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Beste lezer,
 
Normaliter zouden we direct na de zomervakantie uitbundig verslag doen van een
hoeveelheid aan activiteiten die voor het najaar gepland staan. Weliswaar kunnen we sinds
enkele maanden weer wat positiever zijn, maar het programmeren gebeurt vooralsnog
voorzichtig, vanwege allerlei onzekerheden. Het aanbod van concerten en projecten is dus - 
helaas - nog steeds matig. In deze Nieuwsbrief daarom - naast een aantal komende
activiteiten - aandacht voor een aantal projecten, die ondanks ‘Corona’ (zij het met
beperkingen) toch doorgegaan zijn. Hulde daarvoor!
Een speciale pluim verdient Vereniging Huismuziek die op allerlei alternatieve manieren
doorgegaan is met haar cursussen en projecten!
Voor de komende tijd onder meer aandacht voor het Festival Nieuwe Noten in Maastricht en
voor de activiteiten van het NBE, Flutonicon en Vereniging Huismuziek. Voor 2022 nu al
enkele aankondigingen: CoMA Maastricht organiseert het Festival Nieuwe Noten en het
Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest viert het 50-jarig bestaan!   
In de volgende Nieuwsbrief, die eind oktober 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 mooi begin van het nieuwe seizoen 2021-2022 toe. Voor nu veel leesplezier en tot ziens
in oktober.
 
De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)
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      Van de bestuurstafel 
 
Na een hele rustige - TE rustige - periode lijkt het Nederlandse
orkestleven opeens weer helemaal te ontwaken, alsof het lente is.
Spannend, want hoe zal het verder gaan met deze ‘lente’ in het
najaar? Zeker wel mooi om te zien dat er weer zoveel orkesten in
beweging komen.
Ook binnen de FASO komt er eindelijk weer een mooi evenement
aan: de vijfde FASO-speeldag op zaterdag 11 september, rond het
verschijnen van deze Nieuwsbrief. Deze dag wordt gehouden in
Akoesticum in Ede omdat daar voldoende ruimte is om op
verantwoorde wijze te kunnen spelen. Wij verheugen er ons al
enorm op en wij brengen zeker verslag uit in de volgende
nieuwsbrief.
Ondertussen heeft uw secretaris wel weer een nieuw protocol
moeten doorsturen, voor repetities maar ook voor concerten dit
keer. De FASO kan het alleen maar met de KNMO eens zijn: blijft
u voorzichtig om grote besmettingen te voorkomen! Dat er regels
gegeven worden voor concerten is natuurlijk toch vooruitgang.
Laten we hopen dat ze ook door kunnen gaan.
Mocht u inmiddels ook zin hebben om weer eens met uw orkest op
pad te gaan kijkt u dan eens op de website 
www.europeanorchestrafestival.org naar de informatie over het
festival dat in mei 2022 in Bulgarije (Plovdiv) gehouden gaat
worden (uitgesteld in 2021). Het is inmiddels het 12e festival dat
door de EOFed wordt georganiseerd en waar altijd nog FASO-
orkesten aan hebben meegedaan. Mocht u meer willen weten,
mailt u dan vooral even naar: secretaris@faso.eu.
Als vertegenwoordiger van de FASO is zij vice-voorzitter van de
EOFed en zodoende mede-organisator.
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Daniel Rowland

 

  Ondanks ‘Corona’ ruim 4000 bezoekers

  Stiftfestival 2021 in stijl afgesloten
 
Op zondagmiddag 29 augustus betraden twintig musici het
podium van Het Stift in het Twentse Weerselo. Zij brachten een
wervelend programma vol hartstocht en emotie als slot van een
intens Stiftfestival. Het publiek was enthousiast.  In de open lucht,
op het gras vóór de Stiftskerk, boden deze musici aan ruim 300
toehoorders een romantisch programma aan. Virtuositeit, energie
en muzikaal plezier zetten een kroon op het festival van de
voorgaande negen dagen. Tijdens deze editie van het festival met
het thema Eastern Wind werd de complete strijkkwartetcyclus van
Sjostakovitsj afgewisseld met premières van Russische
componisten, wandel- en fietsconcerten in de mooie Twentse
landschappen, openluchtconcerten op landgoederen, candlelight
concerten in de middeleeuwse Stiftskerk, een galerieconcert, een
familieconcert met circus Tubantino, een babyconcert en tientallen
andere programma’s.
  

