
P r e l u d e

4  •  akkoord magazine • juni/juli 2012

P r e l u d e

Het Concertgebouw heeft € 8.775.000 
opgehaald door jubileumaandelen te 
verkopen aan particulieren. Hiermee is 
de toekomst van dit muziekpodium vei-
liggesteld. Vier nieuwe aandeelhouders 
kregen hun jubileumaandelen half april 
uitgereikt, na de bekendmaking van het 
opgehaalde bedrag. Aanleiding voor de 
emissie is het jubileumjaar 2013, waarin 
Het Concertgebouw 125 jaar bestaat. 
Het geld van de aandelen wordt onder-
gebracht in een endowment fonds, waaruit 

het podium het (groot) onderhoud van 
de concertzaal financiert en het muziek-
educatieprogramma voor kinderen 
ondersteunt. Met het geld kan de orga-
nisatie bijvoorbeeld over een aantal jaren 
de Grote Zaal opnieuw laten schilderen 
of op termijn een nieuwe klimaatinstal-
latie laten aanbrengen. In 1888 kwam 
Het Concertgebouw op dezelfde manier 
tot stand: met een publieke aandelenuit-
gifte. Het Concertgebouw is nog altijd 
een private onderneming. 

Concertgebouw stelt 
toekomst veilig met 
jubileumaandelen   

OostWestorgel: dwarsverbanden 
tussen oost en west 

Vrijdag 15 juni geeft componist Jurriaan Berger samen met onder anderen orga-
nist Jacob Lekkerkerker het concert ‘OostWestorgel’ in Zaandam. Hierbij doen de 
musici twee kerken aan: één aan de oostkant, de Oostzijderkerk, en één aan de 
westkant, de Westzijder- of Bullekerk. Berger verbindt de orgeltraditie aan die van 
heel andere instrumenten. Denk hierbij aan zowel de oosterse wereld met instru-
menten als ud, ney en tabla, als aan de westerse met gitaar, elektronica en drums.
www.oostwestorgel.nl  

Op 14 juli vindt de Nacht van 
Electra plaats. Dat heeft niets met 
tragedies uit het oude Griekenland 
te maken, maar alles met het 
gehuchtje Electra en omgeving in 
Noordwest-Groningen. Daar 
bevindt zich het epicentrum van 
‘De Nacht’, met concerten, voor-
stellingen en beeldende kunst op 
verschillende locaties in het land-
schap.
Initiatiefnemer en artistiek directeur 
Peppie Wiersma: ‘Elke dag zie ik 
Electra en omgeving, ik woon er 
vlakbij. Het is hier zo mooi, met de 
kronkelende rivier en het oude 
gemaal. Ik dacht: hier moeten we 
iets doen!’ En de Nacht van Electra 
was geboren. De komende editie 
speelt zich voor het eerst helemaal 
in de Nacht af, van zonsonder- tot 
zonsopgang. Maar dan zie je al dat 
moois toch niet? Wiersma: ‘Ook  
’s nachts is het hier prachtig. We zit-
ten in het noorden op het platte-
land. Hier zie je ’s nachts een helde-
re hemel met sterren en hoor je 
nog de stilte. En natuurlijk zomerse 
geluiden van vogels en kikkers. Je 
ruikt ook van alles: stro, gras, 
graan… De beleving is ‘s nachts 
intenser, zintuiglijker. Omdat je 
niets ziet, gaan gehoor en reuk har-
der werken. En de sfeer is intiemer. 

