
Om een beetje het niveau van de amateurs in te kunnen schatten 
wil het RFO van alles weten: hoe lang speel je al, bij wie heb je 
les, in welk orkest speel je en op welke plek? Organisator Cécile 
Rongen: ‘We hebben er nog aan gedacht om mensen te vragen 
een filmpje in te sturen, maar dat zou de drempel waarschijnlijk 
onnodig verhogen. Met deze informatie konden we een aardige 
inschatting maken.’ Uit honderdtwintig enthousiaste aanmeldin-
gen moet een orkest in balans voor Berlioz samengesteld worden. 
Dertien dwarsfluiten passen daar nu eenmaal niet in. Altviolen zijn 
er gelukkig zelden in overvloed. 
In de bevestigingsmail lees ik dat de partijen rond 1 november 
toegestuurd zullen worden. Oei. Dat is slechts twee weken om te 
studeren. Als amateur heb ik overdag gewoon mijn werk.  
’s Avonds heb ik niet altijd genoeg energie meer, ik moet het 
vooral van de weekends hebben. Snel naar de bibliotheek om 
alvast een opname te luisteren. Ze hebben er vier, ik neem ze alle-
maal maar mee. Zodra de envelop met de muziek in de bus valt 
speel ik de fragmenten door. Het meeste is goed te doen, maar in 
het vierde deel zitten een paar ‘rottige loopjes’. Ik neem de partij 
mee naar les. Altviooldocent Nienke Frankena geeft goede sug-
gesties voor vingerzettingen en strijktechniek. Vol goede moed zet 
ik thuis de partij op de lessenaar. Iedere dag probeer ik er wat tijd 
voor uit te trekken. Ik twitter: ‘Studeer me het nona op die rottige 
drieklanken in de tweede positie in het vierde deel van Berlioz' 
Symphonie fantastique #RFOScratchorkest’. Een medelevende 
reactie van een lotgenoot zou mooi zijn, een bevestiging dat ik 

niet de enige ben die er moeite mee heeft. In plaats daarvan rea-
geert een bevriende pianist en musicoloog: ‘Denk je dat het een 
psychologisch middel van Berlioz is om de sfeer waar de titel om 
vraagt te bewerkstelligen?’ Hij doelt natuurlijk op de titel ‘Mars 
naar het schavot’…

Hard werken

Op woensdagavond 16 november is het zover: de repeti-
tie in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Wat 
een heerlijke zaal om in te spelen! Overal goed licht, goede 
stoelen en voldoende ruimte. En dan die akoestiek, je hoort 
jezelf zowaar. Dat is bij de repetities van ons eigen orkest 
helaas niet altijd het geval. In de altgroep worden handen 
geschud, ik zit naast RFO-lid Frank Brakkee. We leggen alle-
bei ons eigen potlood op de lessenaar, daarin verschillen 
amateurs niet van professionals. Er worden nog wat streken 
gewijzigd, ook daarin verschilt een beroepsorkest dus niet. Ik 
vraag mijn buurman of hij ‘vrijwillig aangewezen is’. ‘Nee 
hoor, ik heb me meteen aangemeld, leuk om te doen!’ Er 
wordt gestemd, eerst de bassen, vervolgens de blazers en dan 
de strijkers. Niets nieuws onder de zon, zo gaat dat bij ons 
ongeveer ook. Er is een klein verschil: als ik tevreden ben over 
mijn a, blijkt iedereen al klaar te zijn met stemmen. We spe-
len het vierde deel eerst helemaal door. Dirigent Wouter 
Padberg heeft een prettig heldere slag, niet onbelangrijk als je 
onverhoopt de draad kwijt raakt. Want dat gebeurt dus >>

Half september krijg ik van een collega-violiste uit ons orkest een berichtje via 

Facebook: het Radio Filharmonisch Orkest gaat scratchen! Tien minuten later heb ik 

me aangemeld. Een buitenkansje om met het RFO delen uit de Symphonie fantastique 

van Hector Berlioz te spelen tijdens de inleiding op de Vrijdag van Vredenburg. 

Auteur Carine alders
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Berlioz'  Mars naar het    Schavot 
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RFO ScRatch O.l.v. 
WOuteR PadbeRg
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Scratchen met het Radio Filharmonisch Orkest

gewoon als we bij de ‘rottige loopjes’ aanbelanden. Ik schrik 
me een hoedje van het tempo en verbeeld me dat het dus 
echt sneller is dan alle opnames die ik beluisterd heb. Maar 
goed, we hebben nog anderhalf uur. Frank zegt bemoedi-
gend: ‘Als het ritme en de dynamiek maar goed zijn, de 
noten zijn van minder belang.’ Er wordt hard gewerkt en aan 
het eind van de avond is er toch een sprong gemaakt. De 
mooie orkestklank verbaast eigenlijk iedereen.

