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Beste lezer,
 
Eindelijk mogen we weer - bijna gewoon - aan de slag! Het redactionele stukje van de vorige
Nieuwsbrief (2022-1 van 22 januari) sloten we af met de zin: “We hopen dan weer met een
Nieuwsbrief te kunnen komen, boordevol met orkestactiviteiten en zien uw kopij daarvan en
daarover graag tegemoet”. Jammer genoeg is dit nog niet het geval en daarom hebben de
vier redactieleden ook deze keer weer een stukje geschreven, elk met een eigen insteek.
Maar de essentie van deze Nieuwsbrief moet toch zijn: Nieuws vanuit de FASO-leden, voor
de FASO-leden. Vandaar nogmaals de dringende oproep: voorzie ons van kopij! Er is zoveel
te melden, doe het dan ook, a.u.b.!!, aan: redactie@faso.eu
Ondanks het ‘gemopper’ hierboven hopen we dat we u met deze Nieuwsbrief toch een
interessante uitgave kunnen aanbieden - mede dankzij de redactieleden - met als eerste
items: mededelingen vanuit het bestuur en nieuws over de FASO-Speeldag. Graag aandacht
voor de oproep voor een nieuwe secretaris. Voor de jeugd staan er twee interessante
projecten op stapel, namelijk De Jeugd Inspiratiedag van de KNMO en De Zomercursus
Woudschoten. Graag deze nieuwsitems verder verspreiden. Het Euregio Jeugdorkest is ook
weer opgestart maar zoekt ondersteuning en het NBE blijft gewoon ‘aan de weg timmeren’,
net zoals Vereniging Huismuziek.
Voor nu veel leesplezier,
 
De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)
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          Van de bestuurstafel
 
Secretaris voor de FASO gezocht
De Jaarvergadering 2022 van de FASO wordt gehouden op
zaterdag 2 april. De termijn van de huidige secretaris is dan
afgelopen en zij zal ook niet meer herkozen kunnen worden.  Het
bestuur van de FASO is dus dringend op zoek naar een opvolger.
Voor iemand die de sector van de symfonie- en strijkorkesten wil
ondersteunen is dit een prachtige functie. Je leert de sector heel
goed kennen, je leert de enorme verscheidenheid waarderen en je
hebt veel mogelijkheden om praktisch te helpen en van advies te
zijn.
Het FASO-bestuur is een heel prettig gezelschap. Veel taken
worden onderling verdeeld en indien nodig (tijdelijk) overgenomen.
De vergaderingen zijn doeltreffend maar wel ontspannen.
Een aantal taken die doorgaans bij het secretariaat horen, worden
vervuld door anderen zoals de ledenadministratie. De
berichtgeving gaat snel en doeltreffend via de FASO-website. Als
er problemen zijn is daar altijd de fantastische hulp van de FASO-
webmaster. Als u meer wilt weten over de specifieke taken van de
secretaris dan graag even een mailtje naar secretaris@faso.eu of
bellen naar 06 5589 2117.
De onkosten van de bestuursleden worden vergoed door de
FASO.
 
FASO-Jaarvergadering 2022
De Jaarvergadering zal gehouden worden in Bussum op zaterdag
2 april 2022. Het lijkt er sterk op dat wij elkaar dan weer fysiek
kunnen ontmoeten, met een vergadering onderbroken door een
lunch en dus ook zeer geschikt om weer eens bij te praten. De
uitnodiging en de agenda zullen begin maart verstuurd worden
naar de contactpersonen van de leden.
 
Dringend verzoek aan de FASO-orkesten
Het is belangrijk voor de FASO om de goede contactgegevens van
de lidorkesten te hebben! Zonder werkende (email)adressen geen
communicatie tenslotte.  Ons dringend verzoek is dus om uw
contactgegevens zelf op orde te houden. Onze communicatie gaat
over het algemeen via mailadressen maar wij hebben ook graag
een geldig postadres per orkest.  Mocht u problemen hebben met
inloggen, of met aanpassen dan kunt u uiteraard om hulp vragen
via leden@faso.eu.
 