Ik houd van de nacht.’ Wat de bele-
ving natuurlijk ook beïnvloedt, zijn 
de locaties: geen concertzaal, maar 
buiten in de open lucht, in een 
boerenschuur of – zoals bij een eer-
dere editie – op een kerkhof.
Wiersma heeft geen moeite om elk 
jaar wat nieuws te bedenken. Tijd, 
locatie en inhoud gaan daarbij 
samen. In een vorige editie presen-
teerde ‘De Nacht’ een dorpsbruiloft: 
een feest in een boerenschuur met 
eten en muziek geïnspireerd door 
‘Les Noces’ (de dorpsbruiloft) van 
Igor Stravinsky. Dit jaar staat de 
nacht centraal en alles wat daar 
direct of metaforisch mee te maken 
heeft: dromen, de overgang van 
licht naar donker, de dood en de 
terugkeer van het daglicht. Mede 
daarom gaat deze editie door tot 
zonsopgang. Zo staan er bijvoor-
beeld liederen van Alban Berg op 
het programma, die letterlijk over 
zonsopgang en dromen gaan. 
Wiersma: ‘Ik kijk steeds naar het 
landschap of een element daaruit, 
dat ik dan als basis neem. Het kan 
ook best heel anders uitpakken, 
zoals een middageditie in de winter. 
Ik laat het afhangen van de omge-
ving en welke muziek ik daaraan 
kan verbinden.’
Reserveren via www. nachtvanelectra.nl

 De Nacht 
van Electra

Vier nieuwe aandeelhouders met hun jubileumaandeel, oVerhandigd door de 
directie Van het concertgebouw
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jacob lekkerkerker jurriaan berger
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H o l l a n d F e s t i va l 2012

Bachpassies met saxofoon  
en oosterse instrumenten 
Van 1 t/m 28 juni vindt de 65e editie van het Holland Festival plaats op verschillende 
locaties in Amsterdam. Een greep uit het aanbod, dat varieert van dans tot en met 
nieuwe muziek. Het festival begint met dansvoorstelling ‘C(H)OEURS’ waarin de cho-
reograaf onderzoekt hoe ‘gevaarlijk schoon’ een groep kan zijn. Honderdvijftig musici 
en zangers die Wagner en Verdi brengen, staan tegenover tien dansers die de individua-
liteit belichamen. Operazangers Claron McFadden treedt op in de voorstelling ‘Lilith’, 
waarvan ze het concept bedacht en artistiek leider is. Lilith is in de joodse mythologie 
de eerste vrouw van Adam, die gelijktijdig en gelijkwaardig aan hem geschapen is. 
Lilith verlaat het paradijs nadat zij heeft geweigerd zich te onderwerpen aan Adam. Een 
liefdesgeschiedenis en een portret van een sterke vrouw met klassieke muziek, jazz 
muziek, toneel en film. Natuurlijk zijn er ook cross-overs, zoals ‘Passio-Compassio’. 
Muziek uit de passies van Bach klinkt in een combinatie van oosterse instrumenten, 
een Duits strijkkwartet, twee jazzsaxofoons en Arabische zang, afgewisseld met traditi-
onele Turkse muziek en vroegchristelijke liederen. En daar dansen ook nog eens vijf 
derwisjen bij. Dan is er op 23 juni nog het vaste evenement ‘Toonzetters’. Op deze 
avond kiest een internationale vakjury de beste Nederlandse compositie van 2011. De 

genomineerde werken klinken tijdens twee concerten, waarna de 
winnaar van de Buma Toonzetters Prijs van € 10.000 bekendge-
maakt wordt. 
Het slotconcert van het Holland Festival 2012 is in handen van het 
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, dat voor het eerst 
naar Nederland komt. De dirigent is de wereldberoemde, jonge 
Gustavo Dudamel. Het orkest is voortgekomen uit een muziek 
educatieprogramma voor kansarme kinderen. Inmiddels is het 
orkest zeer professioneel en trekt het wereldwijd volle zalen. 
www.toonzetters.nl
www.hollandfestival.nl 

