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Beste lezer,
 
Door technische storingen bij de opmaak van deze Nieuwsbrief en door persoonlijke
omstandigheden bij zowel de hoofd- als bij de eindredacteur, verschijnt deze editie een week
later dan gepland, waarvoor ons excuus.
Onze oproep c.q. ’Noodkreet’ voor kopij heeft gewerkt! Misschien wel té goed, want voor
deze uitgave kregen we wel héél veel kopij binnen……
Daardoor krijgt u nu een ‘bomvolle’ Nieuwsbrief op het scherm met veel nieuws van en over
onze orkesten die mooie concerten en activiteiten ontplooien. Maar eerst wil het bestuur van
de FASO u laten delen in haar zorgen over het voortbestaan van onze muziek sector. Zij
organiseert daarom een symposium op zaterdag 11 februari 2023 in Deventer. Meer hierover
in het onderstaande artikel. Naast de vele FASO gerelateerde activiteiten ook nieuws van en
over het Christina Concours en Het Britten Concours in 2023, voor menig jong muziektalent
de springplank naar een mooie carrière! Verder aandacht voor het Euregio Jeugdorkest, Het
Nederlands Blazersensemble, een bijzonder project in Arnhem met dans, muziek en theater,
Vereniging Huismuziek en de Stichting ‘Musicians without Borders’ met een zeer persoonlijk
tintje van de hoofdredacteur. En niet te vergeten: een interessant en leerzaam artikel over
Brahms en Sjostakovitsj van de hand van onze collega Pieter de Oude.
Rest ons, u allen mooie feestdagen en een goed, gezond en muzikaal jaar 2023 toe te
wensen,
 
De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)
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    Van de bestuurstafel
 
FASO Symposium zaterdag 11 februari 2023
Het FASO-bestuur heeft een uitnodiging gestuurd voor een
symposium op zaterdag 11 februari 2023 rond het thema: De
Toekomst van de amateur Symfonie- en Strijkorkesten. We
moeten veranderen maar hoe….? Een zeer inspirerende spreker,
Ferenc van Damme, gaat daar met ons over nadenken en er zijn
ook sessies waarbij de deelnemers ervaringen kunnen
uitwisselen. Er zijn al flink veel aanmeldingen binnen maar er
kunnen nog deelnemers bij. Meer hierover in het artikel hieronder
en op de FASO-website. 
 
Hulp aan Oekraïne
Via een van onze leden kwam een mooi plan binnen om het
muziekleven in Oekraïne te ondersteunen. Het plan is om (extra)
opbrengsten uit voorjaarsconcerten ten goede te laten komen aan
het steunen van het herstel van het muziekleven in Oekraïne,
zodra deze vreselijke oorlog is afgelopen. 
Een citaat van initiatiefnemer Dick (E.H.) de Boer: “In de afgelopen
maanden heb ik daartoe contacten uitgebouwd met de
Ambassade van Oekraïne in Nederland. Daaruit is het plan
voortgevloeid als doelbestemming de University of Art (een soort
combinatie van hogeschool voor de kunsten en conservatorium) in
Charkiv te kiezen. Als wij allemaal onze voorjaarsconcerten
verheffen tot benefietconcerten en de bezoekers vragen gul te
geven vanuit het besef dat muziek troost, ontroert, verbindt en
heelt, zou de steun aan onze mede-musici in Oekraïne
substantieel kunnen worden”.
Nog afgezien van de schade aan gebouwen en instrumenten is er
nu ook al noodzaak voor onderhoud, zeker als er niet gestookt kan
worden. Een orgel moet nu al nodig gerestaureerd worden
bijvoorbeeld.
De FASO wil deze actie graag ondersteunen en zal een rekening
vrijmaken voor de opbrengsten voor dit doel. De coördinatie  zal in
handen blijven van Dick de Boer. In een bestuursbericht aan de
FASO-orkesten zullen wij meer informatie geven en een meer
uitgewerkt plan voorleggen. 
 
