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Beste lezer,
 
Eindelijk kunnen we weer wat positiever zijn over de ontwikkelingen betreffende ‘Corona’.
We mogen weer samen musiceren - zij het nog met beperkingen - en ook de theaters en
concertzalen kunnen weer (voorzichtig) programmeren. In deze - korte - Nieuwsbrief vindt u
deze signalen voor een deel terug. Zo zijn er berichten over de FASO-Speeldag, de
Zomercursus Woudschoten, een hobo- en fagotweekeinde in Leiden, het project ‘Dvořák 8’
in Woerden en een overzicht van cursussen Huismuziek voor het nieuwe seizoen. Tenslotte
een kleine selectie van al het moois dat het Magazine ‘Klassieke Zaken’ te bieden heeft. In
de volgende Nieuwsbrief, die begin september zal verschijnen, hopen we weer volop nieuws
van onze eigen orkesten te kunnen publiceren over hun concerten, projecten, jubilea etc. Uw
kopij zien we graag en nieuwsgierig tegemoet. Met deze positieve gedachte wensen wij u
een mooie zomer en vakantietijd toe, veel leesplezier en tot ziens in september. 
 
De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)
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    Van de bestuurstafel
 
Was het in het laatste maanden nog wel eens zo dat ik moest
schrijven dat er niet zoveel veranderde voor ons als orkesten, nu
gebeurt er opeens heel veel. De bestuurders van lidorkesten zien
dat allemaal voorbij komen in de bestuursberichten. Het
voorlaatste stadium was een regeling voor cultuur die geheel
geschoeid was op een regeling voor sporters en dat leverde
verwarring op. Als 2 × 15 mensen in de zaal mochten, waarom dan
niet 30?
 
Dankzij volhardend navragen door de KNMO en een bijna



onverwacht snel verbeteren van de besmettingscijfers is het nu
duidelijk: we kunnen weer samen gaan spelen. Niet als groot
orkest misschien, niet in een te kleine zaal, niet ‘als je moet niezen’
en niet als je geen afstand wilt houden maar anders kan het. Het
recente protocol van de KNMO is weer te vinden via een
nieuwsbericht op www.FASO.eu 
De situatie is nog steeds niet voor alle orkesten hetzelfde want we
kunnen zaalbeheerders niet dwingen om ons binnen te laten maar
in de meeste gevallen zal het weer kunnen, in ieder geval met
delen van het orkest.
 
Op Facebook en Instagram kwamen de laatste tijd steeds minder
berichten over online activiteiten maar nu komen er weer veel
berichten over orkesten die al weer samen muziek gemaakt
hebben. We zijn allemaal zo blij dat het eindelijk weer kan en mag!
 
Ondertussen had het FASO-bestuur de jaarvergadering naar een
vrijwel uiterste datum opgeschoven, namelijk 19 juni. Maar een
fysieke vergadering leek er niet in te zitten en daarom besloot het
bestuur tot een online vergadering. Wij hopen dat meedoen
hierdoor wel makkelijker wordt voor de leden; reistijd is nu immers
niet meer aan de orde. Wij rekenen dan ook op een grote opkomst
van de leden.
 
Laten we hopen op een mooie fysieke (extra) ALV in het najaar
waarbij wij het dan ook over andere zaken kunnen hebben dan
alleen de jaarverslagen en de bestuurssamenstelling. Ook hopen
wij van ganser harte dat de FASO speeldag op 11 september dit
jaar wel kan doorgaan. Elders in deze Nieuwsbrief meer hierover
van de organisatoren.
 
Ondertussen komt ook in vele landen om ons heen het muzikale
leven weer op gang. Een aantal festivals gaat van de zomer zelfs
door (FOG in Italië en Eurochestries in Frankrijk). Als u hierin
geïnteresseerd bent, gaat u dan naar EOFed.org . U kunt zich daar
ook abonneren op de nieuwsbrief waar altijd aandacht is voor
deze festivals en andere activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld heel
interessante cursussen die online gegeven worden door de Ierse
organisatie voor jeugd orkesten (IAYO) waar iedereen zich voor
aan kan melden. 
 