een Haag van applaus

Nog twee dagen voor het concert, ik heb de vrijdag min 
of meer vrijgehouden. Ga ik nog studeren op passages die ik 
in dit tempo nooit zal kunnen spelen, of concentreer ik me 
op de noten waar wel eer mee te behalen valt? Ik kies voor 
het laatste maar kan het toch niet laten de drieklanken te 
blijven oefenen. ‘je leert er toch van’, zeg ik tegen mezelf. 
Vrijdagmiddag rond half vijf stap ik de artiesteningang van 
Vredenburg binnen. Onwennig ga ik op zoek naar de juiste 
plek voor de instrumentkisten en jassen. Op het podium staat 
alweer alles klaar en iedereen vindt snel zijn plek. Ik merk dat 
het studeren van de laatste dagen zijn vruchten afwerpt. Na 
een half uurtje maken we het podium vrij voor de micro-
foonrepetitie van het RFO. Voor ons staat een heerlijke maal-
tijd klaar in de artiestenfoyer.

En dan is het zover. Inleider Kees Arntzen vertelt een 
mooi verhaal over Berlioz. In plaats van de gebruikelijke cd-
fragmenten ter illustratie hoeft hij nu alleen de dirigent aan 
te kijken en het orkest begint te spelen. De klap van de guil-
lotine in het vierde deel heeft de gewenste uitwerking op de 
zaal. De grote verrassing is het fragment dat we tijdens de 
repetities niet gestudeerd hebben, het is een duet voor hobo 
en althobo uit het derde deel. twee amateurhoboïsten spelen 
werkelijk de sterren van de hemel. Als we na afloop het 
podium verlaten staan de musici van het RFO klaar om op te 
gaan. Door een haag van applaus lopen we naar de kleed-
kamers. Een bijzondere ervaring die naar meer smaakt! 

>>

educatie Bij  het Mco
De educatieafdeling van het Muziekcentrum van de Omroep 
laat scholieren kennismaken met live muziek, van klassiek 
tot wereldmuziek en jazz. Onder leiding van coaches en 
musici maken en bedenken kinderen zelf muziek. Ook ama-
teurs krijgen af en toe de kans om mee te spelen, zoals bij 
dit eerste Scratchorkest. 

Cécile rongen van mCo educatie is tevreden. ‘de leden van het 
radio filharmonisch orkest waren meteen enthousiast. er waren 
zelfs musici die niet voor dit concert ingedeeld waren en er toch 
aan mee wilden doen.’ als orkest in dienst van de omroepen heeft 
het rfo een bijzondere taakstelling. de activiteiten mogen daar 
niet al te ver buiten liggen. 
Cécile: ‘bij de keuze van het stuk hebben we dus gekeken naar de 
bestaande programmering van het rfo. bij berlioz hebben alle 
instrumentgroepen voldoende uitdaging. een tweede organisatori-
sche uitdaging is dat we geen eigen podium hebben. We hebben 
natuurlijk een heel mooie studio in Hilversum, maar concerten 
geven we óf in het Concertgebouw in amsterdam, óf in Vredenburg 
Leidsche rijn. Het Concertgebouw is enorm druk bezet, en het is 
kostbaar om daar een concert met een Scratchorkest te program-
meren. en voor Vredenburg is het juist weer een flinke uitdaging 
om speciaal voor een Scratchorkest publiek op de been te krijgen. 
daarom kozen we voor een koppeling met de Vrijdag van 
Vredenburg. daar wordt voorafgaand aan de concerten altijd een 
inleiding gehouden. Het gouden idee was om tijdens die inleiding 
de gebruikelijke muziekfragmenten te laten spelen door het 
Scratchorkest. inleider kees arntzen kon zich daar prima in vin-
den. de fragmenten mochten niet al te lang zijn, anders zou er 
weinig tijd over blijven om iets te vertellen. Het vierde deel van 
berlioz’ Symphonie fantastique duurt ongeveer vijf minuten, dat 
paste precies. ook voor ons smaakte deze ervaring naar meer. een 
volgende keer zouden we het graag nog iets groter aanpakken, 
met meer repetitietijd.’ 

www.mco.nl

RFO SchRatch in het McO, hilveRSuM
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Residentie ORkest