 

De veelal uitverkochte concerten vormden - na een jaar van weinig



live concerten - met meer dan een week muziek op internationaal
topniveau een hoogtepunt voor de ruim 4.000 bezoekers en ruim
40 musici. Artistiek leider Daniel Rowland blikt terug op een week
die ook voor hem persoonlijk heel bijzonder was:
"Met enorm veel trots kijk ik terug op dit intense festival, waar
zoveel musici met fantasie en passie het publiek in beroering
brachten. Als ik af en toe de tijd had om zelf in het publiek te zitten,
voelde ik hoe juist in deze tijd de muziek ons zo diep wist te raken.
Voor mij was dit het mooiste en ook het meest persoonlijke festival
tot nu toe en ik dank alle musici en het hele team uit het diepst van
mijn hart. Op naar het 18e Stiftfestival!" 
In 2022 vindt het Stiftfestival weer plaats in de laatste week van
augustus.
Info: www.stiftmusicfestival.nl

  

 

 

    Festival Nieuwe Noten bij CoMA
Maastricht
 
CoMA Maastricht bestaat tien jaar en organiseert op 5 maart 2022
het Festival Nieuwe Noten:  Componeren voor en door Allen in het
conservatorium in Maastricht.
De aan het festival verbonden compositiewedstrijd, financieel
mede ondersteund door de FASO, loopt op dit moment. Het
programma voor deze derde Festivaldag in Maastricht is inmiddels
ook bekend. 
Iedereen - zowel amateurs als professionals - wordt uitgedaagd
om samen te gaan componeren. Er worden intrigerende
compositieworkshops gehouden. Ook is het mogelijk om samen te
spelen of te zingen door in te schrijven voor het Festivalensemble
of het Festivalkoor. Samen gaan zij een werk instuderen van
Oliver Leith, speciaal gecomponeerd voor dit International CoMA
Festival 2022. ’s Avonds is de finale van de ‘Open Score’
compositiewedstrijd en het concert van Ensemble88.
Iedereen is welkom: beginnende en gevorderde instrumentalisten,
zangers, componisten, jong en oud.
Info: www.comamaastricht.nl
 

      Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest
50 jaar
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De Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest (RJSO)
bestaat uit het Harbour School Orkest, de Young Rijnmond
Strings, het Rotterdams Jeugd Strijkers Ensemble, het
Rotterdams Junioren Orkest, het Rotterdams Jeugd Symfonie
Orkest en het Rotterdams Studenten Orkest. 
Volgend jaar bestaat het RJSO vijftig jaar. Als dit mogelijk is
(vanwege Corona), wil men het jubileum vieren door muzikale
activiteiten te organiseren voor zoveel mogelijk Rotterdammers.
Het plan is om Gustav Mahler op het repertoire te zetten.
Vanwege dit naderende lustrum worden nog vrijwilligers gezocht
die willen helpen bij organisatie van evenementen, het vinden van
nieuwe podia, sponsoring e.d. 
 
Film 
Het Rotterdams Studenten Orkest doet dit jaar weer mee aan
het Cultureel Platform, een verband van culturele
studentenverenigingen in Rotterdam. Er wordt een korte film
gemaakt, die bestaat uit een combinatie van theater, dans en
muziek. Naar verwachting zal de film nog dit jaar - met muziek
uitgevoerd door het Rotterdams Studenten Orkest - in première
gaan.
Voor de zomer van 2022 staat een orkestreis in de planning.
Info: www.rsjo.nl

  

 

 

    Arjan Tien nieuwe dirigent VU-Orkest
 
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure - die door corona
anderhalf jaar langer duurde - en proefdirectie met het orkest is
Arjan Tien per september 2021 door de musici gekozen als
nieuwe dirigent van het VU-Orkest. Arjan heeft viool en altviool
gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium bij Philipp
Hirschhorn en Ron Ephrat. Hij won de eerste prijs “Rotary-Faller”
van het concours van de Internationale masterclass in La-Chauds-
de-Fonds (Zwitserland). Tussen 1992 en 2005 was hij lid van het
Radio Filharmonisch Orkest, waar hij van 1999-2001 ook
werkzaam was als assistent-dirigent. In 2005 besloot hij hier te
stoppen om zich volledig te focussen op het dirigentschap. Tussen
2006 en 2012 was Arjan actief als artistiek leider en chef-dirigent
van het Magogo Kamerorkest. Aan het Koninklijk Conservatorium
van Den Haag leidde hij het Atheneum Kamerorkest van 2008 tot
2016. Sinds 2017 is hij chef-dirigent en artistiek directeur van de
Marinierskapel der Koninklijke Marine. Arjan Tien heeft
samengewerkt met orkesten over de hele wereld zoals het WDR

