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Beste lezer,
 
Citaat uit onderstaand stukje Van de bestuurstafel: “Op het internationale vlak gebeurt er
momenteel veel akeligs. Wij zien leden die in actie komen voor Oekraïne,
bijvoorbeeld met benefietconcerten of die vluchtelingen opnemen in hun orkest.”
Daarom in deze Nieuwsbrief veel aandacht voor ‘Oekraïne’: Muziek is óns wapen! En
prachtige initiatieven van onder meer het FASO-bestuur, Het Stift Festival en Het Britten met
gratis muziek en benefietconcerten, waarover u kunt lezen in deze editie. Positief is, dat de
kunstwereld (eindelijk) weer is ‘open gegaan’ en er - dwars door het land - van veel moois te
berichten valt: rietblazers kwamen en kunnen aan hun trekken komen in Hoogeveen en
Leiden, Het Euregio JO gaat op tournee met ‘Shakespeare’, De Zeister Muziekdagen zijn
weer begonnen, Het Britten vioolconcours kon weer plaats vinden en Amsterdam Sinfonietta
is terug in Zeeland met Het Sinfonietta String Festival. Een bijzonder concert vindt in
Nijmegen plaats, waar Flos Campi het Nijmeegs KoperKonsort te gast heeft. In Ede neemt
Harold Lenselink - oprichter en grote stimulator van Akoesticum in Ede - afscheid; in de 12
jaar van zijn bewind heeft hij van Akoesticum een heel bijzonder muziekoord weten te
creëren, waarvoor Nederland hem dankbaar mag zijn. Zoals altijd - last but not least:
Huismuziek met veel mooie projecten en cursussen. Wij wensen onze leden in de komende
maanden veel muziekplezier en voor nu veel leesplezier, 
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          Van de bestuurstafel 
 
Om verschillende redenen was het aantal aanmeldingen voor de
Algemene Ledenvergadering van de FASO zeer gering. De
toekomst van de FASO was een belangrijk agendapunt.  Het
bestuur heeft besloten om voor dat onderwerp een extra
ledenvergadering in het najaar van 2022 uit te schrijven. Om de
benoeming van een nieuwe penningmeester en het decharge van
het bestuur tijdig te kunnen afwikkelen is - evenals in 2020 - 
overgegaan op een elektronisch antwoordformulier.  De leden
hebben hierover een bestuursbericht gehad. Een verslag van de
uitkomsten zal in de tweede helft van april naar de leden toe gaan.
Op het internationale vlak gebeurt er momenteel veel akeligs. Wij
zien leden die in actie komen voor Oekraïne, bijvoorbeeld met
benefiet-concerten of die vluchtelingen opnemen in hun orkest. De
European Orchestra Federation (EOFed), die is opgericht voor
internationale samenwerking tussen orkesten ziet ook veel
activiteiten maar maakt zich ook grote zorgen, met name over
Oost-Europa. Omdat in contact blijven juist nu heel belangrijk is
gaat het Europese Orkesten Festival in Bulgarije (5-8 mei Plovdiv)
wél door. De inschrijving voor dit festival is al gesloten; alleen voor
een beperkt aantal mensen (enkele koperblazers, hoboisten en
slagwerkers) is nog plaats in een bepaalde workshop. Mocht jij
zo’n instrument spelen en nog mee willen doen, schrijf dan even
een mailtje naar EOFed.vicepresident@gmail.com. Meer
informatie kun je vinden op www.europeanorchestrafestival.org
 
FASO ondersteunt acties voor Oekraïne
Het bestuur heeft besloten om FASO-orkesten die een
benefietconcert willen organiseren voor Oekraïne te ondersteunen
door de muziek die uit de bibliotheek zal worden aangevraagd
gratis ter beschikking te stellen. Het benefietconcert dient plaats te
vinden in de periode tussen 15 april en 15 oktober en de totale
recette moet ten goede komen aan  ondersteuning van Oekraïne
of Oekraïners die gevlucht zijn naar Nederland. Verdere informatie
kan verkregen worden bij de penningmeester.
Ook is gevraagd of de bibliotheek muziek bevat van Oekraïense
componisten. Dat wordt nog uitgezocht. Wél is in de bibliotheek
het werk Symphonie MH17 van de Nederlandse componiste
Renilde Duif aanwezig. Dit werk heeft zij geschreven naar
aanleiding van het neerhalen van vlucht MH17 in de Donbas-regio.
Dit werk is door de componiste aan de FASO geschonken tijdens
de speeldag in september 2019. Een misschien minder voor de
hand liggend muziekstuk is Finlandia (opus 26 nr. 7) van Jean
Sibelius. Dit werd in de periode van 1900 – 1917 beschouwd als
verzetslied tegen de Russische bezetting.  
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    Muziek is óns wapen!
 