Het residentie orkest in den Haag organiseert jaarlijks  
workshopdagen per instrumentgroep. daarnaast hebben de 
beroepsmusici de afgelopen paar jaar vier keer gescratcht 
met amateurs; de laatste keer was in 2010. alle orkestleden, 
beroeps én amateurs, repeteren dan een hele zaterdag. 
tijdens groeps- en tuttirepetities studeren ze één groot werk 
in. zondag vindt nog een podiumrepetitie plaats. 
zondagmiddag spelen de beroeps- en amateurmusici dat 
werk als voorprogramma van het concert dat het residentie 
orkest die middag geeft. de deelnemers kennen elkaar niet 
en hebben de compositie waarschijnlijk nog niet eerder 
gezien. ze beginnen dus letterlijk ‘from scratch’. 
Petra Wolters, van de afdeling educatie: ‘Hiermee willen we 
amateurs de gelegenheid geven om verder te komen. er is 
sprake van een kloof tussen amateurs en beroeps, die kloof 
willen wij verkleinen. We organiseren dit niet omdat de over-
heid als subsidiegever verlangt dat we educatieve projecten 
doen. die zijn namelijk gericht op kinderen en jongeren,  
terwijl onze scratchdagen voor volwassenen bedoeld zijn. 
Het geheim van scratchen is de kick die je er als amateur  
van krijgt: de kick dat je met een professional naast je al  
snel veel beter gaat spelen.’ zaterdag 18 februari vindt de 
residentie Pianodag plaats en zaterdag 14 april de residentie 
Strijkersdag. een scratchdag voor symfonieorkest staat nog 
niet in de planning.
www.residentieorkest.nl

GeldeRs ORkest

‘Het groot gelders X orkest’ is een soort scratchorkest. de X 
staat voor de componist die dat moment op het programma 
staat, bijvoorbeeld mozart. Het project heet dan ‘Het groot 
gelders mozart orkest’. beroepsmusici spelen samen met ama-
teurs om hen te coachen; dat is het hoofddoel van het project. 
de uitvoering is net als bij het residentie orkest een voorpro-
gramma van een regulier concert. in gelderland repeteren ze 
niet één dag, maar twee dagen plus de ochtend van het con-

KlanKen  van de Stad, ROtteRdaMS PhilhaRMOniSch ORKeSt 

Meer scratch met orkesten
drie vOORbeelden

cert. de amateurs krijgen een maand voor de eerste repetitie 
hun partij thuisgestuurd. 
de beroepsmusici hebben veel binding met de regio: ze geven 
vaak les op muziekscholen en conservatoria en spelen kamer-
muziek. daarnaast hebben ze veel contact met hun achterban: 
het publiek uit de regio, vaak zelf amateurmuzikant. Het leek 
de musici van Het gelders orkest leuk om met deze amateurs 
samen te spelen. Het orkest werd daardoor natuurlijk erg 
groot, waardoor de naam ‘Het groot gelders orkest’ in combi-
natie met de componist van het te spelen werk de lading prima 
dekte. Het eerste project – in januari 2006 – was een groot  
succes. Sindsdien zijn er regelmatig edities geweest, meestal 
twee tot drie per jaar. de meest recente was op 3 december 
2011. zondag 11 maart kunnen amateurs meedoen met ‘Het 
groot gelders mahler orkest’ in Concertgebouw de Vereeniging 
in nijmegen. inschrijven is nu al mogelijk.
www.hetgeldersorkest.nl

ROt teRdams PhilhaRmOnisch 
ORkest

Het rotterdams Philharmonisch orkest heeft remix als scratch-
project, bedacht door de Londense musicus Paul griffiths. Het 
concept: jonge muzikanten tussen de 12 en 25 jaar die ver-
schillende muziekstijlen spelen, musiceren een weekend lang 
samen met professionele musici uit een klassiek orkest. 
de basis is een symfonie die de beroepsmusici die week uit-
voeren. daaruit neemt griffiths bouwstenen, bijvoorbeeld een 
ritme of een thema. dat vormt een deel van het kader, dat ver-
der bestaat uit het aantal delen van de symfonie die de 
beroepsmusici spelen, veel herhalingen of ‘loops’ en improvi-
saties van een solist op een bepaald ritme of akkoordensche-
ma. de andere bouwstenen komen uit de muziekwerelden van 
de deelnemers. Het is dus iedere keer weer anders. er komt 
geen bladmuziek bij te pas, alles gebeurt op basis van impro-
visatie. Het enige hulpmiddel is een opname die de deelne-
mers halverwege het weekend meekrijgen, zodat ze thuis hun 
geheugen kunnen opfrissen en sommige stukjes kunnen oefe-
nen. Het eindresultaat is het voorprogramma van een regulier 
concert van het rotterdams Philharmonisch orkest. 
katinka reinders van de afdeling educatie: ‘met remix willen 
we dat verschillende muziekwerelden en hun doelgroepen 
elkaar ontmoeten. dit levert prachtige situaties op, erg mooi 
om te zien. en we willen potentiële bezoekers kweken. Het 
geheim van remix is samenwerken met professionele musici, 
kennismaken met andere muziekstijlen en respect hebben 
voor anderen en hun muziek.’ Het project is populair onder 
voormalige deelnemers, maar nieuwe mensen werven is lastig. 
Het is een naschools project, waarvoor je je individueel moet 
aanmelden. Het is de bedoeling in seizoen 2012-2013 weer een 
remix te organiseren.
www.rpho.nl
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