EOFed
FASO is lid van de European Orchestra Federation (EOFed) en
daar komt veel kennis over amateurorkesten in Europa bij elkaar.
Voor informatie over festivals in het buitenland, of online
meespelen met een wereldwijd kerstconcert zie: 



www.stagnesccma.ie of ga naar www.eofed.org . Je kunt je via die
site ook opgeven voor een nieuwsbrief als je de ontwikkelingen in
andere landen in Europa interessant vindt.
 
Nelleke Geusebroek
 

      

  

 

    FASO Symposium ‘De Toekomst van
de amateur Symfonie- en
Strijkorkesten’
 
Bestaat jouw orkest over tien jaar nog….?
Is er voldoende aanwas van nieuwe (jonge) leden? Heb je
voldoende mensen die (bestuurs-) verantwoordelijkheid willen
nemen? Hoe overleef je de Corona-dip? Vragen waar bijna alle
amateur klassieke orkesten tegenwoordig mee worden
geconfronteerd.
De wereld verandert: communicatielijnen lopen anders,
ontwikkelingen gaan sneller, we werken meer en harder,
individualisering neemt toe, tablets verdringen de papieren partijen
enz. Vraag is of we nog tijd hebben om elke week/maand te
repeteren en zelfs vrije weekenden worden schaars.
Wij, de amateur klassieke orkesten, moeten mee in deze
veranderende wereld. Maar hoe dan?
Ferenc van Damme, voormalig internationaal opera-producer,
communicatiestrateeg, energetisch therapeut, schrijver, dichter,
participatie beleidsontwikkelaar bij Studio Vers Bestuur van de
provincie Overijssel etc. leidt een vurige inspiratiesessie
gebaseerd op overtuigende feiten, onderzoeken en cijfers,
inspirerende praktijkervaringen, gezond verstand en werkbare
inzichten. Dit alles tijdens het FASO-symposium over ‘De
Toekomst van de amateur Symfonie- en Strijkorkesten’ op
zaterdag 11 februari 2023 in de voormalige Gasfabriek in
Deventer. Onze koepel organiseert dit symposium i.s.m. LKCA en
de KNMO. Ook een vervolgtraject is desgewenst beschikbaar…….
Ferenc van Damme stelt zich zelf vast even voor op: 
https://youtu.be/BqypMeD8Qvo
Op het programma van dit symposium staan diverse sprekers met
wisselende ervaringen in de amateur orkestpraktijk. Ook is er
ruimte om als orkesten met elkaar en deskundigen van gedachten
te wisselen over de toekomst van jouw orkest en over wat onze

http://www.stagnesccma.ie
http://www.eofed.org
https://youtu.be/BqypMeD8Qvo


FASO of de KNMO daarin kan betekenen.
Deelname aan dit symposium is gratis voor leden van alle FASO-
orkesten. Je kunt je deelname tot 5 dagen voorafgaand aan het
symposium kosteloos annuleren. Daarna worden in geval van niet
deelname (en wel opgegeven) de kosten in rekening gebracht: €
35 pp.
Je kunt je aanmelden via dit formulier: 
https://www.faso.eu/nl/form/symposium-toekomst
Doe dat snel, want vol=vol. Zie ook: www.faso.eu
 

      

 
 

 

    Twee giganten bij het SON
 
In de vorige Nieuwsbrief (2022-6) werd het najaarsconcert van het
Symfonieorkest Nijmegen aangekondigd met Twee giganten op
het concertpodium waarmee Brahms en Sjostakovitsj bedoeld
werden. En dan gaan wij natuurlijk op zoek naar de
overeenkomsten en de verschillen. Brahms overleed in 1897 in
Wenen en Sjostakovitsj werd geboren in 1906 in St. Petersburg.
Hun actieve leven als componist ligt twee generaties uit elkaar en
hun muzikale stijlen zijn bijna onvergelijkbaar, maar in hun tijd
waren ze met hun symfonieën en soloconcerten toonaangevend.
Beide componisten waren daarnaast absoluut bezeten van het
componeren en daarin volledig onbereikbaar voor hun omgeving
aan het werk met een ongelofelijke discipline en werklust. Het
gevolg is in beide gevallen een grote reeks meesterwerken,
waarvan u er twee kon beluisteren bij dit najaarsconcert onder
leiding van Frans-Aert Burghraef.
  