http://www.rsjo.nl


Funkhausorchester, de Philharmonie Südwestfalen, de Royal
Bangkok Symphony, Wermland Opera (Zweden) en Cape Town
Philharmonic Orchestra. Daarnaast heeft Arjan ook voor de grote
Nederlandse orkesten gestaan zoals het Radio Filharmonisch
Orkest, het Residentie Orkest, het Noord Nederlands Orkest,
Philharmonie Zuidnederland, het Gelders Orkest en het Orkest
van het Oosten.
Het VU-Orkest en Arjan hebben ontzettend veel zin in deze
samenwerking en kijken uit om samen ervoor te zorgen dat het
orkest op het hoogste niveau blijft musiceren en programmeren.
Info over het VU-Orkest: www.vu-orkest.nl
 

  

 

 

    Nieuws van het Nederlands Blazers
Ensemble
 
Programma 2021-2022 – kort overzicht
Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) is komende seizoen
weer in de theaters te zien met een verrassend en veelzijdig
programma. In oktober gaan de Blazers samen met vier bruisende
jonge tokkeltalenten op tournee met Troubadours, waarin de
moeder van alle tokkelinstrumenten, de Arabische ud, in het
zonnetje wordt gezet. De vorig jaar oktober lovend ontvangen
voorstelling van De Schepping keert eind oktober/begin november
nog een paar maal terug, zoals in Den Bosch, Leiden en
Groningen. In de pocketopera Mavra combineert het NBE de
vrolijke, korte opera van Stravinsky met de melancholie van
Tsjaikovski; in november 2021 en in februari 2022 is deze te zien
in onder meer Enschede, Utrecht en Arnhem. Met een heel eigen 
Matthäus Passion start het NBE een nieuwe traditie in
samenwerking met de Duda Paiva Company. NBE sluit het
seizoen af met de Vier Letzte Lieder van Strauss.
 
De compositiewedstrijd van het NBE en BNNVARA voor het
Nieuwjaarsconcert 2022 voor iedereen t/m 18 jaar is van start
gegaan. Maak een geluidsopname of een video en mail de
compositie vóór 11 oktober 2021 naar componeren@nbe.nl
 
Dag van de vrede
Al in 1981 riepen de Verenigde Naties 21 september uit tot
internationale Dag van de Vrede met als doel een wereldwijde dag
van wapenstilstand en geweldloosheid. Het NBE, Tivoli-
Vredenburg en Stichting Vluchteling vinden dat deze, juist nu,
belangrijke dag meer aandacht verdient en spannen zich in voor

http://www.vu-orkest.nl
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een uitgebreide viering. Dag van de Vrede wordt een jaarlijks
terugkerend evenement met muzikanten van over de hele
wereld. Dinsdag 21 september brengen zij in de grote zaal van
Tivoli-Vredenburg in Utrecht samen met het NBE een ode aan de
vrede. Het NBE nodigt gasten uit, - recent of wat langer geleden
gevlucht uit oorlogsgebieden - om te zingen, te dansen en samen
te spelen. Dit in afwisseling met het NBE-repertoire. Tijdens het
concert zal het NBE ook alarm slaan over de mensonwaardige
situatie van mensen op de vlucht aan de grenzen van Europa en
elders in de wereld. De blazers doen mee aan de muzikale
estafette tegen de onverschilligheid.
Info: www.alarmeuropa.nl en www.NBE.nl 

  

 

 

    Cultuurhotel Akoesticum
 
Aan de rand van de Veluwe, in een voormalige kazerne uit 1906,
ligt Akoesticum, nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en
theater. Vanaf 15 juli opent het centrum voor iedereen de deuren.
Akoesticum is een culturele minimaatschappij die uniek is in de
wereld. Artiesten, kunstenaars en hotelgasten vormen één geheel.
Makers en gasten halen elkaars passie en beleving in alle vormen
naar boven. Hotelgasten worden daadwerkelijk onderdeel van het
maakproces van de artiesten, zijn aanwezig bij de repetities en
mogen inhoudelijk meedenken en meedoen.
Voor de hotelgasten is er bovendien voldoende te zien en te doen,
zoals wandelen of fietsen in de bosrijke omgeving. Natuurpark de
Hoge Veluwe ligt dichtbij.
  

