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FEEL Hobo Festival

Donderdag 26 t/m zondag 29 april vindt 
in Heerlen het FEEL Hobo Festival plaats. 
De Koninklijke Harmonie Heerlen organi
seert dit FEEL, dat vorig jaar in het teken 
van de klarinet stond. Wereldberoemde 
hoboïsten komen samen. Je kunt naar 
concerten luisteren en aan workshops 
deelnemen. Bart Schneemann opent het 
festival met een concert. De activiteiten 
zijn heel divers: van een workshop barok
hobo tot een concert van de Israëlische 
jazzhoboïst Yoram Lachish in het jazzcafé, 
hoborieten maken, samenspelen en 
master classes voor conservatorium
studenten. Voor ieder wat wils dus. 
Inschrijven kan tot en met 30 maart 2012.

Alle informatie staat op 
www.koninklijkeharmonieheerlen.nl/feel-algemeen.

Finale Prinses Christina 
Concours 

De afgelopen maanden hebben meer dan 
500 jonge muzikanten van 12 t/m 19 jaar 
uit het hele land meegedaan aan het 
Prinses Christina Concours. Dertig van 
hen mogen spelen op de ‘dag van de 
genomineerden’, de landelijke halve finale 
van het Prinses Christina Concours op 
zaterdag 31 maart. Aan het einde van de 
dag maakt de jury bekend welke acht jon
geren doorgaan naar de finale op zondag 
15 april in het Lucent Danstheater in Den 
Haag. Prinses Christina reikt de prijzen uit. 
De finale begint om 14.00 uur, de uitslag 
wordt rond 17.00 bekendgemaakt. 
Kijk voor meer informatie op  
www.christinaconcours.nl.

Klankspeeltuin 
Muziekgebouw aan ’t IJ

Op 29 april kunnen kinderen van  
7 jaar en ouder ‘spelen’ in de klank
speeltuin in het Muziekgebouw aan  
’t IJ in Amsterdam. Door te spelen  
met licht, kleuren en geluid leren ze 
hoe componeren in z’n werk gaat. 
Door bijvoorbeeld te dansen of te 
tekenen, kunnen ze componeren.  
Er kunnen 16 kinderen meedoen. 
Ouders en andere volwassenen mogen 
niet mee, alleen begeleiding vanuit  
de organisatie. Het is raadzaam te 
reserveren. 

Kijk op www.muziekgebouw.nl voor meer  
informatie.

Muziek in de huiskamer

Brechtje Roos laat u kennis maken met 
muziek. Ze noemt zich een muziekzen
deling en organiseert luistersessies bij 
mensen thuis. Aanmelden kan nog voor 
31 maart (huiskamer Delft, 20.30 uur, 
max. 25 luisteraars), 15 april (Theater 
Dakota, Den Haag, 14.30 uur, max. 50) 
en 22 april (huiskamer in Ter Aar, 15.00 
uur, max. 25). In verband met een 
beperkt aantal zitplaatsen is het nood
zakelijk uiterlijk een week van tevoren  
te reserveren via 070  383 32 77, 06  
2192 4699 of brechtje.roos@gmail.com. 
Bij de bevestiging ontvangt u de details 
van de locatie.

Meer informatie op www.brechtjeroos.nl

Cursussen Huismuziek

Er is nog plaats bij de volgende cursus
sen, workshops en weekends van 
Huismuziek: samenspelen voor begin
ners op 31 maart in Parnassos in 
Utrecht; op 14 april vindt de viola da 
gamba samenspeldag plaats in 
Maastricht; op 14 en 15 april is nog plek 
bij het kamermuziekweekend voor 
 pianisten en blazers in Westelbeers;  
datzelfde weekend vindt in Sint
Michielsgestel het Music Mix weekend 
plaats met een koorworkshop Piazzolla 

Nieuw jeugdstrijkorkest in 
Bussum
Toonkunst Bussum krijgt een eigen jeugdstrijkorkest met ingang van seizoen  
20122013 onder de naam Toonkunst JeugdStrijkOrkest. Aanleiding hiervoor was 
een aantal succesvolle FASOprojecten voor jeugd en volwassenen, waardoor het 
jeugdbeleid in een stroomversnelling geraakte. In 2008 vond het eerste kinder
concert plaats, gevolgd door een aantal samenspelactiviteiten met het jeugdorkest 
van De Gooische Muziekschool. De echte doorbraak kwam vooral door de projecten 
in het kader van het FASOjeugdbeleid, zoals het NoordHollands Strijkersfestival  
in 2010 en het FASOmeespeelproject met de orgelsymfonie van SaintSaëns in 
oktober 2011. 
Daarom heeft Toonkunst Bussum besloten een eigen jeugdstrijkorkest te beginnen 
dat voorziet in de behoefte om vanaf jonge leeftijd samen muziek te maken. De 
ervaring die jongeren opdoen, bevordert de doorstroming van jeugd naar een orkest 
voor volwassenen. Een jeugdorkest kan ook leiden tot allerlei vormen van samen
werking en inspiratie geven voor andersoortige muziek. 
Het Toonkunst JeugdStrijkOrkest start in eerste instantie met twee projecten: één in 
het najaar van 2012 en één in het voorjaar van 2013.De projecten vinden plaats op 
zeven woensdagen in Bussum van 18.30 tot 19.45 uur. Natuurlijk wordt het project 
afgesloten met een presentatie. 
Om de tijd tot het volgende najaar te overbruggen, organiseert het orkest van 
Toonkunst Bussum een opstapproject in juni, het ministrijkersfestival. De volwassen 
strijkers van het orkest spelen dan samen met jeugdige strijkers uit de regio Gooi en 
Omstreken. 
Alle strijkers vanaf 10 jaar mogen meedoen, als ze van één mol tot drie kruisen en 
in meerdere posities kunnen spelen. Daarnaast moeten ze les hebben en goed voor
bereid naar de repetities komen. 