Nelleke Geusebroek
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    FASO-Speeldag 2022 op zaterdag 2
september
 
Goed nieuws!
Voor de  6e keer organiseert de FASO weer zo’n gezellige
speeldag,  met als doel samen te studeren op weinig gespeelde
stukken uit de FASO-bibliotheek. Maar ook om nieuwe
muziekvrienden te ontmoeten en nieuwtjes over onze orkesten uit
te wisselen. 
Zonder coronabeperkingen kan dit - zoals aanvankelijk al eerder
gepland - nu eindelijk in het mooie repetitiegebouw Aurora in
Driebergen-Rijsenburg (het huisadres van Kamerorkest
Driebergen) plaats vinden. Evenals in 2019 en 2021 zal dirigent
Albert van Eeghen de muzikale leiding op zich nemen.  Deze
Speeldag duurt van 10.30 tot 16.30 uur, met een openbare
presentatie om 16.00 uur en een borrel daarna om nog even bij te
kletsen!
Meedoen kost € 25,- voor FASO- en KNMO-leden en € 35,- voor
niet-leden.
(Inclusief koffie/thee, een lunch en een aantal consumpties).
Op het programma staan Ouverture in C van Fanny Mendelssohn
en Kamarinskaja van Glinka.
De  bezetting is strijkers, dubbel hout en enkele koperblazers. 
Meer informatie over de Speeldag volgt nog, maar noteer deze
alvast in je agenda. Stuur een  mail aan speeldag@faso.eu of bel
Bekkie Doornweerd (06-131 808 67)  als je nu al graag meer wilt
weten.
 
Wilma van der Heide

        Jonge blazers ook van harte welkom!

  Zomercursus Woudschoten 2022
 
Ben jij na een jaar van muzikale quarantaine er ook zo aan toe om

mailto:speeldag@faso.eu


   

 

eens naar hartenlust muziek te kunnen maken? Dan is
Zomercursus Woudschoten van 10 t/m 20 augustus a.s. in
Groepsaccommodatie Beukenhof in Biezenmortel dé manier bij
uitstek om alle schade in één klap in te halen.
Muziek, muziek en nog eens muziek, tien dagen lang, alleen met
jonge blazers, strijkers en zangers tussen de 12 en 25 jaar,
verdeeld over tientallen ensembles. Dat is Zomercursus
Woudschoten in het Brabantse Biezenmortel.
Verslavend en voor velen ‘de mooiste tien dagen van het jaar’. De
zomercursus is voor veel muzikanten vaak reden om door te gaan
met muzieklessen en het spelen in kamermuziekensembles.
Zomercursus Woudschoten wil graag nog meer blazers laten
kennismaken met het spelen van kamermuziek met andere
blazers en strijkers. Daarnaast is kamermuziek de basis van goed
orkestspel!
De deelnemersgroep van de zomercursus bestaat uit muzikanten
van alle niveaus in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Op de eerste
middag worden na het voorspelen alle ensembles gevormd. Uit
grote stapels muziek, kiezen de deelnemers de stukken die ze wel
willen spelen, en zoeken medespelers bij, op hun eigen niveau. Elk
gevormd ensemble (maximaal vijf per deelnemer) krijgt gedurende
de cursus 4 lessen. Alle ensembles worden ingedeeld bij een team
van topdocenten op verschillende instrumenten die de cursus elk
jaar weer dragen. Aan het eind van de cursus is er een
slotuitvoering met een simultaanprogramma verdeeld over vijf
zalen en buitenterrassen, zodat (als de situatie rond corona het
toelaat) ouders en andere familieleden hun kinderen kunnen zien
spelen.
Naast het speelplezier en fijne ensemblerepetities en lessen, heeft
de cursus een groot sociaal aspect! Er worden vele nieuwe
vriendschappen gesloten die onlosmakelijk verbonden zijn door de
muziek en de deelname aan Zomercursus Woudschoten.
Cursisten die eenmaal geweest zijn, blijven vaak terugkomen,
omdat een zomer zonder Zomercursus Woudschoten niet
compleet is! De doelstelling is uitdrukkelijk dat Zomercursus
Woudschoten voor iedereen moet zijn, met als enige voorwaarden
dat de deelnemers goed noten kunnen lezen en zelfstandig
partijen kunnen instuderen. De cursus biedt ook ruimte voor jonge
musici om bij excellent optreden te mogen soleren met orkest bij
de volgende cursus. De cursus is dus voor iedereen, op alle
niveaus en instrumenten. Om de cursus dit jaar tot een nog groter
succes te maken, zijn we nog op zoek naar deelnemende blazers:
Ben je blazer, speel je graag samen, wil je experimenteren met
andere instrumenten en samenstellingen en ben je op zoek naar
een onvergetelijk muziek avontuur? Meld je nu aan via 
www.zomercursuswoudschoten.nl
 

http://www.zomercursuswoudschoten.nl


Bekkie Doornweerd
 

      