  

Brahms
Met een simpel do-re-mi nodigt de hoorn ons uit mee te gaan op
een fascinerende muzikale wandeling  in het 2e Pianoconcert. We
gaan langs bergen en langs dalen want we lopen immers naast

https://www.faso.eu/nl/form/symposium-toekomst
http://www.faso.eu


Brahms, die zich dagelijks liet inspireren door de natuur. Na de
hoornist neemt ook de pianist ons direct mee op tocht vol poëzie
en virtuositeit. De pianist Brahms integreerde het instrument in het
orkest, echter zonder de uitgesproken kwaliteiten van het klavier te
vergeten. Telkens als de piano aan het woord is, wordt er weer
een nieuw ritmisch of klanktechnisch aspect gepresenteerd.
Net als een symfonie heeft het 2e pianoconcert vier delen. Het
tweede deel is een scherzo in mineur. De piano neemt ons weer
mee op reis in een dansende driekwartsmaat, die toch weer een
melancholische ondertoon heeft. Het blijft Brahms. Hij is zelden het
zonnetje in huis. De solo-cellist neemt het voortouw in het derde en
langzame deel. De vriendelijk ruisende melodie zou Brahms later
in zijn lied Immer leiser wird mein Schlummer gebruiken. De tekst
van dat lied is vervuld van verlangen en liefdesverdriet. Via
bijzondere modulaties en complexe ritmische figuren schuiven
solist en orkest in een intieme kamermuzikale setting langs elkaar
heen. In het rondo - het vierde deel -keren we terug naar de sfeer
van het eerste deel. Solist en orkest gaan de vriendelijke strijd om
de aandacht aan in een breed symfonisch opgezette muzikale
dialoog.
 
Sjostakovitsj
Kunst gedijt alleen in vrijheid. De componist Sjostakovitsj voelde
zich eigenlijk nooit vrij en zocht vaak krampachtig een weg om zijn
ideeënstroom zo te onderhouden, dat zijn creativiteit en daarmee
zijn leven door konden gaan. Hij componeerde meestal gewoon
waar hij zin in had, maar soms trok hij een stuk even terug, of
componeerde hij heel slim op een manier die de censoren zand in
de ogen strooide. Toen hij zijn vierde symfonie af had, voelde hij
dat die verkeerd zou vallen. Hij schreef zijn vijfde en zette er bij:
het antwoord van een Sovjetartiest op gerechtvaardigde kritiek.
In de tweede wereldoorlog schrijft Sjostakovitsj zijn zevende en 
achtste symfonie. Deze beschrijven de terreur van de tijd. Zijn 
negende symfonie is een sarcastisch commentaar op Stalin en op
autoriteit. Pas zes jaar later, in 1953, na de dood van Stalin, begon
Sjostakovitsj weer aan een symfonie, zijn tiende. En daarin
portretteert hij vooral zichzelf.
De tiende is daarnaast ook gewoon een klassieke symfonie in vier
delen. Met een veelomvattend eerste deel in sonatevorm, een wild 
scherzo, en een vriendelijk deel met een liefdesthema, en een
grote finale met een langzame inleiding. Al tijdens de première in
Leningrad in december 1953 viel het recensenten op dat de
componist zijn muzikale handtekening had geplaatst, vooral in het
vierde deel. Een autobiografisch muzikaal motief bestaande uit de
noten D-Es-C-H (D van Dimitri en SCH van Sjostakovitsj in Duitse
spelling waarbij de H de noot B aanduidt).  Maar na gedegen
studie blijkt dat erg veel muzikaal materiaal in alle delen van de