 

Info en boekingen: www.akoesticum.org/cultuurhotel of mail 
cultuurhotel@akoesticum.org
 

      Stichting Nationaal Concours voor
Jeugdsymfonieorkesten

http://www.alarmeuropa.nl
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Ondanks ‘Corona’ is de Stichting Nationaal Concours voor
Jeugdsymfonieorkesten in de afgelopen periode actief geweest en
kon zij met name twee belangrijke projecten voortgang laten
vinden:
Op 13 juni: Juniorenorkestendag in Archeon; 15 juniorenorkesten
konden eindelijk weer spelen met en voor elkaar, in de buitenlucht
van het Museumpark Archeon.
Op 26 juni: Masterclass Jeugdorkestdirigenten in De Doelen.
Symfonieorkest Bellitoni o.l.v. Jurjen Hempel coachte 4
jeugdorkestdirigenten, te weten: Vincent Pollemans, Nicoline
Asberg, Mikhail Zemtsov en Leon Frantzen.
Hoewel met beperkingen, waren de organisatoren blij dat ze de
orkesten en dirigenten iets konden bieden. Er werd genoten van
het spelen, optreden en leren.
Voor informatie over de Stichting zie: www.jijspeelttochook.nl
 

  

 

 

    Giusto Fonds steunt Jeugdorkesten
 
Muziek maken in groepsverband is een ervaring die je iedereen
gunt! Het plezier van het samenspelen, het repeteren, het werken
aan het realiseren van een concert, een optreden of een ander
spelmoment, met of zonder publiek, in een orkest of ad hoc
ensemble, samen met andere jonge mensen is voor velen een
bepalende factor voor hun verdere leven! Dat is de achtergrond
van het Giusto Fonds, een fonds dat is ingesteld om projecten van
jeugd symfonie- en kamerorkesten en ensembles een financieel
steuntje in de rug te geven, met het doel dat meer kinderen en
jongeren ervaring opdoen in het samenspel in ensembles of
orkesten. Voorbeelden van activiteiten zijn projecten van
jeugd(symfonie en kamer)orkesten, strijkersdagen, festivals of
andere activiteiten waarbij kinderen en jongeren samenspelen in
groepsverband. Het niveau is niet doorslaggevend. Belangrijk is
dat samen muziek wordt gemaakt in orkest- of ensembleverband.
Dit fonds is bij uitstek een steunpilaar voor jeugdorkesten en
-ensembles in het hele land.
De instellers van het Giusto Fonds spelen zelf al jaren als strijkers
in grote en kleine ensembles en beleven hieraan veel plezier. Zij
zijn amateurs en zijn naast hun andere werkzaamheden altijd
blijven spelen. Omdat steeds meer muziekscholen verdwijnen - en
daarmee ook de mogelijkheid voor kinderen om ervaring op te
doen in samenspel in ensembles en orkesten - willen zij zich graag

http://www.jijspeelttochook.nl


inzetten om jonge musici samenspelervaring te laten opdoen met
financiële steun van het Giusto Fonds.
Dit Fonds is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Aanvragen kunnen worden gedaan zowel bij het landelijke bureau
als bij de provinciale afdelingen. Dat is afhankelijk van het project.
Ga je op tournee door Nederland of kunnen jongeren uit het hele
land deelnemen dan is een aanvraag op landelijk niveau mogelijk.
Als het concerten in je eigen regio betreft dan kun je aanvragen bij
de desbetreffende provinciale afdeling van het Cultuurfonds.
Doelstelling:
‘Het stimuleren van het maken van vooral klassieke muziek in
ensembleverband door jongeren tot 18 jaar’. (*) 
Bij vragen kun je contact opnemen met het Cultuurfonds. Bij het
landelijk bureau op werkdagen van 9.30 tot 12 uur
(info@cultuurfonds.nl of 020-5206130). Of bij de provinciale
afdelingen, zie gegevens op de website: 
www.cultuurfonds.nl/aanvragen
(*) Uitgesloten van ondersteuning zijn projecten die bij uitstek zijn
gericht op jongeren die een professionele loopbaan in de muziek
ambiëren, en muziekonderwijsprojecten georganiseerd voor
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.
 