Het lijkt misschien wat ver weg die oorlog in de Oekraïne, ver weg
in Oost-Europa. Zo ver blijkt het alleen niet te zijn, het is maar twee
uur vliegen! Vooral als je samenwerkt met mensen uit de Balkan
en de Baltische staten dan weet je hoe ontzettend bedreigend de
situatie eigenlijk is en realiseer je je ook hoe belangrijk dit conflict
is voor heel Europa. De mensen van Estland tot Bulgarije vragen
zich allemaal af wanneer de oorlog bij hen komt. Wij kunnen ons
dat nauwelijks voorstellen, maar zij kunnen zich dat zeker wel
voorstellen. Laten wij hopen en vertrouwen dat het niet zover komt
maar de angst moeten we wel serieus nemen.
De vraag rijst natuurlijk: wat kunnen wij daar in Nederland dan aan
doen? Wij kunnen persoonlijk de partijen niet uit elkaar gaan
houden. Wat wij wel kunnen doen is laten zien dat het ons aangaat
want dat steunt het moreel van de Oost-Europeanen.  Dit kunnen
we doen op verschillende manieren. Zelf ben ik vice-voorzitter van
de European Orchestra Federation (EOFed) en als zodanig iedere
dag in contact met musici en bestuurders uit Oost-Europa. Wij zien
wat er gebeurt om onder meer de mensen in de Oekraïne te
steunen. Er zijn benefietconcerten, er zijn orkesten die onderdak
verlenen aan Oekraïense orkestleden en er is een orkest dat het
nationale jeugdorkest van de Oekraïne heeft ‘geadopteerd’. Er zijn
ook veel voorstellen om muziek te gebruiken om aandacht te
vragen voor de oorlog. ‘Muziek is óns wapen’, wordt er wel
gezegd. Ongetwijfeld hebben jullie het volkslied van Oekraïne al
wel langs zien komen.
De EOFed is op zijn eigen manier bezig met de internationale
samenwerking die nu belangrijker is dan ooit. Wij waren al bezig
met een orkestenfestival in mei a.s. in Bulgarije, in de prachtige
stad Plovdiv en hebben besloten vooral door te gaan met dit
festival. Wíj blijven internationaal vooral in contact. Er zullen
mensen uit meer dan twintig Europese landen komen en die



mensen gaan allemaal samen muziek maken. Vooral voor de Oost-
Europeanen is het nu van het grootste belang dat wij, uit de rest
van Europa, contact met hen maken en blijven houden. Dat wordt
door hen heel erg op prijs gesteld.
 
Nelleke Geusebroek
(Deze tekst is met toestemming overgenomen uit ‘Klankwijzer’
2022 - week 13)
 

      

   

 

  Opbrengst naar Giro555

  Geslaagd Benefietconcert voor
Oekraïne in Enschede
 
Bijna € 25.000 haalden het Wilminktheater & Muziekcentrum
Enschede en het Stiftfestival op door het geven van een
Benefietconcert voor Oekraïne op 3 april. De Grote Zaal van het
Muziekcentrum had een geel podium, blauwe wanden en was tot
de nok toe gevuld. De kaartopbrengst gaat naar Giro555.
Daarnaast kon er tijdens de avond ook gedoneerd worden. Het
programma was emotioneel, afwisselend en werd met veel vuur
gespeeld door een eenmalige orkest, allen vrienden of relaties van
violist Daniel Rowland. Samen met artistiek directeur van het
Wilminktheater Simone Kratz was Rowland de initiator van het
evenement.
  