symfonie aan dit motief verwant zijn. Het eerste thema van het
eerste deel door de lage strijkers is er al op terug te voeren,
evenals de lyrische klarinet- en fluitsolo, die daarop volgen. Maar
het is moeilijk herkenbaar. Het ‘Ik’ van de componist zit nog
verborgen in de majestueus symfonisch constructie, die uitmondt
in het zachte gezang van twee piccolo’s, minutieus begeleid door
een zachte pauk en voorzichtig pizzicato.
In het rumoerige scherzo dat in vier minuten voorbijraast koppelt
de componist het lievelingslied van Stalin direct aan het thema dat
het Russische volk representeert uit de opera Boris Godunov van
Moessorgski, plus het zg. geweldsmotief uit zijn eigen opera Lady
Macbeth van Mtsensk. Een werk dat door Stalin werd
verafschuwd. Krijgt de dictator hier een veeg uit de pan, of komt hij
er nog genadig af met zo’n muzikale lawine?
Het derde deel opent met een variatie op het handtekening-motief
door de violen. Er ontwikkelt zich een wat mank wals-gevoel met
sarcastische klank, dat op zijn beurt enkele keren abrupt tot staan
wordt gebracht, waarna de hoorn met veel autoriteit in lange noten
E-A-E-D-A speelt. Muzikaal gespeld: E-La-Mi-Re-A. Elmira
Nazirova publiceerde 20 jaar na de dood van de componist
liefdesbrieven met hem uit 1953, het jaar van de tiende symfonie.
Het laatste deel, de brede finale geeft eerst in een langzaam
tempo de ruimte aan de houtblazers voor brede solo’s, waarna de
opbouw kan beginnen naar het glorieuze slot in de optimistische
toonsoort E-groot. Nog één keer komt de muziek tot stilstand als
het hele orkest het handtekening-motief unisono speelt en op volle
sterkte het Stalin-motief uit deel 2 vernietigt. Dan kan de laatste
opbouw starten die uitmondt in een unieke, denderende finale met
uiteindelijk vier pauken die ons en iedereen D-Es-C-B om de oren
smijten. Een absolute vlaag van ikke-en-de-rest-kan-stikke van
een anders zo bescheiden toonkunstenaar.
 
Pieter de Oude
 

        Püchner-hobo gaat na 40 jaar een nieuw leven in

  Hobo voor Musicians without Borders
 
Ongeveer anderhalf jaar geleden moest ik, tot mijn grote spijt,
besluiten om met hobo spelen te stoppen, omdat mijn lichaam niet
meer de energie kon opbrengen om dit veeleisende instrument op
hoog niveau te blijven spelen. De althobo daarentegen eist van het



 

 

 

lichaam minder kracht en energie en gelukkig kon ik daarmee
doorgaan. En daar lag mijn prachtige Püchner-hobo waar ik 40
jaar lang met veel enthousiasme en plezier op gespeeld had,
zomaar in de kast. Ik kocht het instrument in 1981 toen ik in
Duitsland werkte,  rechtstreeks bij de bouwer, Walter Püchner in
Nauheim, vlak bij Mainz. Ik speelde sinds 1980 in de plaatselijke
muziekvereniging waar Walter hobo speelde en hij nodigde me uit
om in zijn bedrijf te komen kijken waar hij met ongeveer 20
medewerkers klarinetten, hobo’s en fagotten bouwde, en ik
bestelde een hobo bij hem. Een klein jaar later was het zover en
mocht ik een hobo komen uitzoeken uit vier hobo’s. Sindsdien
speelde ik, naast de bouwer van het instrument, op een echte
Püchner in het orkest. Walter (inmiddels 92) werd een vriend voor
het leven.
Na 40 jaar stoppen en afstand doen van je instrument is moeilijk
en zeker bij een instrument met een dergelijke, persoonlijke
geschiedenis. Toen ik het instrument probeerde te verkopen, bleek
dat in Nederland onmogelijk, omdat hier voornamelijk op Franse
instrumenten gespeeld wordt en men het kennelijk niet aandurft op
een Duitse hobo te gaan spelen. Een Musikhändler in Duitsland
bood zo weinig dat ik ter plekke besloot om het instrument aan een
goed doel te schenken. En dat werd ‘Musicians without Borders’
waarvan ik informatie gezien had bij Bressers Reparatie in
Bergschenhoek waar ik mijn beide instrumenten in onderhoud had
(en heb). Emmeke Bressers, hoboiste en onderhoudsspecialist
voor houtblaas-instrumenten en Irma Kort, hoboiste bij het NBE,
werken al sinds 2011 voor dit goede doel, waarbij Irma de
logistieke kant verzorgt en Emmeke de gedoneerde instrumenten
opknapt zodat ze weer goed speelbaar zijn. In de afgelopen jaren
zijn op deze manier heel veel instrumenten aan een tweede,
dankbaar leven begonnen in onder meer Banja Luka,
Sofia/Bulgarije en Syrische vluchtelingen kampen in het Midden-
Oosten. Kinderen die deze instrumenten krijgen zijn dolblij en
kunnen door te musiceren de zorgen van alle dag even vergeten
en opzij zetten.
Op 17 augustus j.l. was het zover en mocht ik mijn mooie
instrument voor de Stichting aan Emmeke Bressers overhandigen.
  



