de buurt.
Muziekdocenten kunnen zich overigens aanmelden bij de website.
Zie voor meer informatie www.kiesjeinstrument.nl.
Jeugdbeleid FASO

FASO-werkgroep komt met plan
Onder het motto Zonder FASO-jeugdbeleid is onze toekomst verleden tijd
heeft de Werkgroep FASO Jeugdbeleid (bestaande uit Wilma van der
Heide, Frank Peelen en Wil Senden) in de afgelopen maanden bergen werk
verzet om te komen tot een beleidsplan, dat begin oktober bij het FASObestuur is ingediend.
In de Algemene Leden Vergadering van 15 maart 2008 is besloten tot het
oprichten van een werkgroep die moet onderzoeken op welke manier een
jeugdbeleid binnen de FASO vorm gegeven kan worden. De aanleiding tot
de oprichting zijn diverse signalen die aangeven dat lidorkesten vergrijzen,
doordat onvoldoende instroom van jongere musici plaatsvindt. Er zijn
meerdere oorzaken aan te wijzen zoals het schrappen van muzikale
vorming op basisscholen, het afschaffen van gemeentelijke subsidies,
enzovoort. Ook ontbreekt een erkend of gestandaardiseerd
opleidingssysteem, zoals dat binnen de harmonie- en fanfarewereld
bestaat. Op een aantal plaatsen zijn wel initiatieven gestart om jonge
mensen in aanraking te brengen met symfonische muziek.
De FASO, als koepel voor de amateursymfonie- en strijkorkesten, heeft op
dit moment nauwelijks jeugdactiviteiten buiten de recente aanschaf van
muziek voor jeugdorkesten. De werkgroep is gevraagd met een
beleidsvoorstel te komen.
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In dit beleidsplan, zoals dit begin oktober aan het bestuur is voorgelegd
komt de werkgroep met een aantal conclusies en aanbevelingen voor een
te ontwikkelen FASO-jeugdbeleid. Aangezien dit beleidsplan nog in het
FASO-bestuur besproken moet worden, kan op dit moment nog niet
inhoudelijk op deze conclusies en aanbevelingen ingegaan worden.
Wel kan de werkgroep alvast meedelen, dat er op donderdag 26 november
a.s. een '
expert meeting'bij Kunstfactor in Utrecht gehouden zal worden
waar een van de aspecten van het Beleidsplan, te weten het opzetten van
een nationaal Raamleerplan voor de opleiding van strijkers, met een groot
aantal experts '
uit het veld'besproken zal worden.
In de komende nieuwsbrieven zullen wij u uitvoerig van deze dringend
noodzakelijke ontwikkelingen op de hoogte brengen.
Anneke van Nes stopt met bestuurswerk

Pleitbezorger voor jeugdmuziek
Tijdens het Europees Orkesten Festival van mei dit jaar werd besloten tot
de oprichting van een nieuwe Europese federatie waarin jong en oud een
gelijkwaardige plaats krijgen (de EOFed, The European Orchestra
Federation). Bij deze gelegenheid gaf Anneke van Nes te kennen zich niet
meer beschikbaar te stellen voor een bestuurlijke functie binnen deze
organisatie. Gedurende 19 jaar heeft zij in de EAYO (een van de
voorgangers van de EOFed) veel tijd, enthousiasme en energie gestoken in
de promotie van het muziek beoefenen door jonge mensen en het
bevorderen van internationale ontmoetingen.
Voor het werk dat zij gedurende 25 jaar verrichtte voor het J(eugd)O(rkest)
N(ederland), FASO-lidorkest, werd zij koninklijk onderscheiden (foto).
Anneke van Nes was verder in de jaren 1989 t/m 1995 met volle inzet
FASO-bestuurslid. Met haar afscheid als bestuurder verdwijnt een markante
persoonlijkheid uit onze gelederen. Anneke, heel erg bedankt!
Namens de FASO, Han van Schanke (voorzitter)
Huismuziek komt met cursusprogramma 2010

Uitbreiding van cursusaanbod
Huismuziek presenteert het nieuwe cursusprogramma 2010 met daarin de
bekende zomerweken, kamperen en musiceren met het hele gezin,
weekenden, dagcursussen maar ook een reeks nieuwe cursussen! Hebt u
interesse? Ga dan naar www.huismuziek.nl, klik op het cursusprogramma
en lees meer. Wilt het cursusprogramma 2010 per post ontvangen, neem
dan contact op met het bureau van Huismuziek, telefoon 026-8450788 of
info@huismuziek.nl.
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Kopij FASO-Nieuwsbrief

Lever uw bijdrage!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u uiterlijk 28 november 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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