Deze zomer tovert de Turks-Armeense kunstenaar 
Sarkis de Onderzeeboot loods in de Rotterdamse 
haven om tot de totaalinstallatie ´Ballads´. Sarkis 
(1938) liet zich inspireren door de 17e-eeuwse 
kerkinterieurs van de Pieter Saenredam en trans-
formeert de industriële Onderzeebootloods tot 
een sacrale ontmoetingsplek. Alle elementen van 
de tentoonstelling, waaronder een carillon met 
43 klokken, staan in het teken van het muzikale 
verhaal waarin de bezoeker de hoofdrol speelt. 
De loods is van juni t/m september elke zondag 

het decor van liveconcerten, met muziek van 
onder anderen avant-garde componist John Cage. 
Diens ‘Litany for the whale’ is er permanent te 
horen en vormt de leidraad voor de bezoeker. 
Deze compositie, gebaseerd op de roep van twee 
walvissen, refereert aan de geschiedenis en voor-
malige gebruiksfunctie van de loods.
Als onderdeel van de tentoonstelling wordt het 
carillon elke zondag bespeeld door Frank Steijns. 
Hij brengt onder andere ‘Music for Carillon 2’ 
van John Cage ten gehore, dat nooit eerder op 

echte klokken is uitgevoerd. Op een aantal zonda-
gen zullen andere instrumenten samenspelen met 
het carillon. Voor kinderen is er een voorstelling 
met een poppenspeler. 

Meer informatie over het muziekprogramma en andere activi-
teiten rondom de tentoonstelling: www.boijmans.nl,  
www.onderzeebootloods.nl

Sarkis – Ballads, 2 juni - 30 september, Museum Boijmans 
Van Beuningen 

 
Ballads: muzikale totaalkunst
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Akkoord Magazine 
en Amsterdamse 
Cello Biënnale
De tweejaarlijkse Amsterdamse Cello Biënnale (ACB) is een 
niet meer weg te denken evenement in het Nederlandse  
festivalleven. Op 26 oktober is het weer zo ver: negen dagen 
lang weerklinkt in Muziekgebouw aan ’t IJ cellomuziek in 
vele en verrassende varianten. De komende biënnale krijgt 
een oosters accent. Artist in residence is de Chinese componist 
Tan Dun, die de cello in veel van zijn werken een hoofdrol 
geeft. De online kaartverkoop is inmiddels gestart:  
www.amsterdamsecellobiennale.nl

Akkoord Magazine 
is mediapartner van 
de ACB, en besteedt  
in de komende  
edities aandacht aan 
diverse aspecten  
van het festival. 
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Dirigent gustavo DuDamel van het simón  
Bolívar symphony orchestra of venezuela
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Les met je ensemble bij 
Kamermuziek Atelier Delft 
Van 8 t/m 12 augustus kan iedereen meedoen met het ‘Kamermuziek Atelier 
Delft’ tijdens het Delft Chamber Music Festival. Jong, oud, amateur, jong 
talent, conservatoriumstudent, beroepsmusicus… het festival staat open voor 
alle strijkers, pianisten en blazers die kamermuziek willen maken en die een 
ensemble hebben. Deelnemers krijgen elke dag kamermuzieklessen met hun 
ensemble, kunnen naar lezingen en mogen openbare repetities en concerten 
van het Delft Chamber Music Festival bezoeken. En aan het einde doen ze 
mee met het openbare slotconcert. Inschrijven kan nog, er is geen deadline. 
Wel geldt: vol is vol. Ook toehoorders zijn welkom bij de activiteiten van het 
Kamermuziek Atelier. Wie wil, mag ook ad hoc aanschuiven bij de jamsessies 
die deelnemers en docenten iedere avond houden.
www.kamermuziekateliers.nl