   

 

    Jeugdinspiratiedag KNMO
 
De commissie Educatie & Jeugd van de Koninklijke Nederlandse
Muziek Organisatie (KNMO) in Utrecht organiseert na een
onderbreking van twee jaar op 9 april weer een jeugdinspiratiedag.
Deze dag vindt plaats in het Akoesticum in Ede. Het wordt een 
avontuurlijke en muzikale dag waarop onder leiding van Merlijn
Twaalfhoven in samenwerking met Wouter Hakhoff, zowel
beginnende als gevorderde musici samen een spectaculaire
klankcompositie ontwerpen en uitvoeren. Maar ook voor
bestuurders zijn er inspirerende sessies rondom jeugdbeleid en
muziek.
Het doel van de dag is om de deelnemers muzikale improvisatie in
de breedste zin van het woord te laten ervaren. Deelnemende
bestuurders zien een verbreding van mogelijkheden en
samenwerkingsmanieren.
De losse groepen experimenteren in workshops en komen daarna
bij elkaar voor de grote einduitvoering.
Naast de muzikale workshops zijn er ook besprekingen en
brainstorm sessies.
Het programma begint om 10 uur en wordt om half 4 afgesloten
met een uitvoering voor extra publiek. Deelnemers kunnen drie
workshops volgen. Zij hoeven niets voor te bereiden, maar moeten
uiteraard wel hun instrument meenemen. Ook als ze geen noten
lezen, kunnen ze meedoen.
Het programma is zeer omvangrijk en te lezen op de website: 
www.knmo.nl
Aanmelden kan via: www.knmo.nl/home/aanmelden-
jeugdinspiratiedag/
 
 

      

   

  Onbekend maakt onbemind (5)

  Vrouwelijke componisten in de FASO-
bibliotheek
 
Een vraag: Hoeveel composities van vrouwelijke componisten
staan er nu eigenlijk in de FASO-bibliotheek? Om dit te
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 onderzoeken heb ik de lijst met componisten domweg van a tot z
doorlopen. En dan kom je op 15 werken. En dat is natuurlijk erg
weinig. Maar dan ontmoet je wel namen waar je nog nooit van
gehoord hebt: Rita Hijmans en Renilde Duif, en stukken met
intrigerende titels als Symfonie MH17 en Orbi Decus.
Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar die eerder genoemde 15
stukken en heb ik m’n best gedaan om de componistes te leren
kennen. Laten we beginnen met Rita Hijmans. Zij is met zes
werken zonder meer het best vertegenwoordigd in de FASO-
catalogus. Rita is geboren in 1948 en vijf van de zes werken in
onze catalogus zijn voor strijkorkest.  Verder hebben we Schelpen
van haar voor harp en jeugdorkest. Rita Hijmans componeerde
veel kamermuziek in diverse bezettingen en zij liet zich daarin
vaak inspireren door Nederlandse dichters.
 