   

Commissaris van de Koning Heidema opende de avond. Na
optredens van de Russisch-Oekraïense pianiste Anna Fedorova
en altvolisten Dana en Mikhail Zemtsov ontroerde zangeres
Maryana Golovchenko met het volkslied van Oekraïne. De
Oekraïense bijdrage was ook gedurende de verdere avond groot.
De titel van het voorgaande artikel ‘Muziek is óns wapen’ werd met
dit concert op onnavolgbare wijze in praktijk gebracht. Dat er nog
veel van zulke concerten mogen volgen!



 

      

   

 

    Gezamenlijk concert van Flos Campi
en het Nijmeegs KoperKonsort
 
Op zaterdag 14 mei geeft het symfonieorkest van Flos Campi een
concert in samenwerking met het Nijmeegs KoperKonsort. Basis
voor deze samenwerking is de uitvoering van de Negende
symfonie van Dvořák door Flos Campi, waarvoor veel
koperblazers nodig zijn.
Omdat beide orkesten worden gedirigeerd door Dick Bolt was de
link snel gelegd, tot beider plezier!
Voor de pauze is het KoperKonsort aan de beurt, met vooral
werken met een Noord- Amerikaanse tint, zoals een ‘Gershwin
Selection’, ‘A Londoner in New York’ van Jim Parker en 
‘Serenade for Brass’ van Robert Starer. Maar ook ‘The Earl of
Oxford’s March’ van William Byrd uit omstreeks 1590.
Na de pauze volgt Dvořák’s Symfonie no.9  - Uit de Nieuwe
Wereld - gespeeld door het met koperblazers uitgebreide orkest
van Flos Campi.
Het concert begint om 20 uur in de Heilig Hart-Kerk in Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 123a.
Entree € 15,- inclusief pauzedrankje. Studenten € 10,-, kinderen
t/m 12 jaar € 2,-.
Kaartverkoop uitsluitend via de website: www.floscampi.nl
 

      

   

 

    Geslaagde Rietblazersdag  in
Hoogeveen
 
Aangemoedigd door het succes van de dubbelrietblazersmiddag
in 2020 is vanuit  Fagotnetwerk een samenspeeldag voor
rietblazers georganiseerd. Ruim dertig rietblazers van alle
leeftijden en spelniveaus kwamen op zaterdag 12 februari naar
Scala in Hoogeveen. Naast hoboïsten en fagottisten waren dit keer
ook klarinetspelers uitgenodigd.
Het programma bestond uit samenspelen - deels op basis van
niveau - en een aantal workshops. Als docenten waren Hanka
Clout, Suzanne van Berkum en Pauline Westen uitgenodigd. De
dag werd begonnen met samenspel met als afsluitend stuk de 

http://www.floscampi.nl


‘Franzöziche Märsche’ van Philidor l’Ainé.
Vervolgens kon gekozen worden uit een drietal workshops.
  

   

Tijdens de dag kon je ook op je eigen niveau samenspelen. De
dag werd besloten met een optreden van alle verschillende
niveaus. Het was mooi om te horen hoe goed er door iedereen al
werd samengespeeld. Bij het spelen van het laatste stuk ‘Zum Gali
Gali’ werd ook gezongen en getrommeld. Een inspirerend en
muzikaal einde van de dag waarmee zoals Gé Reinders zong: “mit
toeters en bellen ’n sjoon verhaol verteld werd”. 
Het was een leuke, goed georganiseerde dag in Hoogeveen. Dank
aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. En voor herhaling
vatbaar.
 
Frans Emmen
 

      

 
  
Suzanne van Berkum

 
  

    Dubbelrietweekend in Leiden
 
Speel je hobo? Of fagot? Of misschien (ook) althobo of
contrafagot? En wil je graag nieuwe ervaringen opdoen, andere
hoboïsten en fagottisten leren kennen, je kennis verrijken en
bovenal een heel weekeinde muziek maken? Blazers van alle
leeftijden en elk spelniveau zijn van harte welkom op het
Dubbelrietweekend in Leiden op 2 en 3 juli.
 
Deze twee dagen zullen in het teken staan van samenspel,
afgewisseld met workshops en individuele lessen. De betrokken
docenten zijn Esther van der Ploeg (hobo) en Suzanne van
Berkum (fagot).
 
