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Beste lezer,
In ‘Van de redactie’ in de vorige Nieuwsbrief schreven we: “dat de kunstwereld (eindelijk)
weer is ‘open gegaan’ en er - dwars door het land - van veel moois te berichten valt”. De
inhoud van deze Nieuwsbrief bevestigt dit ten volle. Een rijk gevulde Nieuwsbrief, dus, met
berichten uit het hele land over muziekprojecten en concerten. Zonder een van de
inzendingen tekort te willen doen, willen we als ‘blikvanger’ noemen het Doctors World
Orchestra dat voor de eerste keer in Nederland optreedt, in Enschede en Amsterdam. Op het
programma staan het Vioolconcert van Hans Henkemans (die zelf ook arts was) en de
zesde symfonie van Mahler. U kunt deze concerten, die voor het goede doel zijn, tegen
gereduceerde prijs bezoeken door middel van een code. Het goede doel van deze concerten
is de Stichting Papageno. Van harte aanbevolen!
Wij wensen onze leden succes bij al die mooie concerten die geprogrammeerd staan en de
lezers voor nu veel leesplezier.
De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)
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Van de bestuurstafel
De laatste tijd ziet de FASO op allerlei manieren dat onze leden,
de orkesten, weer volop actief zijn. Dat is heel bemoedigend! Na
twee jaar met veel problemen zijn de FASO-orkesten nog steeds
heel levendig en in staat om met creatieve ideeën en

Het Europese Orkesten Festival 2022
Vier dagen lang waren Gerbrand Kotting, erelid van de FASO,
Gerhart Drijvers, dirigent en ondergetekende (nog steeds
secretaris van de FASO) aanwezig op het Europese Orkesten
Festival nummer 12 in Plovdiv, Bulgarije. Aangezien dit festival
driejaarlijks gehouden wordt, is het duidelijk dat het een
aanzienlijke historie heeft, maar nog nooit werd het festival in een
land gehouden zo oostelijk in Europa.
Tijdens het festival werd gebruik gemaakt van de heel
indrukwekkende en lange historie van Plovdiv door de
beginceremonie en de eindceremonie te laten plaatsvinden in het
Romeinse Stadion midden in de stad. Vanaf het
voetgangersgebied keek je omlaag in een stadion dat eigenlijk
alleen het keerpunt voor de wagenrenners blijkt te zijn geweest. In
hedendaagse termen is het een prachtig openluchttheater. In deze
arena zaten zo’n 400 mensen te genieten en zeker 1000 mensen
die langs liepen bleven staan om te luisteren naar de muziek die
daar werd gemaakt door Europese amateurmusici. De deelnemers
kwamen uit 18 verschillende landen en dat hebben de inwoners
van Plovdiv geweten, want alle bijbehorende vlaggen hingen in het
Romeinse Stadion. Voor de aftrap trok een enorme optocht van
ruim 350 mensen, veelal met vlaggetjes van hun land, vanaf het
centrale hotel (oude chique) door het stadscentrum naar het
Romeinse Stadion.

Waarom is dit nou zo’n leuk festival? De orkesten komen niet
alleen om zich te laten horen maar alle deelnemers schrijven zich
ook in voor workshops waar heel uiteenlopende stukken uit heel
uiteenlopende stijlen ingestudeerd worden. Tijdens dit festival
waren het workshops Romantische Muziek (heel bekende van
Dvořák maar ook onbekende van Florence Price), Klassieke
periode, Bulgaarse muziek, Barokmuziek maar ook filmmuziek en
Jazz (improvisatie). De workshoporkesten gaven vervolgens weer
concerten in weer heel verschillende zalen, allemaal op
loopafstand, tussen de moderne kunst, in een historisch museum
of boven mozaïeken uit de derde eeuw. Het was allemaal
bijzonder indrukwekkend. Veel enthousiaste toehoorders overal en
vooral veel verbazing dat amateurs zo mooi en enthousiast muziek
kunnen maken.
Voor foto’s en informatie zie: www.europeanorchestrafestival.org
Nelleke Geusebroek