De titel Symfonie MH17 springt natuurlijk direct in het oog. De
componiste Renilde Duif is al meer dan 40 jaar actief als
componiste, maar ook als blokfluitiste en zangeres. De tragische
gebeurtenissen rond de ramp met de MH17 maakten iets dieps bij
haar los, dat ze in een symfonie heeft omgezet. Het Fries
Kamerorkest verzorgde de première van dit indrukwekkende werk
voor orkest in kleine bezetting.
Tot de meer bekende namen in de catalogus behoort Tera de
Marez Oyens. Zij schreef in jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw een imposant oeuvre bij elkaar. Haar Modus 1 is een
sympathiek stuk voor jeugd-kamerorkest uit 1974. Dina
Appeldoorn overleed in 1938 en haar Pastorale en Hollandse
Dansen zijn vriendelijke werkjes in een met recht pastorale stijl. 
Strawberry Fair van Sally Knight is een strijkersstuk in de beste
traditie van de Engelse volkslied-gerelateerde lichte muziek.
Saskia Venegas is een jonge Spaans-Belgische componiste,
violiste en theatermaker. Haar Kyma treffen we in de FASO-
catalogus. Voor dit werk zijn strijkers, slagwerk en elektronica
nodig. Caroline Ansink is hoofdleraar compositie aan het Utrechts
conservatorium en Orbi Decus is een vriendelijk werkje dat zij
schreef voor het Domstad Jeugdorkest.
Het Concertino voor fluit en orkest van Cécile Chaminade is zeker
voor de gevorderde fluitstudent een repertoire stuk, maar wie
ontbreekt er schromelijk in onze catalogus? Dat is toch zeker
Henriëtte Bosmans. Haar muziek zou ik heel graag onder de
aandacht willen brengen. Haar beste werken zijn voor cello en
orkest, die zij schreef voor haar levenspartner Frieda Belinfante*.
Luister vooral ook naar het Concertino voor piano en orkest.
In mijn vorige verhaal heb ik de Ouverture van Fanny
Mendelssohn aangeraden en ik zou nog willen wijzen op Elisabeth
Kuyper wiens vioolconcert recentelijk is opgedoken in de
podcastserie ‘Nooit van gehoord’ van VPRO/NPO Radio 4. Tot



slot: Inmiddels is de website www.muziekschatten.nl een absoluut
onmisbare schatkamer voor iedere muziekliefhebber geworden.
Vooral als je op zoek bent naar Nederlandse muziek, in werkelijk
alle bezettingen.
 
Pieter de Oude
* lees ook Een schitterend vergeten leven van Toni Boumans over
deze twee sterke vrouwen.
 

      

   

 

    Nederlands Blazers Ensemble weer
op tournee
 
In de voorstelling Van de Lach en de Traan combineert het NBE
de vrolijke, hilarische, korte opera Mavra van Stravinsky met de
melancholie van Tsjaikovski.
Mavra is Stravinsky's enige 'theater van de lach' opera, een
komedie naar een gedicht van Poesjkin en opgedragen aan
Tsjaikovski. De laatste uitvoering vindt in Haarlem plaats in de
Philharmonie op 13 maart a..s. De opera wordt in het Nederlands
gezongen. Het libretto is speciaal voor deze voorstelling bewerkt.
In oktober 2021 gingen de Blazers op tournee met Troubadours.
Het publiek genoot zichtbaar van melancholieke Arabische
melodieën, verstilde lamento's van de 17e-eeuwse componist
John Dowland, opzwepende Spaanse ritmes en ruige blues.
Onlangs verscheen de CD van Troubadours, voor € 14,90 te
bestellen. Deze is ook te beluisteren via Spotify.
In 2018 maakten het NBE en de poppenspelers van Duda Paiva
Company (DPC) samen de Fairy Queen. Zij wagen zich nu aan
een nieuw avontuur door een totaal andere kijk te geven op het
universum van Bachs Matthäus-Passion. De zangers zijn ook de
poppen die in het passieverhaal de verteller, de verrader, de
maagd en de visionair verbeelden.  Van 30 maart tot en met 15
april staan voor de tournee van de Matthaüs-Passion 13
uitvoeringen in 11 zalen gepland, onder meer
in Amsterdam, Enschede, Tilburg, Utrecht, Nijmegen, Den
Haag en Haarlem. 
 