Het programma omvat ensemblespel met hoboïsten, fagottisten en
piano; workshops; individuele hobo- en fagotlessen. Op



 
  
Esther van der Ploeg
(foto's A. v. Eerdewijk)

 

zondagmiddag volgt een afsluitend concert. Wanneer: zaterdag 2
en zondag 3 juli, beide dagen van 10.30 - 17 uur. Waar: Leiden
(locatie volgt). Kosten: € 160,- voor het gehele weekeinde,
inclusief lunches. Aanmelden: via deze link*). Er zijn maximaal 20
aanmeldingen mogelijk.
Vragen: neem contact op met Esther (esthervdploeg@gmail.com)
of Suzanne (scvanberkum@gmail.com).
www.esthervanderploeg.nl
www.suzannevanberkum.org
 

      

   

 

    Afscheid Harold Lenselink bij
Akoesticum
 
Harold Lenselink, oprichter van Akoesticum, neemt afscheid van
dit trainingscentrum voor de podiumkunsten. Het idee voor de
oprichting deed Lenselink op in diverse Europese landen, waar
soortgelijke trainingsinstituten bestaan. Samen met Victor van
Haeren en Hans Sluijmer vatte hij het plan op om een dergelijk
instituut in Nederland te realiseren. En dat is gelukt. In oktober
2014 opende Akoesticum de deuren in Ede. Na acht veelbewogen
jaren neemt Harold Lenselink, algemeen en artistiek directeur,
afscheid van het nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en
theater in Ede.  
Harold Lenselink: "Ons doel was en ís een wezenlijke bijdrage te
leveren aan de vernieuwing, ontwikkeling, en versterking van de
podiumkunsten. We willen uitgroeien tot hét repetitielokaal voor
gedreven musici en in bredere zin podiumkunstenaars. Dit doen
we door middel van het aanbieden van repetitie- en
uitvoeringsmogelijkheden, bij- en nascholingsactiviteiten en een
gevarieerd aanbod aan cultuurparticipatie. Daarnaast zien we veel
groeikansen voor één- of meerdaagse bijeenkomsten en
opleidingen, voornamelijk binnen de culturele sector. Akoesticum
moet een onmisbare plek zijn waar geleerd, geëxperimenteerd,
gepresenteerd en uitgeprobeerd wordt. Een plek waar mensen
zich thuis voelen, en iedereen, professional of amateur, even
belangrijk is."  
Harold Lenselink (69) blijft zich de komende tijd onder meer
inzetten voor de verdere ontwikkeling van verschillende projecten,
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zoals Studio Monchy, Windows of Opportunity en de training 'Meer
muziek in de Zorg'. Momenteel staat de vacature voor zijn functie
open en wordt er door Akoesticum naar een geschikte opvolger
gezocht. 
Akoesticum is gevestigd in de voormalige Johan Willem
Frisokazerne uit 1906. Een eigentijdse locatie met een rijke
historie vlakbij intercitystation Ede-Wageningen en natuurgebied
De Veluwe. Met maar liefst 13 zalen, 56 hotelkamers, eigen
catering en gratis parkeergelegenheid is er alle ruimte voor een
optimale (meerdaagse) repetitieperiode, zowel voor amateurs als
professionals. Informatie: Els Höften (afdeling communicatie)
telefoon: 0318 304 349 email: info@akoesticum.org 
 

      

   

 

    Sinfonietta String Festival Zeeland
2022
 
Op 21 en 22 mei presenteren Amsterdam Sinfonietta en de Grote
Kerk Veere in samenwerking met de Zeeuwse Concertzaal en het
Veere Museum het Sinfonietta String Festival Zeeland 2022. Na
de online editie van vorig jaar keert het orkest live terug op de
planken in Veere en Middelburg. Tijdens het festival brengt
Amsterdam Sinfonietta een weekeinde vol strijkersmuziek van
wereldklasse, in kleine en grote bezettingen. Het ensemble staat
tijdens de concerten onder leiding van de Duitse violiste Antje
Weithaas en de Amerikaanse violist David McCarroll. Gastsolist is
meester klarinettist Olivier Patey. Nieuw in deze editie is de
Muziekroute op zaterdagmiddag. Het publiek maakt in drie intieme
concerten op historische locaties in Veere kennis met
strijkersmuziek in de kleinste bezettingen. Solisten uit Amsterdam
Sinfonietta spelen de concerten solo, in duo of met een trio, terwijl
het publiek wandelend door Veere van concert naar concert gaat.
Antje Weithaas keert terug als gastaanvoerder bij Amsterdam
Sinfonietta en speelt ook solo in Stravinsky's Divertimento voor
strijkers. Op zondagochtend spelen de aanvoerders van het
ensemble kamermuziekwerken van Beethoven en Mendelssohn in
de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Tijdens het slotconcert op
zondagmiddag wordt het orkest geleid door violist David
McCarroll. Klarinettist Olivier Patey speelt samen met het
ensemble Mozarts Klarinetconcert. Als opmaat naar het
festivalweekeinde bezoeken 600 kinderen de KleuterSinfonietta-
voorstelling 'Kom, we gaan spelen!' in de Zeeuwse Concertzaal.
Deze voorstellingen worden in samenwerking met Kunsteducatie
Walcheren georganiseerd. Voor de concerten zijn losse kaarten te
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bestellen, maar ook weekendpasse-partouts met korting. De
kaartverkoop is al gestart via www.grotekerkveere.nl 