De EOFed heeft het Europese Orkesten Festival vorig jaar moeten
uitstellen naar 2022 en de voorbereidingen worden nu weer
opgestart. Het festival wordt van 5 tot 8 mei 2022 gehouden in
Plovdiv, Bulgarije. Ook hiervoor geldt: meer informatie via 
EOFed.org en zo snel mogelijk aanmelden op de speciale
festivalwebsite www.orchestrafestival.org . Ik nodig u graag

http://FASO.eu
http://EOFed.org
http://EOFed.org
http://www.orchestrafestival.org


allemaal hartelijk uit als vice-president van de European Orchestra
Federation om mee te gaan doen aan dit fantastische festival. 
 
Nelleke Geusebroek
 

  

 

 

    FASO-Speeldag 2021
 
Door de coronamaatregelen staan er inmiddels al een jaar lang 18
deelnemers in de wachtstand voor onze 5e FASO-Speeldag. Deze
kan onder leiding van Albert van Eeghen nu hopelijk wel doorgang
vinden op zaterdag 11 september 2021. Deze Speeldag duurt van
10.30 tot 16.30 uur, met een openbare presentatie om 16.00 uur
en - voor zover mogelijk -  een borrel na!
 
Omdat het onzeker is of we van de oorspronkelijk geplande locatie
-  Muziekcentrum Aurora in Driebergen (vanwege de dan mogelijk
nog steeds geldende afstandsregels en het maximum aantal
spelers) gebruik kunnen maken, proberen we een alternatieve
locatie achter de hand te houden. 
Op het programma staan delen uit ‘The Wand of Youth, Music to
a Child’s Play’ van Edward Elgar. Uit Suite nr. 1 spelen we deel 2
t/m 5-6: Serenade, Minuet (Old style), Sun Dance, Fairy Pipers en
als bonus Slumber Scene. Uit Suite nr. 2 deel 3 t/m 5: Moths and
Butterflies (Dance), Fountain Dance en The Tame Bear. 
Het aardige is dat in sommige stukken muziek is hergebruikt die
Elgar tijdens zijn eigen kindertijd had gecomponeerd als
begeleiding voor de poppenkastvoorstellingen die hij met zijn
broers en zuster had gegeven. Een deel van dat materiaal is
terechtgekomen in de Suites 'The Wand of Youth' (1901), zoals de
mars uit de Suite nr.2 en het menuet uit de Suite nr.1. Dream
children op. 43, geschreven in 1902, bestaat uit twee korte
stukken die, volgens Elgar, eveneens teruggaan op schetsen uit
zijn jeugd.
 
Als ieder die zich vorig jaar heeft aangemeld meedoet hebben we
nu 6 violisten, 2 altviolisten, 5 cellisten, 1 contrabassist, 1 fluit, 1
fagot, 1 klarinet en 1 hoorn.
Meer violisten zijn natuurlijk ook nog steeds welkom maar wat we
in ieder geval nog meer nodig hebben zijn 1 fluit, 2 hobo’s, 1
klarinet, 1 fagot, 1 hoorn, harp, slagwerk. 
Meld je zo spoedig mogelijk aan, maar zeker vóór 1 augustus, via
het inschrijfformulier op de FASO-website. Mail of bel voor meer
informatie speeldag@faso.eu of bij Wilma van der Heide (06- 202

mailto:speeldag@faso.eu


484 38) of Bekkie Doornweerd (06-131 808 67). 
De muziek word je digitaal toegestuurd. De kosten, inclusief koffie
thee en lunch bedragen 20* Euro, over te maken aan de FASO-
penningmeester op Bankrekening NL28 RABO 0155 2510 58
t.n.v. FASO te Lisse. 
(* Niet FASO- of KNMO-orkestlid betaalt 30 Euro)
 

  

 

 