Op zoek naar jongeren
Het Nederlands Blazers Ensemble is op zoek naar enthousiaste en
gevorderde amateurmusici tussen de 15 en 20 jaar voor de drie
jonge regionale ensembles: noord, oost en west. Elk ensemble
heeft zijn eigen coach en repeteert voor drie concerten, waarvan
eentje met het NBE.

http://www.muziekschatten.nl


De audities vinden plaats op 19 en 20 maart, aanmelden vóór 10
maart.
Voor uitvoerige informatie: www.NBE.nl
 

      

   

 

    Nieuws van het Euregio Jeugdorkest
 
In oktober mocht het Euregio Jeugdorkest (EJO) - na ruim
anderhalf jaar coronastilte - weer het podium op met een
geweldige concertreeks met als titel 'Music, Maestro!'
In de Concertzaal Tilburg werd bovendien officieel afscheid
genomen van directeur Cécile Franssen en in Chassé Breda van
voorzitter Rolf de Boer. Zij werden beiden door Nederlands
voorzitter Paul van Loon hartelijk bedankt voor hun jarenlange
inzet.
En hoewel het muzikaal gezien bleef bij deze concerten, was het
EJO op andere plekken goed in beeld. Zo werd een doneeractie
op touw gezet, omdat de provinciale subsidie was weggevallen.
De teller staat inmiddels op bijna 26 duizend euro. Dankzij deze
steun is het EJO tot eind 2022 'safe', maar financiële steun is nog
altijd welkom.
Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht deel te nemen aan
een internationaal jeugdfestival. Nieuwe talenten hebben zich
aangesloten bij het EJO en er zijn plannen rond William
Shakespeare op het moderne concertpodium. 
Om op de hoogte te blijven zie: www.euregiojeugdorkest.com
 

      

 
  

 

    Herinneringen aan Tera de Marez
Oyens
 
De in 1996 aan borstkanker overleden componiste Tera de Marez
Oyens is korte tijd dirigente geweest van het Haags Symfonie
Orkest (HASO), waar ik in die tijd fagot speelde.
Zij werd door ons in 1991 benoemd en al snel bleek dat zij een wat
andere aanpak had dan haar voorgangers. Dit viel niet bij elk
orkestlid in de smaak. Met name de koperblazers begonnen te
mopperen; er was zelfs een hoornist die een uitgesproken - niet
bepaald positieve - mening had over vrouwelijke dirigenten…
Eén en ander leidde ertoe dat na een bestuurscrisis Thera alweer
in 1992 afscheid van het HASO nam. In die korte periode had zij

http://www.NBE.nl
http://www.euregiojeugdorkest.com


ons echter wel kennis laten maken met diverse vrouwelijke
componisten, onder wie Henriëtte Bosmans.
En als de partijen niet zo bij onze orkestsamenstelling pasten - er
was bijvoorbeeld geen muziek voor klarinetten - dan componeerde
zij die er gewoon bij. Ik vond het persoonlijk een heel inspirerend
jaar voor ons orkest.
In 1996 trouwde Tera met Marten Toonder, de schrijver van Tom
Poes en Ollie B. Bommel (zie foto). Hij schreef een korte biografie
over haar, die in 1998 werd uitgegeven door de Bezige Bij, getiteld
‘Tera’. Hij schrijft daar onder andere over haar Symfonie voor de
Verenigde Naties.
Voorin het boekje staat een foto van Tera  die het HASO dirigeert.
 
Ninon Vis
 

      

 
  

 

    Rond en in het Concertgebouw
 
Op zondag 20 februari j.l. mochten wij weer het
Zondagochtendconcert in het Concertgebouw in Amsterdam
bezoeken , zij het nog steeds met een aantal ‘Coronamaatregelen’.
Wij namen de ingang in de Jan Willem Brouwersstraat tegenover
Bodega Keyzer, en toen we deze straat inliepen, viel mijn blik op
het naambord. Ik vroeg me af of dit de Brouwers was waar mijn
broer Huub mij deze week een aantal archiefknipsels over
gestuurd had: een vroege plaatsgenoot van mij uit Margraten? Dit
bleek inderdaad het geval en ook werd duidelijk waarom deze
straat naar hem vernoemd is.
 
Beginperiode van het Concertgebouw
De bouw van de ‘muziektempel’ begon in 1883 in een veengebied
dat toen net buiten de stadsgrenzen van Amsterdam lag, in de
gemeente Nieuwer-Amstel, en werd in 1888 voltooid. In juni 1893
werd de straat langs het Gebouw (postuum) vernoemd naar Jan
Willem Brouwers, pastoor te Bovenkerk dat deel uit maakte van de
gemeente Nieuwer-Amstel. Over de naamgeving tot die tijd heb ik
niets kunnen vinden. Ook heb ik niet kunnen traceren of het plein
toen ook al zijn naam kreeg of dat het plein er toen gewoonweg
nog niet was. 
Bij de grote renovatie en verbouwing in 1988 werd de hoofdingang
verlegd van de Van Baerlestraat naar het Jan Willem
Brouwersplein, dat toen werd omgedoopt in Concertgebouwplein.
De naam van de Jan Willem Brouwersstraat bleef echter wel
behouden.