  

Op de website www.musicianswithoutborders.org vindt u een
schat aan informatie over de Stichting zelf en manieren hoe u een
instrument kunt doneren. Alle ‘draagbare’ instrumenten zijn
welkom, dus ook – en vooral – strijkinstrumenten. Voor
verenigingen die nog instrumenten ‘in de kast hebben liggen’ een
pracht gelegenheid om deze instrumenten een nieuw leven te
geven.
 
Wil Senden
 

      

 
 

 

  Symfonieorkest Nijmegen gaat voor GOUD

  SON geeft 50ste Kerstconcert in de
Stevenskerk
 
Op tweede Kerstdag om 15.00 uur verzorgt het Symfonieorkest
Nijmegen onder leiding van Frans-Aert Burghgraef in de
Stevenskerk de traditionele kerstmatinee. Voor de 50e keer! Een
gouden jubileum dus.
Het orkest speelt werken van Moessorgski, Van Hoek en Grieg. 
Roelina Schouten treedt op als solist in Rodrigo’s harpconcert. Tot
slot is er een muzikale kerstverrassing en Glühwein.
Toegang € 20 (volwassenen), € 10 (scholieren/studenten/CJP),
€ 5 (kinderen t/m 12 jaar)
Voorverkoop via SON-leden en via de website van het orkest 
www.symfonieorkestnijmegen.nl
 

http://www.musicianswithoutborders.org
http://www.symfonieorkestnijmegen.nl


      

  

 

    Paradiso zoekt deelnemers project
dans/muziek/theater
 
Ben je tussen de 16 en 30 jaar en heb je altijd al mee willen doen
met een professionele voorstelling van dans, muziek en theater?
Dan komt nu een kans. Paradiso is een samenwerkingsproject van
Introdans, Theater Oostpool, Phion, Orkest van Gelderland &
Overijssel en Musis & Stadstheater. Gezocht worden toonzetters,
movers en durvers die mee op avontuur willen gaan. 
Paradiso is een interdisciplinair project voor (ver)gevorderde
muzikanten (C-niveau of hoger) die het een interessante uitdaging
vinden om zich op muzikaal-theatraal gebied te ontwikkelen en
samen met dansers en acteurs een fantastische voorstelling te
maken. Elk instrument is welkom, mits je samenspelervaring hebt. 
Het repertoire is gevarieerd: van barok tot modern in een
projectorkest van Phion.
Het projectorkest staat onder leiding van dirigent Joost Smeets.
Deelnemers worden gecoacht door musici van Phion. Zowel
muzikaal (techniek en samenspel) als theatraal (o.a. bewegen op
muziek).  
Samen met de regisseur van Oostpool en choreografen van
Introdans wordt het projectorkest in de voorstelling geïntegreerd.
Deelname is gratis.
Info: www.introdans.nl/audities-paradiso
 

      

  

 

    Orkest van het Groene Hart begeleidt
Kerstnachtmis
 
Ook het Orkest van het Groene Hart in Woerden heeft de FASO-
Nieuwsbrief ontdekt. Maar dit was te laat om de najaarsconcerten
nog onder de aandacht te brengen. Deze werden gegeven onder
leiding van Jim Roodnat in samenwerking met de Stichting Oude
Hollandse Waterlinie. Centraal stond het Rampjaar 1672. Naast
muziek uit die tijd werd ook een hedendaags werk gespeeld,
speciaal voor deze gelegenheid geschreven door de Woerdense
componist José Retra: ‘1672’, dus een wereldpremière.

http://www.introdans.nl/audities-paradiso


Het Orkest van het Groene Hart draagt tweejaarlijks bij aan de
Kerstnachtmis. Deze vindt op 24 december a.s. plaats in de
Bonaventurakerk in Woerden.
Het vaste koor van de kerk, Jubilate Deo, wordt onder meer
begeleid in de Pastorale Mis van A. Diabelli. Het orkest zelf speelt
behalve de bekende kerstliederen ook een aantal stemmige
werken van Bach, Elgar en Mendelssohn.
 