      

   

 

    Euregio en Shakespeare
 
Eind april en half mei geeft het Euregio Jeugdorkest vier concerten
rond het thema Shakespeare. Orkest en dichters wisselen elkaar
af of vullen elkaar aan. Het orkest en dirigent Hans Casteleyn
openen hun concert feestelijk met Solemn March for Shakespeare
Celebrations, een verborgen parel van Smetana. Ook de
Nederlandse componist Wagenaar mag niet ontbreken met één
van Shakespeares komische theaterstukken: De getemde Feeks.
Romantiek komt vervolgens aan de beurt in de beroemde Romeo
en Julia van Tsjaikovski. Tenslotte gaan de muzikanten op het
oorlogspad met Henry V van Walton, de grandioze suite uit de
gelijknamige film.
  

   

Uitvoeringen op:
zaterdag 23 april (20 uur) - Theater Lievekamp Oss
zondag 24 april (15 uur) - Muziekgebouw Eindhoven
zaterdag 14 mei  (20:30 uur) - Schouwburg Concertzaal Tilburg
zondag 15 mei (15:30 uur) - GC Hoogstraten (Rabboenizaal)
Info: communicatie@euregiojeugdorkest.com
 

          Zeister Muziekdagen 2022
 
Op vrijdag 8 april werden de Zeister Muziekdagen 2022 ingeluid
met een lenteconcert door het Viride Kwartet en altviolist Avri

http://www.grotekerkveere.nl
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Levitan met composities van Haydn, Brahms, Sjostakovitsj,
Martinů en Piazzolla. Het Viride Kwartet is een van de meest
spannende en spraakmakende jonge kwartetten van dit moment.
Pers en publiek zijn laaiend enthousiast over hun klank en perfecte
samenspel. 
  

   

Avri Levitan & Musethica In de week voorafgaand aan het
Lenteconcert vond het Musethica-project plaats, een
onderwijsmethode voor buitengewoon begaafde jonge musici op
weg in hun carrière binnen de kamermuziek. Onderdeel van deze
methode is een serie besloten optredens in sociale instellingen
zoals verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en psychiatrische
instellingen. De Zeister Muziekdagen creëert hiermee sterke
sociale betrokkenheid door muziek te presenteren voor mensen
die uitgesloten zijn van een bezoek aan de concertzaal. Docent en
coach tijdens het Musethica-project was de Israëlische
altviolist Avri Levitan, artistiek directeur en mede-oprichter van
Musethica. Avri Levitan trad samen met de jonge musici op. 
Het Zomerfestival van de Zeister Muziekdagen zal plaats vinden
van 13 t/m 27 augustus 2022 op diverse locaties. Nieuws hierover
volgt. Contactpersoon van dit Festival is Tia Schutrups - 
tias@xs4all.nl
Voor algemene informatie: www.zeistermuziekdagen.nl

      

   
De winnaars

 