Meer informatie staat op www.toonkunstbussum.nl onder ‘jeugdbeleid’. 
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Een greep uit de  
FASO-concertagenda

31 maart en 1 april
Orkest Intermezzo speelt ‘Pelléas et 
Mélisande’ van Fauré, het eerste viool
concert van Bartók en delen uit Prokofjevs 
‘Romeo en Julia’. De soliste is Adelina 
Hasani, de concertmeester van Het 
Brabants Orkest. Prinsekerk Rotterdam 
(31 maart) en Lutherse Kerk in Den Haag
www.orkestintermezzo.nl

1 april
‘De Klok’ van Haydn, een vioolconcert 
van Mozart, een wals van Sibelius en 
Beethovens ouverture ‘König Stephan’.  
Dat staat op het programma van het 
Helders Kamerorkest in Muziekcentrum 
Triade in Den Helder.
www.helderskamerorkest.nl

13 en 14 april
Saxofonist Arno Bornkamp speelt samen 
met het Zwols Symfonie Orkest werken 
van Debussy. Het orkest speelt daarnaast 
de Háry Jánossuite van Kodály. Ook uit 
de Bohemen: ‘De Houtduif’ van Dvorák. 
En van Fauré klinkt ‘Masques et berga
masques’. Theater de Kerk in Zwolle (13 
april) en theater Veluvine in Nunspeet
www.zwolssymfonieorkest.nl 

13, 15 en 22 april
Het Wagenings Symfonie Orkest speelt  
o.a. ‘Prayers of Kierkegaard’ van Samuel 
Barber, ‘Golden Flute’ van Chen Yi en 
‘Danzas de Estancia’ van Ginastera. 
Johannes de Doperkerk Wageningen  
(13 april), Musis Sacrum, Arnhem (15) 
en Beurs van Berlage (22), Amsterdam
www.hwso-hak.nl

20 april
In de Lutherse kerk in Woerden speelt  
het Orkest van het Groene Hart ‘Pelléas  
et Mélisande’ van Fauré, ‘Symfonie in D’ 
van Arriaga en het klarinetconcert in Es 
van Krommer. De solist is Alwin Farahani.
www.orkestgroenehart.nl 

20 en 21 april
De concerten van Musica staan in het 
teken van het tegenbezoek van het 
StamitzOrchester uit Mannheim. De pro
gramma’s verschillen per avond. Te horen 
zijn werken van Puccini, Bottesini (contra
basconcert), Sjostakovitsj, Tsjaikovski en 
Mahler. Museum Het Prinsenhof, Delft 
(20 april) en Elandstraatkerk in Den Haag
www.musicadenhaag.nl

12 mei
Shakespeare is het thema van het  
programma van Vrouwenkamerkoor  
en KamerOrkest Driebergen. Daarop staan 
werken van Brahms, Berlioz, Nicolai, 
Krenek, Sullivan en Mendelssohn. Grote 
Kerk, Driebergen 
www.kamerorkestdriebergen.nl

Bron: www.fasobib.nl
Meld je concert aan via redactie@akkoordmagazine.nl 

Bart Schneemann

KlanKSpeeltuin
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teurmusici nodig. De kern bestaat uit 
harmonieorkest OBK Bennekom, maar 
de organisatie (OBK, Wageningen 
Universiteit en Koorschool Midden
Gelderland) zoekt nog deelnemers. OBK 
zelf speelt nog andere werken van De 
Meij, waaronder ‘Casanova’ met cello
soliste Mariëtte Gort. 

Meld je aan op www.obkbennekom.nl/
obkplanetearth/concert.php. 