      

 
 

 

    Hoorns Orkest met ‘Noordse
Klanken’
 
Zondagmiddag 18 december speelt het Verenigd Hoorns Orkest
Sinfonia onder leiding van Coen Stuit het bekende en zeer geliefde
pianoconcert van Grieg. De solist is Jan-Paul Grijpink. Hij is onder
meer verbonden aan de nationale opera en ook bekend als
liedbegeleider, een genre waarmee hij diverse prijzen heeft
gewonnen. Naast het pianoconcert wordt de Karelia ouverture,
een deel uit de gelijknamige suite en het majestueuze Finlandia
van Sibelius gespeeld.
Het concert begint om 15 uur en vindt plaats in de Oosterkerk
Hoorn.
Info: www.sinfoniahoorn.nl

      

  

 

    Romantisch Winterconcert Musica
Den Haag

Symfonieorkest Musica Den Haag presenteert op zondagmiddag
15 januari een uniek programma vol liefde en romantiek in
concertzaal Amare In Den Haag onder leiding van de nieuwe vaste
dirigent Pim Cuijpers. Voor dit Romantisch Winterconcert werkt
Musica samen met prijswinnende solist Florian Just (bariton). 
 Op het programma staan: Mozart -  Ouverture La clemenza di
Tito;  Mahler - Lieder eines fahrenden Gesellen (solist: Florian
Just)  en Bruckner - Symfonie nr. 4 .
Info: www.musicadenhaag.nl

http://www.sinfoniahoorn.nl
http://www.musicadenhaag.nl


 

      

  

 

    Winterconcert Bataafs Symfonie
Orkest
 
Met als rode draad 'Van het donker naar het licht' speelt het
Bataafs Symfonie Orkest Den Haag onder leiding van Arne Visser
op zondag 18 december om 15.30 een prachtig en bijzonder
programma in de Badkapel in Scheveningen.
Laat je meeslepen door de zwaarmoedige Winterreisliederen van
Schubert vol Weltschmerz en liefdesverdriet, gezongen door
solisten Jasperina Verheij en Jas Wolfert in de Nederlandstalige
versie van Jan Rot. Vier daarna de triomf van het licht en het leven
met Tchaikovsky's 5e symfonie, vol met fraaie thema's en
jubelende melodieën. 
Kaarten incl. koffie en thee in de pauze zijn verkrijgbaar in de
voorverkoop voor €15,-  en aan de zaal voor €17,50.
Info: https://www.bataafs.nl/kaartverkoop/
 

      

  

 

    Nieuws van het Britten Concours
2023
 
Inschrijving voor Cello en Altviool Concours gestart
De inschrijvingen voor het Britten Concours 2023, dat op 11, 12 
en 18 maart 2023 in Zwolle plaatsvindt, zijn van start gegaan. Het
concours, dat bekend staat als één van de belangrijkste
concoursen in Nederland, is dit jaar voor Cello en Altviool.
“Ons motto is uitdagen, inspireren en ontmoeten”, aldus Loes
Visser, artistiek leider van het Britten Concours dat onderdeel is
van de Stichting Britten voor Jong Muziektalent.  Loes licht toe:
“Wij willen jonge strijkers een podium geven en ze uitdagen om
zichzelf te laten horen en zien. Met dit concours geven we ze de
kans om andere jonge strijkers te ontmoeten en elkaar te
inspireren. Want muziek raakt onze harten en is voeding voor de
ziel. Dat hebben jonge mensen in deze tijden meer dan nodig.”