Muziekdag van Driebergen naar Bussum verplaatst

FASO-Speeldag 2022

Doopsgezinde kerk
Bussum

De FASO- Speeldag met op het programma Ouverture in C van
Fanny Hensel-Mendelssohn en Kamarinskaja van Glinka onder
leiding van Albert van Eeghen zit inmiddels bijna vol. Er kunnen
eventueel nog wel een paar strijkers bij maar wacht niet te lang
want vol betekent echt vol!
We missen nog een klarinettist, twee trompettisten en
pauken/slagwerk. Geef dit svp door in je omgeving of tip ons even
via speeldag@faso.eu
Inschrijving kan via https://www.faso.eu/nl/inschrijfformulier-fasospeeldag
Kosten € 25,- voor FASO- en KNMO-leden en € 35,- voor nietleden (Inclusief koffie/thee, een lekkere lunch, naborrel).
Toonkunst Bussum neemt het gast-orkestschap over van
Kamerorkest Driebergen omdat dit orkest met zeven deelnemers
veel support levert. De nieuwe locatie is de Doopsgezinde Kerk in
Bussum, vlakbij NS-Station Naarden Bussum. Als je met de auto
komt heb je wel een parkeerkaart nodig (kost 1 euro en is in de
kerk te verkrijgen). De FASO-Speeldag duurt van 10.30 tot 16.30
uur, met een openbare presentatie om 16.00 uur en natuurlijk een
borrel na. Je kunt ieder die geïnteresseerd is hiervoor uitnodigen.
Tot ziens in Bussum!

Wilma van der Heide, Inge van Herk en Bekkie Doornweerd

Noodlot, maar met een sprankje hoop

Johannes Brahms - Schicksalslied

Johannes Brahms

Friedrich Hölderlin

De meeste lid-orkesten van de FASO zullen wel eens het verzoek
tot een koorbegeleiding hebben gekregen. Dan worden we
gevraagd voor een romantisch requiem van Fauré, Brahms of
Dvorak. Voor orkesten die vast verbonden zijn aan een koor zijn
dit natuurlijk de repertoirestukken. In dit verband is Ein Deutsches
Requiem van Brahms toch wel mijn lieveling, maar er bestaat ook
nog zoiets als het kleine requiem van de Duitse grootmeester:
het Schicksalslied (het lied van het lot) op. 54 op tekst van
Hölderlin.
Brahms componeerde dit werk tussen 1868 en 1871, in dezelfde
tijd dat hij ook met zijn grote requiem bezig was. Hij is dan rond de
35 jaar oud, en als relatief jonge componist bijzonder geïnspireerd
aan het werk met talloze, vooral vocale composities. In 1868 had
hij zijn groots opgezette Requiem op Duitse tekst voltooid, met in
gedachten de dood van zijn moeder.
Zoals bij velen van u bekend, is Ein Deutsches Requiem een
zevendelig breed opgezette compositie voor koor, orkest en twee
solisten. Brahms koos niet voor de traditionele Latijnse mis-tekst,
maar zijn sterk humanistisch geloofsovertuiging bewoog hem om
zelf teksten uit de bijbel te kiezen. Hieruit blijkt zijn bescheiden en
inhoudelijk gerichte religieuze gezindheid, en zijn grote bijbelkennis. Brahms rekende het Requiem van Verdi overigens tot de
grootste composities ooit geschreven, terwijl hij verder niets moest
hebben van de, naar zijn smaak oppervlakkige Italiaanse opera.
Toen Brahms in 1868 op bezoek was bij zijn vriend Albert Dietrich,
vond hij daar Hyperions Schicksalslied van Friedrich Hölderlin in
de boekenkast. Hij stak de bundel bij zich, en Albert Dietrich
verhaalt dat Brahms gedurende de daaropvolgende wandeling
niets anders heeft gedaan dan bladeren in het boek. De componist
kwam niet meer los van de tekst. Hij begon direct zijn muzikale
invallen te noteren. Het gezellig weekendje-uit werd abrupt
afgeblazen en Brahms ging naar huis om te componeren. Dietrich
zal vriendelijk geglimlacht hebben. Hij kende zijn vriend. De noten
gaan voor.
Het Schicksalslied is een 18e-eeuws, op de klassieke Griekse
mythologie gebaseerde roman in brieven en gedichten, waarin de
dichter zich de mystieke gevoelswereld van de heremiet Hyperion
probeert eigen te maken en daar een moderne filosofische en