  Nieuws van Het Britten

  Talent schittert in Zwolle tijdens het
Britten Vioolconcours 2022
 
De 13e editie van het Britten Concours op 12 en 13 maart

mailto:tias@xs4all.nl
http://www.zeistermuziekdagen.nl


kenmerkte zich door een ongekend groot deelnameveld en een
bijzonder hoog niveau van de deelnemers, zowel in technisch als
muzikaal opzicht. Het evenement in het ArtEZ Conservatorium
vond live met publiek plaats. Familie, vrienden en
belangstellenden konden het concours ook via een livestream
volgen. Voorzitter van de jury Loes Visser was blij dat het
concours zonder beperkingen door kon gaan. Het concours biedt,
zeker als het live gespeeld kan worden, een belangrijke
podiumervaring voor de deelnemers. Vanuit het hele land deden
52 jonge violisten mee aan dit tweejaarlijkse Zwolse concours.
Als eerste prijswinnaars in de drie categoriën kwamen uit de bus:
Eline van Dijk - Categorie I (10 t/m 12 jaar)
Pieter Streefkerk - Categorie II (13 t/m 15 jaar)
Ruben Ide - Categorie III (16 t/m 18 jaar)
Deze winnaars speelden op 3 april solo met Het Britten Jeugd
Strijkorkest in Theater De Spiegel in Zwolle (zie beneden).
Voor de volledige uitslagen met veel aanmoedigingsprijzen zie: 
www.hetbritten.nl
  

   

 
Britten’s Vredesconcert voor Oekraïne haalt met magische
voorstelling €8700 op
Het concert van het Britten Jeugd Strijkorkest op 3 april in Theater
De Spiegel, met de winnaars van het Britten Viool- en
Contrabasconcours, stond dit jaar in het teken van vrede voor
Oekraïne en inzameling van geld voor noodhulp aan de
Oekraïense bevolking. Vluchtelingen en hun gastgezinnen waren
speciaal uitgenodigd voor het concert en beleefden samen met het
Nederlandse publiek een programma met jong toptalent, omlijst
met Oekraïense muziek. Violiste Carla Leurs opende het concert
en raakte het publiek direct met haar uitvoering van ‘Melody’, van
de Oekraïense componist Miroslav Skoryk. De uit Oekraïne

http://www.hetbritten.nl


gevluchte sopraan Dasha Opananshchuk ontroerde aan het einde
met haar hartstochtelijke vertolking van het volkslied van
Oekraïne, begeleid door het Britten Jeugd Strijkorkest. De
aanwezige Oekraïners zongen samen met het overige publiek mee
in de reprise, een emotioneel moment waarin de verbondenheid
met het lot van de Oekraïne voor iedereen te voelen was. In totaal
werd € 8700 ingezameld voor Stichting HUMANE, opgericht door
Dr. Aurora Morariu en Marc Huitink, die hulp biedt met medicijnen
en andere hulpgoederen in de grensstreek van Roemenië en
Oekraïne. Voor informatie of donaties aan deze stichting kijk op 
www.humanenl.com
(Foto van: Eline van Dijk, Pieter Streefkerk en Ruben Ide
(@Mariavi Moliva Atienza)

      

   

 

    Nieuws van Huismuziek
 
Muziekcursussen
B.A.C.H. canons en fuga’s NIEUW
11 juni 2022, Akoesticum, Ede
Muziekweek van Aznavour tot Zelenka
Docenten: Coert Bremmers, Susanne Gersch-Bremmers, Ines
Leijen, Peter van Os, Elske Tinbergen
17-22 juli 2022 Eigentijdserf, Westelbeers
 
Het cursusprogramma 2022-23 komt 21 april online en de
inschrijving start op 2 mei om 10.00 uur.
 
Online
webinars
deelnemen of terugkijken. Duur 60 minuten. Aanvang 20.00 uur.
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
22 juni - Oefenrecepten Bart Spanhove 
Terugkijken webinars voor onderhoud muziekinstrumenten. 
Mail naar info@huismuziek.nl.
Keuze uit:
Strijkinstrumentonderhoud Maarten Arentsen Dwarsfluitonderhoud
Maarten Visser
Klarinetonderhoud Khaled Kassem Het geheim van het riet Hester
van Vliet
Klavecimbelonderhoud Jef van Boven
Hoornonderhoud Kirsten Jeurissen Fagotonderhoud Yasmin

http://www.humanenl.com
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Sollie
Saxofoononderhoud Yasmin Sollie
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  nummer   deadline   verschijnt op 
  2022 nr. 4   14 mei   28 mei
  2022 nr. 5   25 juni   9 juli
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