    Zomercursus Woudschoten 2021
 
Onder voorbehoud zal de 59e Zomercursus Woudschoten van
10-20 augustus 2021 gehouden worden in Groepsaccommodatie
Beukenhof in het Brabantse Biezenmortel. Muziek, muziek en nog
eens muziek, tien dagen lang, met jonge blazers, strijkers,
slagwerkers, pianisten en zangers tussen de 12 en 25 jaar.
Verslavend en voor velen ‘de beste tien dagen van het jaar’. De
zomercursus is vaak reden om door te gaan met muzieklessen en
het spelen in kamermuziekensembles. De aanmelding van strijkers
en pianisten gaat meestal wel goed, maar de organisatie van
‘Woudschoten’ wil graag nog meer blazers laten kennismaken met
de cursus en met het spelen van kamermuziek met andere blazers
en strijkers. Daarnaast is kamermuziek de basis van goed
orkestspel! 
 
Op de eerste middag worden na het voorspelen alle ensembles
gevormd. Uit grote stapels muziek, kiezen de deelnemers de
stukken die ze willen spelen, en zoeken daar medespelers bij, op
hun eigen niveau. Elk gevormd ensemble (maximaal vijf per
deelnemer) krijgt gedurende de cursus vier lessen. Een team van
topdocenten ontfermt zich over de ensembles. Normaal is er aan
het eind van de cursus een slotuitvoering met een simultaan
programma verdeeld over vijf zalen en buitenterrassen, zodat
ouders en vrienden het resultaat van de inspanningen kunnen
horen en zien. Mogelijk zal dat deze keer anders zijn en gebeurt
het dit jaar zonder publiek; in dezen nog even afwachten, dus.
 
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 deze Zomercursus. Cursisten die
eenmaal geweest zijn, blijven vaak terugkomen, omdat een zomer
zonder ‘Woudschoten’ niet compleet is! De doelstelling is
uitdrukkelijk dat ‘Woudschoten’ er voor iedereen moet zijn, met als
voorwaarden goed noten te kunnen lezen en zelfstandig partijen te



kunnen instuderen. De cursus biedt ook ruimte voor jonge musici
om bij excellent optreden, te mogen soleren met kamerorkest 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, zoeken we met name naar hout- en
koperblazers. 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
dan aan via www.zomercursuswoudschoten.nl Houd wel deze
maand onze website in de gaten mocht de cursus onverhoopt niet
kunnen doorgaan!
Bekkie Doornweerd
 

  

 

 

    Hobo- en fagotweekeinde in Leiden
 
Op 3 en 4 juli organiseren Suzanne van Berkum en Esther van der
Ploeg via het muziekcollectief in Leiden een hobo- en
fagotweekeinde voor amateurs. Dit vindt plaats in de
Regenboogkerk in Leiden, Watermolen 1. Het is een prachtige
locatie met veel ruime leslokalen, een grote ruimte voor repetities
en een kerkzaal waarin een mooie vleugel staat. Uiteraard wordt
rekening gehouden met de op dat moment geldende
coronamaatregelen. 
Tijden: zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur en zondag van 13 tot 17
uur.
Voor koffie en thee wordt gezorgd en op zaterdag is er ook een
heerlijke lunch. 
Het is een weekeinde voor iedereen, dus voor alle niveaus en
leeftijden. We hebben allemaal het samen muziek maken enorm
gemist, dus wordt er veel gespeeld in ensembles. De indeling is
volgens niveau. Suzanne en Esther geven individuele lessen en er
zijn groepslessen. Het is mogelijk om je in de individuele lessen te
laten begeleiden door pianiste Yukiko Hasegawa. Zij is het hele
weekeinde aanwezig. Een slotconcert vormt de afsluiting van het
weekeinde; wie wil kan daaraan deelnemen. 
 