algemeen-menselijke draai aan te geven. Brahms koos voor twee
strofen uit het gedicht. Hij werd overduidelijk geïnspireerd door de
tegenstelling tussen de zaligheid van de goden in de eerste strofe,
en het lijden van de mensheid, die zich in de tweede strofe blind in
de afgrond stort. Die vormde de basis voor de vorm van het stuk.
In het coda gaat het werk terug naar de muziek van de eerste
strofe, maar het blijft instrumentaal als ingetogen afsluiting van de
dramatische compositie.
En zo begrijpen we het karakter van de schitterende poëtische
inleiding - zonder meer verwant aan het grote requiem - van het
Schicksalslied met de monotone pauken en de langzame muzikale
ontwikkeling naar de inzet van het koor toe. We aanschouwen de
goden in hun bestaan zonder zorgen, naïef en onschuldig. Anders
is dan de woeste uitbarsting van het orkest, waarin we worden
meegesleurd van klip tot klip als in een wilde maalstroom die het
barre leven van de mens verbeeld in zijn door het lot gedreven
onmacht om te rusten of op enige manier het ongewisse te
ontkomen. Misschien dat de terugkeer naar de muziek van het
openingsdeel in Brahms’ ogen een sprankje hoop verbeeldt.
Pieter de Oude
Aanvulling (WS):
Het werk is in de FASO bibliotheek te vinden onder ‘Hyperions
Schicksals-lied op. 54 voor koor en orkest’; cat. nummers: 36471
en 36472 en is te huur incl. koorstemmen.
Op YouTube zijn talloze opnames te vinden van dit prachtige
werk. Zelf koester ik de uitvoering door het Radio Filharmonisch
Orkest en het Groot Omroepkoor o.l.v. van Karina Canellakis
t.g.v. het 75-jarig jubileum van de beide ensembles op vrijdag 21
september 2020 in Vredenburg, Utrecht. Nog onder ‘Corona
condities’!

Zinderende finale in Concertzaal Amare Den Haag

Prinses Christina Klassiek Concours
2022
Op zaterdag 23 april waren mijn vrouw Emmy en ik aanwezig bij
de zinderende finale van dit grote nationale concours. De zes
jonge finalisten lieten horen waarom zij tot de finale waren
doorgedrongen en speelden de sterren van de hemel met als inzet
veel mooie prijzen die een boost geven aan hun muzikale
ontwikkeling.
Deze finale was het eerste concours in twee jaar tijd dat live met

publiek plaats vond en dat nog wel in de nieuwe concertzaal
Amare in Den Haag! De jury, onder leiding van dramatisch
sopraan Francis van Broekhuizen, beoordeelde de finalisten.
H.K.H. Prinses Margriet, lid van het comité van aanbeveling, was
aanwezig om de talenten aan te moedigen en de prijzen uit te
reiken.
Over het Prinses Christina Concours
Het Prinses Christina Concours stimuleert al ruim vijftig jaar
kinderen en jongeren in hun muzikale ontwikkeling. Met
concoursen, een rijdende concertzaal (de Classic Express) en een
concours voor de allerjongsten (De Muziekwedstrijd) is dit
Concours een toonaangevend podium voor muziekeducatie en
talentontwikkeling.
Wat was het een feest om alle finalisten te horen en hun prachtige
spel live te beleven. Als vanouds met een enthousiast publiek in de
zaal! Elke finalist was vandaag een winnaar en de jury had het er
moeilijk mee de prijzen te verdelen.

Uitslagen:
CATEGORIE 1 (12 t/m 14 jaar)
Gedeelde 1e prijs: David Kooi, piano (13 jaar uit Amsterdam)
Gedeelde 1e prijs: Warre Dendievel, trompet (14 jaar uit
Hoboken, B)
2e prijs: Pieter Streefkerk, viool (14 jaar uit Utrecht):
CATEGORIE 2 (15 t/m 19 jaar, zang t/m 21 jaar)
1e prijs: Luna van Leeuwen, viool (18 jaar uit Groningen)
2e prijs: Merle van der Lijke, harp (17 jaar uit De Steeg)
3e prijs: Joshua Galasse, viool (18 jaar uit Grimbergen)
Elke finalist wint een aantal prijzen die passen bij zijn/haar
muzikale ontwikkeling zoals b.v een aantal optredens in Nederland
of een Masterclass in Nederland of in het buitenland.
Naast de ‘officiële’ jury werden er ook prijzen uitgereikt door een
persjury en een laureaten jury.
Voor alle informatie zie: www.christinaconcours.nl