P r e l u d e

Festival Classique  
vernieuwt 
Van 12 tot en met 17 juni vindt in de binnenstad van Den 
Haag Festival Classique 2012 plaats, onder andere op en 
rondom de Hofvijver en op het Plein. Maar ook op kleine, 
onverwachte locaties, zoals een kapsalon, een kroeg en een 
kookstudio. De AVRO zendt Hét Hofvijverconcert op zater-
dag 16 juni om 21.15 uur rechtstreeks uit op Nederland 2. 
Nieuw dit jaar zijn de onderdelen Kijkje in de Keuken, 
Veilingconcert, Laat me niet Lachen en Typisch Haags. 
Klassiekers als Kerkenpad, Klassiek in de Kroeg en de Nach 
van Bach staan ook weer op het programma.
Festival Classique treedt bovendien voor het eerst buiten de 
Haagse stadsgrenzen met het concert Delfts Blauw. Daar-
naast is de Academie Classique in het leven geroepen, de 
verzamelnaam voor alle workshops. De organisatie: ‘Het is 
de enige academie waaraan je kunt afstuderen zonder te 
hoeven blokken voor tentamens. Een academie met een 
knipoog dus.’
Ook nieuw bij Festival Classique is het coachingstraject. Dit 
helpt gedurende enkele maanden jonge talentvolle musici 
hun carrière te professionaliseren. De jury heeft gekozen 
voor trio42, het Aristo Kwartet en Duo Valdmaa-Danielewicz. 
 Deze ensembles krijgen begeleiding op het gebied van 
(podium)presentatie, artisticiteit, communicatie en cultureel 
ondernemerschap. Die hulp komt bijvoorbeeld van een 
operaregisseur, een stylist, een conceptontwikkelaar en een 
muziektheatermaker.
www.festivalclassique.nl 

Muziekvan.nu 
nieuwe site over  
nieuwe muziek   

Eind maart is de website www.muziekvan.nu gelan-
ceerd. Het is een website voor liefhebbers van muziek 
uit de 20e en 21e eeuw. Muziekvan.nu biedt wekelijks 
artikelen, filmpjes, concerttips en achtergrondinforma-
tie. Ook kunt u er verschillende bloggers volgen, bij-
voorbeeld Ad Zuiderent (Vloeken in de kerk), Thea Derks  
(Je bent jong en je wilt wat), Niels Hamaker (Over luisteren en 
begrijpen) en Marijke Ferguson (Nieuwe muziek - post en ante). 
Een goed en zinvol initiatief.

www.muziekvan.nu
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Professionele muziekcarrière vanuit 
Noord-Hollandse startblokken

Net als iedere zomer is er dit jaar het ‘Academy  
& Festival van The International Holland Music Sessions’ 
(TIHMS) in Noord-Holland, waaronder Texel. Van 29 juli 
t/m 19 augustus geven jonge violisten, cellisten en pia-
nisten uit ruim 40 landen concerten. Ook krijgen zij les 
van gerenommeerde docenten als Dmitri Ferschtman, 
Boris Berman en Maria Kliegel. Het doel is om talentvolle 
jonge musici te helpen een carrière als solist in de  
klassieke muziek op te bouwen.
Daarvoor is niet alleen talent nodig, maar ook goede 
begeleiding en podiumervaring. TIHMS begeleidt hen 
daarom en gebruikt een internationaal netwerk om deze 
muzikale talenten te ontdekken. Bijvoorbeeld door hen uit 

te nodigen voor audities in belangrijke concertzalen over de hele wereld. Door de zomermas-
terclasses te volgen en met optredens op podia in binnen- en buitenland plaatsen de jonge 
musici zich in de schijnwerpers; dit kan leiden tot een uitnodiging voor een recital in Het 
Concertgebouw in Amsterdam. De allerbesten krijgen de status van concertartiest, waarmee ze 
toegang krijgen tot de serie ‘New Masters on Tour’, die door Europa reist. Veel masterclasses en 
natuurlijk ook de concerten zijn voor publiek toegankelijk. 