https://www.bataafs.nl/kaartverkoop/


Naast dat het een leuke dag is, ontvangen alle deelnemers een
waardevolle jurygesprek. Vanzelfsprekend zijn er ook prijzen te
winnen: alle 1e prijswinnaars van het concours krijgen een solo
optreden met het Britten Jeugd Strijkorkest tijdens het slotconcert
op 16 april 2023 in Theater De Spiegel in Zwolle. Verdere prijzen
zijn masterclasses door o.a. Gregor Horsch, solocellist van het
Koninklijk Concertgebouworkest en andere solo optredens met het
Britten Jeugd Strijkorkest. Daarnaast wordt de Stift Festival Award
uitgereikt aan een winnaar van het concours. Deze bestaat uit
deelname aan de 'Stift Musical Encounters' en een optreden
tijdens het Stift Festival 2023.
Deelnemers kunnen zich via  
https://www.hetbritten.nl/Concours/Concoursinformatie
aanmelden.
 

      

  

 

    Nieuws van het Christina Concours
 
De inschrijving voor het Prinses Christina Klassiek Concours 2023
is gestart! Jonge muzikanten uit Nederland en Vlaanderen van 12
tot en met 19 jaar (zangers tot en met 21 jaar) zijn welkom om deel
te nemen. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor deelnemers om
voorafgaand aan hun optreden tijdens het regioconcours
vrijblijvend een studievideo in te sturen om zo alvast feedback te
krijgen van de vakjury. Deelnemers kunnen meedoen met een
zelfgekozen muziekstuk uit elke stijlperiode binnen de brede
klassieke muziek. Klassiek mag ruim opgevat worden, vergeet
hierbij vooral niet te denken aan hedendaagse muziek en muziek
van Vlaamse en Nederlandse componisten. Een optreden duurt
maximaal tien minuten inclusief stemmen, opkomen en applaus.
 
Prijzen en meer
Er zijn mooie prijzen te winnen tijdens het Klassiek Concours,
zoals masterclasses, solo-optredens, concertkaarten en nog veel
meer. Iedere prijswinnaar mag daarnaast deelnemen aan de PCC
Academy; een ontwikkelingstraject met workshops en bijzondere
cross-overs die de cursisten op een speelse manier klaarstoomt
voor de beroepspraktijk.
 
Nieuw: feedback via studievideo
In 2023 is het voor de deelnemers voor het eerst mogelijk om
vrijblijvend een studievideo in te sturen voorafgaand aan het

https://www.hetbritten.nl/Concours/Concoursinformatie


optreden tijdens het regioconcours. Elk filmpje wordt opgevolgd
door een schriftelijke feedback, die de deelnemer kan gebruiken in
de verdere voorbereiding op het regioconcours. De video is een
eerlijke reflectie van het repetitieproces – het hoeft dus niet
perfect! Op de website van het Concours staan de eisen en
wanneer de studievideo voor jouw regio binnen moet zijn.
De regionale voorronden voor 2023 starten op 27 en 28 januari en
eindigen 17 en 18 maart, gevolgd door de Nationale Halve Finale
op 1 april in het Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag. De
Nationale Finale vindt op 22 april plaats in Concertzaal Amare in
Den Haag.
Voor meer informatie en
inschrijven: https://christinaconcours.nl/concours/pcc-
klassiek-2023
 

      

  

 

    Euregio Jeugdorkest maar de maan
 
In een vernieuwde samenstelling hebben de muzikanten van het
Euregio Jeugdorkest (EJO) al drie maal een succesvolle uitvoering
gegeven van hun concert Naar de maan en terug met werken van
onder meer Copland, Fauré, Britten en Tsjaikovsky.
  

  

Er volgen nog twee concerten: zaterdag 14 januari 2023, 19.30
uur, GC Hoogstraten en zondag 15 januari, 11 uur, deSingel.
Het symfonieorkest is samengesteld uit talentvolle jongeren uit
Nederland en Vlaanderen en staat onder leiding van Hans
Casteleyn.

https://christinaconcours.nl/concours/pcc-klassiek-2023
https://christinaconcours.nl/concours/pcc-klassiek-2023


Maartje Stapel, studente Fine Arts aan de Rietveld
Academie, draagt tussen de muziekstukken door teksten voor.
Info: www.euregiojeugdorkest.com

      

  

 