WS

Ruysdael kwartet: ZOOM! Festival
ZOOM! is een jaarlijks terugkerend klassiek-muziekevenement op
internationaal topniveau, geprogrammeerd door de musici van het
Ruysdael Kwartet. Ook dit jaar komen er weer topmusici uit
binnen- en buitenland naar de Veluwezoom om in de prachtige
omgeving waar Veluwe en IJssel elkaar ontmoeten en hun muziek
te laten klinken. Tijdens het Pinksterweekeinde geven de musici
van het Ruysdael Kwartet samen met hun gasten bijzondere
kamermuziekconcerten op locaties in deze landelijke omgeving.
Het is een extra feestelijke editie, want het Ruysdael Kwartet
bestaat 25 jaar.

Biljoen, Velp

Voor jonge enthousiaste muziekensembles zijn er tijdens het
festival masterclasses, met een presentatieconcert op zaterdag.
Voorts is er een openluchtconcert en bereiden de burgemeesters
zich al voor op het traditionele pannenkoekenconcert, een concert
bij zonsopgang en natuurlijk een wandelconcert door Hanzestad
Doesburg. Ten slotte is er op Tweede Pinksterdag de mogelijkheid
om op de fiets het landschap en de verborgen juweeltjes van de
omgeving ontdekken tijdens het fietsrouteconcert, met optredens
op bijzondere locaties. Het daverende slotconcert, dit jaar op een
nieuwe locatie, vormt het sluitstuk van een muzikaal lang
weekeinde.
Locaties: Rheden, Velp, Doesburg, Ellecom - Veluwezoom

Musici: Ruysdael Kwartet, Thomas Riebl (viool), Frank & René
Groothof (familievoorstelling), Lara-Marie Müller (sopraan), Diana
Ketler (piano) en vele anderen.
Datum/tijd: 2 t/m 6 juni van zonsopgang tot in de avond. Passepartout: € 185. Losse kaarten: tussen € 15 en € 27,50 (kinderen
t/m 12 jaar korting).
Info: www.zoomfestival.nl

Zomer Academie Zutphen 2022

Johannette Zomer

Met het thema ‘England, o fairest isle’ organiseert Johannette
Zomer met haar team in de historische binnenstad van Zutphen
van 6 tot 10 juli een (educatief) muziekevenement en barokfestival.
Er zijn masterclasses door o.a. Dame Emma Kirkby en Ton
Koopman, presentaties, workshops, lezingen én
ruim 25 concerten.
De Zomer Academie Zutphen Vijfdaagse (ZAZ) is een meerdaags
muziekevenement met een licht educatieve inslag. De
Zomeracademie biedt professionele musici, studenten en
gevorderde amateurmusici de kans lessen te krijgen van
internationaal gerenommeerde meesters, allen gespecialiseerd in
de authentieke uitvoeringspraktijk. Zo werken deelnemers aan
techniek en interpretatie, op hun eigen instrument of met hun eigen
stem.
Daarnaast is de ZAZ Vijfdaagse er ook om een breed publiek op
laagdrempelige wijze kennis te laten maken met het instuderen en
uitvoeren van klassieke muziek in het algemeen. Zo houdt de
Academie de beleving van oude muziek levend en creëert mooie
ervaringen en herinneringen voor zowel publiek als deelnemers.
De concerten zijn te bezoeken tegen een vriendelijke entreeprijs.
Het Verenigd Koninkrijk, ook wel ‘Fairest Isle’ genoemd,
fungeerde in de achttiende eeuw als een
culturele ontmoetingsplaats en werd door vele musici bezocht. Er
ontstond een unieke en eigen barokstijl. Ook gevestigde
componisten van het vaste land lieten zich beïnvloeden door
typisch Engelse muzikale kenmerken als melodie en harmonie.
Het complete programma is te vinden op onderstaande website:
ruim 25 concerten, 4 voorstellingen (ook voor kinderen), 2 lezingen
en 5 presentatieconcerten.
Datum/tijd: 6 t/m 10 juli (met een proloog door Emma Kirkby op 5
juli).
Passe-partout € 200 (inc. High Tea Arrangement), dagkaarten: €

35-50 per dag, losse kaarten: tussen € 6 en € 25 (kinderen t/m 10
jaar: € 10).
Info: www.zomeracademiezutphen.nl