Maar wie was deze JW Brouwers die in 1893 een straat en een
plein naast een dergelijk belangrijk en pretentieus gebouw naar
zich vernoemd kreeg?
 
Jan Willem Brouwers
Jan Willem Brouwers werd op 1 januari 1831 in Margraten
geboren. Binnen een jaar na zijn geboorte stierven zijn beide
ouders. Hij groeide op bij een broer van zijn vader en diens gezin
(met in totaal 12 kinderen!). In 1843 ging hij naar Rolduc (bij
Kerkrade), het Klein Seminarie voor de priesteropleiding in
Limburg, gevolgd door het Groot Seminarie in Roermond, waar hij
in 1855 tot priester werd gewijd. Vóór die tijd was hij al leraar aan
het bisschoppelijk college in Roermond in onder meer de vakken
Frans, Nederlands en letterkunde.  Zelf wijdde hij zich ook aan de
letteren en in katholiek Nederland en Vlaanderen was hij als
schrijver/dichter een erkende grootheid. Op latere leeftijd
onderhield hij een intensief contact met Guido Gezelle. In 1863
werd hij hoofdredacteur van het katholieke dagblad ‘De Tijd’, een
functie die hij tot 1871 vervulde. Op 1 januari 1872 werd hij
benoemd tot pastoor in Bovenkerk, gemeente Nieuwer-Amstel. In
deze parochie verzette hij ongelooflijk veel werk, bouwde een
nieuwe parochiekerk (architect: zijn vriend Pierre Cuypers) en liet
deze herbouwen toen de kerk door brand werd verwoest. Hij
stichtte meerdere scholen en zette zich in voor de
minderbedeelden. Dit alles naast zijn literaire werk en vele
bestuursfuncties in de literaire wereld. Ook verzette hij zich tegen
de annexatie van Nieuwer-Amstel door Amsterdam, naar later
bleek: tevergeefs. Op 3 maart 1893 overleed hij plotseling toen hij
op werkbezoek was in Maastricht. Vlak bij zijn geliefde Margraten
dus. In Margraten is de hoofdstraat, bij de kerk, naar hem
vernoemd. De Pastoor Brouwersstraat was - en is - voor mij
(geboren en getogen in Margraten) een begrip. De gemeente
Nieuwer-Amstel heeft hem postuum dus geëerd door de straat bij
het Concertgebouw naar hem te vernoemen.
 
In het Concertgebouw
In het Gebouw, in de Grote Zaal mochten we op zondag 20
februari genieten van het Zondagochtend Concert, verzorgd door
het Radio Philharmonisch Orkest o.l.v. chef-dirigent Karina
Kannelakis met als soliste de Canadese mezosopraan Julie
Boulianne.
 
Drie vrouwen in een hoofdrol
Als eerste werk werd D’un Soir Triste van Lili Boulanger
(1893-1918) uitgevoerd in de orkestzetting van haar zus Nadia. Lili
overleed op 24-jarige leeftijd; dit werk was een van haar laatste
composities en beeldt haar droefheid uit over haar aanstaande



dood. ‘Maestro’ Karina wist met deze muziek te ontroeren. Daarna
volgde de liederen-cyclus ‘Les Nuits d’Été’ op.7 van Hector Berlioz
(1803-1869) bestaande uit zes liederen op teksten van de Franse
dichter Pierre-Jules-Théophile Gautier. De liederen zijn van een
hemelse schoonheid en werden door de zangeres ook ‘hemels’
gezongen; dirigent Karina boetseerde als het ware de
orkestbegeleiding met alle ruimte voor de soliste. Als laatste werk
werd Le Poème de l’Extase van Aleksandr Skrjabin uitgevoerd
met 99 musici op het podium en een grote rol voor de hoorn en
trompet sectie. Persoonlijk vond ik het jammer dat dit werk na de
intieme liederen van Berlioz geprogrammeerd was, maar het werd
een spectaculaire en briljante uitvoering.
Dit prachtige concert is terug te beluisteren op: NPO Radio
4/AvroTros/terugluisteren. Meer dan de moeite waard!
 