  

 

 

    Workshop Lichaamsbewust
Vioolspelen 
 
Lichaamsbewust vioolspelen maakt bewegingspatronen in het
musiceren zicht- en hoorbaar. 
In de gelijknamige workshop word jij je bewust van jouw
bewegingspatronen tijdens het musiceren. Ervaar dat een kleine
verandering in jouw bewegingspatroon een enorm effect kan
hebben. Je merkt dat je met minder energie meer resultaat kunt
behalen. Dat geeft ontspanning! Spelen zonder fysieke blokkades
of spanningsklachten. Een soepele viooltechniek en een warme
vioolklank is jouw beloning.
András Czifra (hoofdvakdocent Codarts) is als vioolpedagoog 
gericht op een ontspannen en ‘gezonde’ viooltechniek ter
voorkoming van blessures.
Esther den Boer heeft een coachpraktijk voor violisten met fysieke
en mentale klachten tijdens het musiceren.
Waar en Wanneer:
CKC Zoetermeer
Zondag 31 oktober 2021 van  14.00 – 17.00 uur
Voor informatie en aanmelden: www.vioolpraktijkrotterdam.nl
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    Flutonicon
 
Langzamerhand ontstaan ook bij Flutonicon mogelijkheden om de
muzikale activiteiten te hervatten.
Als eerste zal het Fluitorkest drie bijeenkomsten organiseren: op
16 oktober 2021, 15 januari en 21 mei 2022.
De traversogroep heeft steeds doorgang kunnen vinden met de
nodige beperkingen. Vanaf september start weer een nieuwe
reeks bijeenkomsten, telkens één per maand.
Op 16 oktober komt het Flutonicon Fluitorkest bijeen in Parnassos
in Utrecht. Er worden twee werken ingestudeerd en aan het eind
van de dag uitgevoerd onder leiding van dirigent Raymond Honing.
Fluitisten met enige ervaring tot en met gevorderden kunnen
deelnemen. De muziek kan een paar weken voor de bijeenkomst
via de website worden gedownload.
Door corona is het aantal deelnemers per bijeenkomst beperkt tot
17. Daarom moeten ook de vaste deelnemers zich deze keer
aanmelden.
Wie traverso wil leren spelen kan zich aanmelden voor de cyclus
Kennismaking met de traverso. Het eerste half jaar kan een
traverso worden geleend. Er is ook een groep voor gevorderden.
Elke bijeenkomst wordt de techniek bestudeerd en wordt er
samengespeeld. Van september tot en met december is er elke
maand een bijeenkomst in Stadspodium GO te Leerdam. De
leiding is in handen van fluitist en traversospeler Raymond Honing.
Info: www.flutonicon
 

  

 

 

    Nieuws van Huismuziek
WEBINARS
Live meedoen of terugkijken, duur 60 minuten. Op doordeweekse
avonden!
28 september: 60 jaar minimal music in een notendop Katharina
Gross en Arnold Marinissen;
15 december: Uit het geheugen musiceren Bart Spanhove;
19 januari: Muziek kan je vertellen Bart Spanhove;
23 februari: Breinvriendelijk oefenen Bart Spanhove;
9 maart: Efficiënt orkestpartijen instuderen voor strijkers Inger van
Vliet.
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CURSUSSEN
Blazersensemble  (NOG PLAATS voor hoornisten)
Docenten: Francien Post en Ingrid Slangen
9-10 oktober 2021, Akoesticum
Ademtechniek en speelhouding voor blazers (Nog 2 plaatsen
vrij!)
Docent: Pauliina Lievonen
7 en 28 november 2021, Akoesticum, Ede
Minimal Music maken vol voor piano
Docenten: Arnold Marinissen en Katharina Gross
28 november 2021, Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam
Film- en musicalmuziek voor cello-ensemble
Docent: Elske Tinbergen
19 februari 2022, Akoesticum, Ede
Music Mix weekend 3
De tango van Astillero o.l.v. Gerard van Duinen
Balkanbeats o.l.v. Ines Leijen
19-20 maart 2022, Fredeshiem, Steenwijk
Moessorgski Schilderijententoonstelling voor
blazersensemble (NOG PLAATS voor hoornisten)
Docent: Kees van der Harst
9-10 april 2022, Akoesticum, Ede
B.A.C.H. canons en fuga’s NIEUW
Docent: Elske Tinbergen
11 juni 2022, Akoesticum, Ede
Muziekweek van Aznavour tot Zelenka  (vol voor piano)
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



Puur Partituur: lessen in componeren
Docent: Wilko Brouwers
 
VIDEOLESSEN Introductie in Zuid-Amerikaanse ritmiek  in 3
videolessen
Docent: Michael de Miranda
De geschiedenis van de sonate in 5 videolessen
Docent: Erik Visser
 
Huismuziek | Postbus 9 | 6800 AA  Arnhem
 

  

 

 

    De FASO-Nieuwsbrief 2e helft van
2021
Nummer Deadline Verschijningsdatum
2021 - 6 16 oktober 30 oktober
2021 - 7 4 december 18 december
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