Informatie en aanmelden:
https://www.hetmuziekcollectief.nl/zomers-hobo-en-fagot-
weekend.html 
 

    Uitstel door ‘Corona’, maar geen afstel

http://www.zomercursuswoudschoten.nl
https://www.hetmuziekcollectief.nl/zomers-hobo-en-fagot-weekend.html
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  Dvořák 8 in Woerden
 
Leden en bestuur van het Orkest van het Groene Hart, zijn
ontzettend blij en hebben ontzettend veel zin om door te gaan
waar ze ‘vóór Corona’ waren gebleven en dat was hier: ‘Project
Dvořák 8’. De 8e symfonie komt het beste uit de verf met veel
strijkers. Cellisten zijn er genoeg, maar bij de 1e en 2e violen en bij
de alten kan nog ruim aangeschoven worden. Een extra contrabas
is ook zeer welkom. Strijkers kunnen  aansluiten voor de komende
reeks repetities en de twee concerten in oktober. De repetities zijn
al begonnen, maar later meespelen is geen enkel probleem. De
kosten van dit project zijn € 50,- per deelnemer; scholieren en
studenten betalen € 35,-. Iedere deelnemer krijgt een gratis kaart
voor het concert in Woerden op 2 oktober a.s.
Voor meer informatie kun je terecht op de website 
www.ovhgh.nl/dvorak. Hier vind je ook het aanmeldformulier. En
bij interesse is het altijd mogelijk een repetitie te komen kijken of
mee te spelen: je bent van harte welkom!
Orkest van het Groene Hart, Woerden

  

 

 

    Klassieke Zaken Magazine juni 2021
 
In de 2021-2 editie van deze Nieuwsbrief werd het ‘Klassieke
Zaken Magazine’ voor het voetlicht gehaald. In de uitgave van juni
2021 staan weer veel lezenswaardige berichten en artikelen,
waarvan hierbij een kleine compilatie:
 
Bachfestival Dordrecht
Van 25 t/m 27 juni a.s. wordt in Dordrecht een Bachfestival
gehouden. Dit festival laat je kennis maken met de muziek van
Johann Sebastian Bach én compleet nieuwe composities. Er zijn
cross-overs tussen musici en kunstenaars en er wordt aandacht
besteed aan populaire cultuur en achttiende-eeuwse meesters.
Het belooft een bruisend evenement te worden. Info: 
www.bachfestivaldordrecht.nl 
 
Door Mahler geïnspireerd
In dit nieuwe boek vertelt Jaap Hoogendoorn over vele musici en
andere kunstenaars die door Mahler zijn geïnspireerd en daardoor
nieuwe kunstwerken creëerden. Een boeiend verslag met 500
voorbeelden die te horen en te zien zijn in de gratis digitale versie.
Per mail bij de auteur te bestellen: jhoog33@hetnet.nl. Voor lezers
van ‘Klassieke Zaken’ tegen gereduceerde prijs. 

http://www.ovhgh.nl/dvorak
http://www.bachfestivaldordrecht.nl/
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Sonates voor blazers en piano van Paul Hindemith
Paul Hindemith (1895-1963) componeerde voor praktisch alle
blaasinstrumenten een sonate. Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog
componeerde hij de sonates voor fluit, hobo, fagot, klarinet, hoorn
en trompet. In 1941, nadat hij voor het Nazi regime naar Amerika
uitgeweken was, volgden de sonates voor althobo, altsaxofoon en
trombone. Tenslotte – in 1951 – volgde nog de sonate voor
bastuba. Hindemith bespeelde zelf veel van deze instrumenten en
kende hun eigenschappen en eigenaardigheden, hetgeen hem
zeer van pas kwam bij het componeren. Het zijn aantrekkelijke
speelstukken en voor de gevorderde amateur goed te spelen. Zelf
heb ik, alweer vele jaren geleden, de sonate voor hobo en piano
met succes op een solistenconcours uitgevoerd en bewaar daar
de beste herinneringen aan. 
Deze 10 sonates zijn door Briljant Classics op 2 CD’s uitgebracht
en zijn, voor de luttele prijs van € 11,99, te koop bij de klassieke
zaken of via internet. 
 