Wil Senden
 

      

   

 

    Muziek instuderen tijdens je slaap
 
De belemmeringen die het Coronavirus meebracht voor het
reguliere amateur-muziekleven, brachten ook een merkwaardig
fenomeen voor het voetlicht: wat ik voor het gemak maar ‘leren
tijdens je slaap’ zal noemen.
Regelmatig deed zich een situatie voor waarbij niet wekelijks kon
worden gerepeteerd, maar de repetities meerdere weken en in
veel gevallen zelfs maanden uit elkaar lagen. Dat werd door menig
dirigent en orkestbestuur beschouwd als een mogelijk ernstige
hindernis op weg naar een uitvoering. Hoe kun je nou een
uitvoering plannen wanneer je nauwelijks gelegenheid hebt gehad
om te repeteren!?
Maar wat bleek? Wanneer een orkest na langere tijd eindelijk weer
voor een repetitie bij elkaar kwam, was de kwaliteit van het
samenspel vaak merkbaar beter dan tijdens de laatste repetitie
voor de ‘break’. Een verklaring zou kunnen zijn, dat de orkestleden
in de tussenliggende periode ijverig thuis hebben gerepeteerd, en
dat zal ook best wel gebeurd zijn. Maar bij navraag in mijn
orkesten bleek toch vaker, dat er van ijverig studeren niet echt
sprake was geweest, en dat ook de andere orkestleden het
aanmerkelijk betere niveau was opgevallen.
 
Scriptie
Zo’n vijftig jaar geleden heb ik eens een scriptie van een bevriend
psychologie-student getypt, met als titel ‘Leren tijdens slaap’. Hij



had daar uitgebreid onderzoek naar gedaan en was tot de
conclusie gekomen, dat leren tijdens slaap – ook met een boek
onder je hoofdkussen – niet werkte, en dat alle schijnbare effecten
geweten moesten worden aan autosuggestie.
 
Rijping
In een gesprek met een celliste in mijn barokorkest, hebben we het
fenomeen een beetje geanalyseerd. We houden het er maar op,
dat repeteren natuurlijk heel nuttig is, maar dat in de periode
tussen de repetities ons onderbewuste nog met de materie aan de
gang gaat, zodat er sprake is van een soort ‘rijping’. En is de
periode langer, dan zal de rijping - net als bij wijn - wellicht beter
zijn. 
Wat ook de verklaring voor het verschijnsel moge wezen, we
juichen het van harte toe!
 
Geert Vinke

      

   

 

    Nieuws van Huismuziek
 
Muziekcursussen
Moessorgski Schilderijententoonstelling voor blazersensemble 
9-10 april 2022, Akoesticum, Ede Nog plaats voor 1
BASKLARINETTIST
B.A.C.H. canons en fuga’s NIEUW
11 juni 2022, Akoesticum, Ede
Kamermuziekvijfdaagse
24-28 juli 2022, Eigentijdserf, Westelbeers
Webinars 
9 maart - Efficiënt orkestpartijen instuderen voor strijkers Inger
van Vliet
22 maart - Dirigeren, een introductie Alexej Pevzner
6 april - Help, mijn moderne klassieke stuk is modern Vincent
Martig
25 april -  Van muziekdoos tot CD - de geschiedenis van
opnames Mimi Mitchell
23 mei -  Lezen uit oude notatie Sascha Mommertz
15 juni -  Improviseren in een klassiek ensemble Robert de Bree
Terugkijken webinars onderhoud muziekinstrumenten (Mail
naar info@huismuziek.nl)
- Strijkinstrumentonderhoud Maarten Arentsen - 
Dwarsfluitonderhoud Maarten Visser
- Klarinetonderhoud Khaled Kassem - Het geheim van het riet
Hester van Vliet
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- Klavecimbelonderhoud Jef van Boven
- Hoornonderhoud Kirsten Jeurissen - Fagotonderhoud Yasmin
Sollie
- Saxofoononderhoud Yasmin Sollie
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