Grote meesters geven 
workshops Oude Muziek 

Chelys Impresariaat organiseert het 
komende jaar een serie workshops oude 
muziek voor beroeps en vergevorderde 
amateurmusici. De eerste workshop 
‘Karel V en zijn Capilla Flamenca’ vindt 
plaats op 5 mei o.l.v. Erik van Nevel en 
is gericht op zangers, violi da gamba, 
blokfluiten (vooral lage), dulcianen, 
trombones en cornetto/zinken. Op 16 
juni geeft Margot Kalse een workshop 

‘Moderne Devotie’ voor zangers. Voor 
beide zijn de deelnamekosten € 104, 
plus € 20 voor het manuscript van de 
zangworkshop. 

Meer data: 1 september (Erik van Nevel),  
24 november (idem), 16 december (Frank 
Wakelkamp) en 25 en 26 januari 2013  
(Ton Koopman). 

www.chelys.nl 

en tango, Bulgaars orkest en een 
Argentijns orkest. In dit laatste orkest is 
alleen nog plek voor violisten, altviolis
ten, accordeonisten en bandoneonspe
lers. Ook is nog plaats bij de kamermu
ziekontmoetingsdag in Almere op 12 
mei en bij ‘kamperen en musiceren met 
Hemelvaart voor kinderen en hun 
(groot)ouders’ in Kootwijk van 17 tot 
20 mei. 

Meer informatie op www.huismuziek.nl

Juniorenorkesten 
Spektakel in Archeon

Orkesten met leden t/m 14 jaar kunnen 
op 10 juni meedoen met het 
Juniorenorkesten Spektakel in het 
Archeon. In dit geschiedenispark in 
Alphen aan den Rijn krijgen orkesten 
een eigen plek om 20 tot 25 minuten 
op te treden. En aan het einde spelen 
alle orkesten samen in een megaorkest 
(vorige jaren zo’n 400 kinderen). De 
muzikanten mogen het hele park bezoe
ken. De toegang voor de orkestleden, 
dirigent en enkele begeleiders per orkest 
is gratis. Voor meegekomen publiek zijn 
kortingskaarten beschikbaar. Mail Ruth 
Witte voor meer informatie:  
ruthwitte@yahoo.com. 

Musici gezocht voor  
project Planet Earth

Muziekvereniging OBK & Friends geeft 
zaterdag 2 juni om 20.00 uur o.l.v. 
Ghislain Bellefroid een uniek concert in 
het Forum Gebouw van de Wageningen 
Universiteit. Op het programma staat 
‘Planet Earth’, de derde symfonie van 
Johan de Meij. Hiervoor zijn 100 ama
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kleine concertlocaties 

Stichting Stad muiden
Het Cellokwartet Amsterdam verzorgt 
25 maart een programma rond de 
cello, Ensemble Shandiz brengt 15 
april klassieke en volksliederen uit 
Iran en The Hague String Variations 
speelt 20 mei werken van Arensky, 
Schubert, Clarke en Tartini.
www.stadmuiden.nl

Jisp concerten bij kaarslicht
Op zaterdag 24 maart spelen cellist 
Dmitri Ferschtman en pianiste Mila 
Baslawskaja werken van Schumann en 
Brahms in de kerk van Jisp. Op 21 april 
spelen Joanna Wronko (viool) en 
Frank van de Laar (piano) werken van 
Beethoven, Szymanovski en Franck.
www.concertjisp.nl

Kamermuziek Deventer
Maandag 26 maart speelt het New 
Zealand String Quartet met werken 
van Beethoven, Body, Harris en 
Schubert. Op 18 april speelt het 
Sinuet Ensemble Schubert en Dvorák.
www.kamermuziek-deventer.nl

De link
Op dit ‘podium voor onalledaagse 
kamermuziek in Tilburg’ zingt dinsdag 
27 maart het Asko Kamerkoor werken 
van eigentijdse componisten. Op 10 
april laat Lunapark uiteenlopende 
hedendaagse muziekstromingen horen. 
Dinsdag 24 april strijden masterstuden
ten om de linkprijs 2012. 
www.delink.nl/joomla

cruquiusconcerten
Zaterdag 31 maart voeren Gulnara 
Shafigullina (sopraan), Peter Brunt 
(viool) en Frank van de Laar (piano) 
‘Lalage’ uit: een eenakter die Hans 
Kox componeerde voor Cruquius
Concerten. Daarnaast klinken werken 
van Russische componisten. Op 14 
april spelen celliste Larissa Groeneveld 
en pianist Frank van de Laar werken 
van Schumann, Zemlinsky, Poulenc 
en Strauss.
www.cruquiusconcerten.nl

concertkamer Voorschoten 
Zaterdag 14 april recital door de 
Armeense pianist Hayk Melikyan met 
werken van Debussy, Dvorák, Galuppi, 
Liszt, Rachmaninov, Haydn en 
Chopin. Zaterdag 12 mei Hans 
Schellevis, piano en Eyjólfur 
Eyjólfsson, tenor, met IJslandse liede
ren, werken van Hahn, Caccini, 
Caldara, Scarlatti, Von Gluck, Mozart, 
Rossini en Donizetti.
www.concertkamer.nl 

 KamermuzieKDag 2010
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ton Koopman 

FranK Van De laar