Verder in deze uitgave nog veel lezenswaardige artikelen zoals
‘André Previns muzikale erfenis’, ‘Gepassioneerde Monteverdi’ en
een artikel over de lyrische tenor Freddie de Tomasso en diens
liefde voor het Napolitaanse levenslied. Info over het Magazine: 
www.klassiekezaken.nl 
 
Wil Senden

  

 

 

    Huismuziek presenteert nieuw
cursusprogramma 2021-2022
Hieronder vind je alle cursussen met links. Het aanbod is nog nooit
zo divers geweest! Ben je op zoek naar specifiek repertoire in
oude, klassieke, lichte of wereldmuziek? Wil je leren componeren
of een muziekinstrument bouwen? Beter van blad leren zingen? Je
ritmische vaardigheden uitbreiden? Of wil je meer leren over 
ademsteun, akkoorden of eens iets anders doen, zoals
kennismaken met jazz of muziektheater? Het kan allemaal bij
Huismuziek komend seizoen! Schrijf je op tijd in voor cursussen
met een specifieke bezetting. 
 
Met de cello op 'grand tour'
Docent: Elske Tinbergen
10 september 2021, De Kom, Nieuwegein
Efficiënt orkestpartijen instuderen  NIEUW
Docenten: Willemijn Knödler, Inger van Vliet en Iteke Wijbenga

http://www.klassiekezaken.nl/
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7892
https://www.huismuziek.nl/index.php?id=329&coursetype_id=1
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7773
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7920
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7927
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7923
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7737
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7728
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7744
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7921


3 oktober 2021, De Kom, Nieuwegein
Wat is nou een akkoord? De praktijk, voor gevorderden
Docent: Robert de Bree
10 oktober 2021, De Kom, Nieuwegein
Strijkoctet Svendsen
Docent: Miranda Rademaker 12 december 2021, Akoesticum,
Ede        
Telemann en de galante stijl
Docenten: Sascha Mommertz, Diederik van Dijk, Marijn
Slappendel
4-6- februari 2022, Eigentijdserf, Westelbeers
Minifestival Franse barokmuziek met Ensemble Odyssee 
NIEUW
Docenten: Anna Stegmann e.a.
13 februari 2022, Akoesticum, Ede
Film- en musicalmuziek voor cello-ensemble
Docent: Elske Tinbergen
19 februari 2022, Akoesticum, Ede
Dubbelkorige muziek voor instrumentalisten
Docenten: Matthijs van der Moolen en Anne-Linde Visser
26-27 maart 2022, Fredeshiem, Steenwijk
B.A.C.H. canons en fuga’s NIEUW
Docent: Elske Tinbergen
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 
 
Kamermuziekvijfdaagse
Docenten: Willemijn Knödler, Lineke Lever, Miranda Rademaker,
Vincent Martig
24-28 juli 2022, Eigentijdserf, Westelbeers
 
VIDEOLESSEN INTRODUCTIE in ZUID-AMERIKAANSE
RITMIEK  in 3 videolessen
Docent: Michael de Miranda 
Voor meer informatie en inschrijving klik hier. 
DE GESCHIEDENIS VAN DE SONATE in 5 videolessen
Docent: Erik Visser 
Voor meer informatie en inschrijving klik hier.
 
Vanaf september bieden we nieuwe Jamulusworkshops
aan!
 
  

https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7923
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7944
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7931
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7743
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7932
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7938
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7727
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7942
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7943
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7920
https://www.huismuziek.nl/?id=160&course_id=7799
https://www.huismuziek.nl/index.php?id=429


 

Huismuziek bestaat 70 jaar! 
Bekijk het hier en bestel de jubileumbundel.

  

 

 

    Verschijningsdata NB 2e helft 2021
 
 
Nummer  Deadline  Verschijningsdatum
2021 - 5 28 augustus 11 september
2021 - 6 16 oktober 30 oktober
2021 - 7 4 december 18 december
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