World Doctors Orchestra voor het
eerst in Nederland
Het World Doctors Orchestra is een internationaal artsenorkest dat
concerten geeft voor het goede doel.
In juni is dit orkest voor het eerst in Nederland te beluisteren (met
zes Nederlandse artsen erbij) en wel met een bijzonder
programma.
Er wordt namelijk een hernieuwde première gegeven van het
vioolconcert van Hans Henkemans, die zelf arts was. Dit concert
werd na de première nauwelijks meer gespeeld na een botsing
met de avant-garde muziek *). Zijn vioolconcert wordt nu eindelijk
weer op een groot podium gespeeld door Jeroen Dupont. Dirigent
is Stefan Willich. Verder zal de Zesde symfonie (met de
hamerslag) van Mahler worden vertolkt, een aangrijpend werk, dat
niemand onberoerd laat.

Dit is een uitdagend programma, zelfs voor een beroepsorkest.
Toch gaat het hier om artsen die dagelijks gewoon aan het werk
zijn. Zij betalen alle onkosten en de organisatiekosten zelf. De
opbrengst gaat dit keer naar Stichting Papageno, die zich inzet
voor jongeren met autisme.
Komt dus luisteren:
2 juni Muziekcentrum Enschede, 20 uur. Prijzen (met kortingscode
PVMS18) vanaf 15 euro.
3 juni Concertgebouw Amsterdam, 20.15 uur. Prijzen (met 50%
korting via code WD226350)
Uitvoerige informatie over dit sympathieke orkest op: www.worlddoctors-orchestra.org

*) Voetnoot van de redactie (WS): op YouTube is een gedeelte te
vinden uit de documentaire ‘Weggewist’- documentaire over
onterecht vergeten muziek van Hans Henkemans.

Britten voor jong Muziektalent viert
jubileum
Op 11 juni aanstaande viert de Stichting Britten voor jong
Muziektalent het 15 jarig jubileum met een muziekfestival op het
landgoed Schellerberg (terrein van de oude IJsselcentrale) in
Zwolle. Het landgoed wordt omgetoverd tot een festivalterrein met
podia binnen en buiten. Zowel de huidige ‘Britten’ en ‘Jong Britten’
orkesten, als ook oud-Britteners komen optreden. Hierdoor
ontstaat een gevarieerd programma met verschillende
muziekstijlen zoals onder andere Julia Sabaté & band, Ragazzi
Quintet, Dostojevski Quartet, Bovenste Knoopje Open, Coraline
Groen Trio, Jorrick & Friends, Roza Herwig Mezzosopraan, Duo
Juna (kindervoorstelling), Marhe Lasthuis in Honingbeer en
natuurlijk het Britten & Jong Britten.
Aanvang vanaf 12 uur.
Info: www.hetbritten.nl

Blaricum Music Festival 2022
Het heeft twee lange Corona-jaren geduurd maar nu staat er
eindelijk weer een editie van het Blaricum Music Festival op
stapel. Tien zomerse dagen zal Blaricum in het teken staan van
prachtige klassieke (en want minder klassieke) muziek, uitgevoerd
door internationale topsolisten en ensembles. Wervelende
orkestconcerten, intieme kamermuziek en leerzame
masterclasses; ze komen allemaal weer aan bod.
Meesterviolist Roby Lakatos en zijn band openen het festival en
levende legende cellist Mischa Maisky komt twee concerten
geven. Ook treedt een fantastisch orkest 'in residence' op
(Appassionato uit Parijs) en zal dirigent Mathieu Herzog weer zijn
opwachting maken.
Mocht iemand bereid en in staat zijn om te helpen als sponsor,
donateur, adverteerder, vrijwilliger en/of gastgezin, neem dan
contact op via info@blaricumfestival.com.
Info en kaarten: www.blaricumfestival.com