    Nieuwjaarsconcert Nederlands
Blazers Ensemble
 
Het Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble
(NBE) komt er weer aan: geen beter begin van 2023 dan dit
vrolijke, muzikale festijn. Na twee jaar een Nieuwjaarsconcert
zonder publiek zijn de blazers meer dan verheugd om in het
Concertgebouw weer toeschouwers te mogen verwelkomen bij
dit verrassende spektakel, met onverwachte gasten, bijzondere
verhalen en nieuwe composities van jonge componisten. Zoals
altijd speelt het NBE het concert niet één, maar twee keer op 1
januari. 
Het Concertgebouw start op 1 november met de kaartverkoop. Het
Nieuwjaarsconcert wordt op 1 januari 's avonds uitgezonden op
NPO2 door BNNVARA.
De verrassende NBE-voorstelling Concert in de vorm van een
peer heeft in november plaatsgevonden. Deze voorstelling gaat
over het intrigerende leven van componist Erik Satie. Het publiek
reageerde enthousiast.
In maart 2023 keert Concert in de vorm van een peer terug.
 

      

  

 

    Stift Midwinterfestival
 
Met 'A Winter's Tale' brengen violisten Daniel Rowland en zijn
muzikale vrienden op 29 en 30 december een serie concerten. Het
zijn twee dagen met zes concerten die los te bezoeken zijn of waar
een dagpas voor gekocht kan worden. De locatie is de Stiftskerk in
Weerselo (Twente).
Het festival wordt gevolgd door de bijzondere
voorstelling Wonderland, in coproductie met het Delft
Chambermusic Festival. Deze voorstelling wordt gegeven op 14
januari in het muziekcentrum Enschede.

http://www.euregiojeugdorkest.com


Het zomerse Stiftfestival is alweer enige tijd achter de rug, maar
intussen worden in Tanzania bomen geplant, waarvan 300 zijn
gedoneerd door vrienden van het Stiftfestival.  Zo is een klein Stift
Muziekbos aan het ontstaan. De bomen voorzien de lokale
bevolking van voedsel, inkomen en natuureducatie.
Info www.stiftmusicalfestival.nl
 

      

  

 

    Nieuws van Huismuziek

Interactieve zoomworkshops (Nieuw!)
Oefentips voor violisten, Inger van Vliet, v.a. 18 januari (4 lessen)
Houding en oefentips voor cellisten, Willemijn Knödler, v.a. 19
januari (4 lessen)
Houding en adem, Pauliina Lievonen, v.a.24 januari (4 lessen)
Schrijf je hier tijdig in want er is beperkt plaats.
Videolessen
De geschiedenis van de Sonate
Introductie in Zuid-Amerikaanse ritmiek (Nieuw!)
Cursussen
-  Wintermuziek met kerst (Nieuw!)
Docenten: Christine Brandenburg en Miranda Rademaker
24-27 december 2022
-  Consortmuziek voor strijkers (Nieuw!)
Docent: Mimi Mitchell
21-22 januari 2023, Buitengoed Fredeshiem
-  Enigma variates van Edward Elgar   
Docent: Ingrid Slangen
22 januari 2023, Akoesticum
-  Geluidsversterking voor beginners (Nieuw!)  
Docent: Arnoud van der Laan
4 februari 2023, Akoesticum
-  Oliveros & Pärt, twee eigenzinnige componisten      
Docenten: Katharina Gross en Arnold Marinissen
26 maart 2023, Akoesticum
-  Altviool voor violisten (Nieuw!)
Docent: Miriam van Dixhoorn
1 april 2023, Akoesticum
-  Fluit en harp: een hemelse combinatie? (Nieuw!) 
Docenten: Judith Jamin en Francien Post
15 april 2023, Akoesticum
 

http://www.stiftmusicalfestival.nl


-  Muziekweek van Aznavour tot Zelenka         
Docenten: Elske Tinbergen, Peter van Os, Ines Leijen, Susanne
Gersch-Bremmers, Coert Bremmers
16-21 juli 2023, Eigentijdserf
-  Kamermuziekvijfdaagse
Docenten: Lineke Lever, Willemijn Knödler, Vincent Martig,
Miranda Rademaker,
24-28 juli 2023
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