Bataafs Zomerconcert
Het Bataafs Symfonie Orkest uit Den haag geeft op 4 juni om 20
uur in de Lourdeskerk in Scheveningen een Zomerconcert onder
leiding van Arne Visser. Het belooft een prachtige en inspirerende
uitvoering te worden met als rode draad 'Liefde'.
Laat je meeslepen door de bijzondere muziek uit twee van de
Orkestsuites van Katchaturian uit het ballet over Spartacus, met
onder meer het beroemde Adagio van Spartacus en Phrygia.
Of droom heerlijk weg bij de Romances van Max Bruch en Johan
Svendsen, met solisten uit eigen orkest: Gregor Walz, alviool en
Sandra Duijndam, fluit.
Verder staan twee delen uit de suite 'The Planets' van Gustav
Holst op het programma: het vrolijke 'Jupiter' en het
gevoelige 'Venus'.
Kaarten incl. welkomstdrankje zijn verkrijgbaar in de voorverkoop
voor €15 en aan de zaal voor €17,50.
Info: https://www.bataafs.nl/

Dubbelriet weekeinde in Leiden
Op 2 en 3 juli organiseren Suzanne van Berkum en Esther van der
Ploeg - inmiddels voor de vierde keer - een hobo- en
fagotweekeinde voor amateurs in Leiden . Er kan worden
deelgenomen aan workshops en individuele lessen. Natuurlijk is er
ook ruimte voor samenspel tussen hoboïsten en fagottisten. Het is
daarnaast mogelijk te worden begeleid door pianiste Yukiko
Hasegawa, zij zal op de zondag aanwezig zijn.
Het dubbelriet weekeinde is bestemd voor (alt)hoboïsten en
(contra)fagottisten van alle leeftijden en ieder spelniveau
2 en 3 juli van 10:30-17:00 uur; zaterdag: Regenboogkerk,
zondag: Het Leidse Volkshuis.
Aanmelden voor 11 juni; maximaal 20 aanmeldingen mogelijk.
Info: esthervdploeg@gmail.com of scvanberkum@gmail.com.

Festival ‘Nieuwe Noten’ in Maastricht

Het Festival Nieuwe Noten - componeren voor en door allen - ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van CoMAMaastricht was
aanvankelijk gepland voor 5 maart jl. Het zal nu plaatsvinden op 1
oktober in Maastricht. Het belooft een avontuurlijke dag te worden
met het accent op 'componeren'. Je kunt je eerste schreden op het
compositie-pad zetten door deel te nemen aan een workshop,
geleid door ervaren en inspirerende docenten. Voor iedereen die
liever speelt of zingt is het ook mogelijk in te schrijven voor het
Festivalensemble onder leiding van Lucas Vis of het Festivalkoor
onder leiding van Hans Leenders. Componist des
Vaderlands Martin Fondse gaat voor het ensemble een nieuw
werk componeren. Het recent door CoMA UK uitgegeven
'Partsongbook' biedt prachtige koormuziek. Alle muziek is
speciaal voor amateurs geschreven en dus goed te spelen of te
zingen.
Ter afsluiting vindt tijdens het avondconcert de finale van de
Compositiewedstrijd plaats. De FASO is medefinancier van het
prijzengeld, waaronder een publieksprijs. Het professionele
hedendaags Ensemble88 zal tevens werk laten horen van de
juryleden van de wedstrijd.
Info: https://www.comamaastricht.nl/nl/festival-nieuwe-noten/

Heemsteeds Philharmonisch Orkest
met Pinkster Zomerconcerten
Tsaar Saltan (RimskiKorsakov)

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest heeft muzikale vrienden
te gast tijdens de Pinksterdagen. Op 4 en 5 juni speelt het orkest
samen met het Stamitz-Orchester uit Mannheim tijdens twee
concerten met een kleurrijk programma. Musici uit verschillende
landen vinden elkaar op het podium in klankkleuren uit alle
windstreken.
Het programma is zeer afwisselend, zowel qua bezetting als qua
muzikale invulling. De orkesten spelen ieder afzonderlijk een
aantal werken afgewisseld door verschillende groepen uit beide
orkesten die samen spelen. De 23-jarige Portugese trombonist
João Pedro Fernando soleert in het Concert voor trombone en
orkest van Nikolaj Rimski-Korsakov.
De concerten vinden plaats in Monnickendam in de Grote Kerk op
zaterdag 4 juni om 20.15 uur en in Haarlem in de Adelbertuskerk
op zondag 5 juni, ook om 20.15 uur.
Info: https://hpho.nl/evenementen/ en www.hpho.nl

Open dag nieuwe muziekacademie
Den Haag
Op 15 juni wordt in de nieuwe muziekacademie aan de Laan van
Meerdervoort 215 een Open Dag gehouden voor piano, viool,
altviool, cello en contrabas. Kom een kijkje nemen, ontmoet de
geweldige docenten en geniet van drie korte concerten die elk uur
gegeven worden. Alle bezoekers krijgen een drankje, snacks en
een goodiebag.
De Davidsbündler Music Academy bereidt jong talent (met name
8-18 jarigen) voor op een carrière als musicus, door middel van
twee privé lessen per week en 1 sessie per week, die bijvoorbeeld
over muziekgeschiedenis, muziektheorie, improvisatie, het
benaderen van een platenmaatschappij en het vinden van de
juiste artist manager gaat. Tevens zullen de jonge musici
deelnemen aan diverse (kamermuziek)concerten en
masterclasses door het jaar heen.
De middag duurt van 13 tot 17 uur, waarin bezoekers de docenten
kunnen ontmoeten, kunnen deelnemen aan workshops en het
gebouw verkennen.
In verband met de beperkte capaciteit wordt verzocht je bezoek
eenvoudig en snel op onze website door te geven.
Info: www.goodmesh.nl

Symfonieorkest Nijmegen met
zomerconcert ‘Feest der Herkenning’
Het is (bijna) zomer 2022, de coronacrisis ligt achter ons en we
kunnen weer echt samen muziek maken. Dat is reden voor een
feestje! En hoe kun je beter een feestje vieren dan met mooie
muziek? Het Symfonieorkest Nijmegen gaat daarvoor met het
zomerconcert ‘Feest der Herkenning’ in de serie ‘Een Uur
Muziek’. Wat te denken van bijvoorbeeld de Champagne Galop?
En van de golvende muziek van het Adagio uit Spartacus; je ziet
de deinende schepen van de Onedin Line voor je. De dansen uit
Aladdin zijn vast een uitnodiging om in beweging te komen. En De
Tovenaarsleerling van Paul Dukas hoorde menigeen in Walt

Disney’s Fantasia. Kortom negen korte feestelijke muziekstukken
zullen klinken, geschikt voor jong en oud, voor vrienden en
collega’s, voor de hele familie. Ze kunnen allemaal genieten van dit
‘Feest der Herkenning’. Na de muziek is er volop gelegenheid om
bij te praten met een drankje en een hapje.
Festive Ouverture Dmitri Sjostakovitsj (1906 – 1975)
Palladio (deel1) Karl Jenkins (1944)
Oriental Festive March uit Aladin Carl Nielsen (1865 – 1931)
Hindu Dance uit Aladdin Carl Nielsen (1865 – 1931)
Stroom Sem Hak (1994)
Adagio uit Spartacus Aram Iljitsj Khatchaturian (1903 – 1978)
Ouverture Leichte Kavallerie Franz von Suppé (1819 – 1895)
Champagne Galop Hans Christian Lumbye (1810 – !874)
Tovenaarsleerling Paul Dukas (1865 – 1935)
Vrijdag 1 juli 2022 in de Boskapel aan de Graafseweg in Nijmegen
Volwassenen: voorverkoop €15, aan de zaal €20
Studenten/scholieren/cjp: €10 / Kinderen t/m 12 jaar: €5,www.symfonieorkestnijmegen.nl

Nieuws van Huismuziek
Cursusprogramma 2022-23
Muziekcursussen
Orkestdirectie, een introductie NIEUW
Docent: Alexej Pevzner
17 september 2022, Akoesticum
Ademtechniek en speelhouding voor blazers
Docent: Pauliina Lievonen
18 september en 9 oktober 2022, Akoesticum
De kunst van het repeteren in een ensemble NIEUW
Docenten: Willemijn Knödler en Vincent Martig
25 september 2022, Akoesticum
Oefen het oefenen NIEUW
Docent: Bart Spanhove
15-16 oktober 2022, Akoesticum
Traverso voor fluitisten NIEUW
Docent: Thomas Sargeaunt
5 november 2022, Akoesticum
Wintermuziek met kerst NIEUW

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Docenten: Christine Brandenburg en Miranda Rademaker
24-27 december 2022
online
webinars deelnemen of terugkijken.
Duur 60 minuten. Aanvang 20.00 uur.
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 Sollie
Saxofoononderhoud Yasmin Sollie
Huismuziek | Postbus 9 | 6800 AA Arnhem
T: 026 - 845 07 88 | M: 06-46487148
www.huismuziek.nl | info@huismuziek.nl
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