Meer informatie op: www.hollandmusicsessions.com

maria Kliegel



   

U i t g e s p r o k e n

Pierre-Laurent Aimard, pianist: 
‘Pianorecital en klavierleeuwendom 
bestaan bij de gratie van een publiek  
dat Bach, Beethoven, Schubert, Brahms, 
Liszt, Rachmaninoff en een beetje 
Skrjabin via het volksreferendum van  
de box office tot hoekstenen van het 
solistenrepertoire terroriseerde.’
(De Groene Amsterdammer, 22 maart)

Remy van Kesteren, harpist: ‘Dat er geen 
gebaande paden bestaan voor harpisten is 
absoluut in ons voordeel. Als harpist ben je 
voortdurend bezig een eigen publiek te vin-
den en nieuwe concertvormen te creëren.  
Ik geniet van deze vrijheid. 
(VPRO gids nr.12)

Anne Behrendt, redacteur: ‘Muziek brengt 
vreugde, verdriet, kippenvel, schoonheid 
en wanhoop, alles wat ons maakt tot wie 
we zijn. Muziek zegt iets over de mens.’
(SRC-cultuurvakanties nr.2)

Merlijn Twaalfhoven, componist: ‘Ik hoef 
niet een boodschap over te brengen, maar 
wil heel graag de waarneming van het 
publiek open maken, zodat ze gevoelig wor-
den voor een sfeer. Openheid van het publiek 
is het grootste resultaat dat ik kan bereiken.’
(Zing Magazine, mei/juni)

Ralph van Raat, pianist: ‘Net als Ives en 
Beethoven is Messiaen iemand die een ver-
andering in je teweeg kan brengen. Je mag 
het gerust therapeutische muziek noemen. 
Als je erover nadenkt waren de grootste 
componisten allemaal religieus.’
(Het Parool, 11 april)

Henriette Feith, zangeres: ‘Ik moet bij het 
terugluisteren altijd een afkeer van mijn 
eigen stem overwinnen. Vergelijk het 
met je stem op de voicemail. Dat klinkt 
ook anders. Vermoedelijk omdat we zijn 
gemaakt onszelf van binnenuit te horen.’
(De Stad Amersfoort, 11 april)

Hans Waege, orkestdirecteur: ‘In eerste 
instantie leiden conservatoria musici op 
om solist te worden. Maar wij zeggen:  
het op topniveau spelen in een groot  
symfonieorkest, dat is een vak op zich.’
(Trouw, 13 april)

Guus Janssen, musicus: ‘Ik ben altijd dol 
geweest op drieklanken, maar niet in een 
tonale context. Naar mijn mening is alles 
wat er in de tonale muziek te vertellen is 
al gezegd. Het is te vergelijken met een 
uitgeputte bodem waarop geen planten 
meer kunnen groeien.’
(Timbres, voorjaar)

Jos Dol, fietsenmaker: ‘Met mijn handen 
bespeel ik de spaken. Toen ik nog minder 
ervaren was, gebruikte ik er wel een  
theelepeltje voor. Als ik dan op de spaken 
tikte, hoorde ik aan de toonhoogte hoe 
strak de spaken stonden.’
(Trouw, 21 april)

Prijswinnaars
Prinses Christina Concours
Rik Kuppen (piano, 17 jaar), Joost Willemze (harp, 15 
jaar), Manuel Sanguino (altsaxofoon, 13 jaar) en Lucie 
Horsch (blokfluit, 12 jaar) hebben in april een eerste 
prijs gewonnen tijdens het Prinses Christina Concours. 
De optredens van de in totaal acht finalisten zijn terug 
te zien op youTube. www.youtube.com/christinaconcours

Charles Hennen Internationaal Kamermuziek 
Concours
Het Dudok Kwartet heeft de eerste prijs behaald op 
het 27e Charles Hennen Internationaal Kamermuziek 
Concours. De jury koos voor deze musici vanwege 
hun overtuigende uitvoering van Ligeti's eerste strijk-
kwartet. Het finaleconcert is opgenomen door Radio 
4 en wordt uitgezonden in het programma 
'Avondconcert' van Omroep MAX.
www.chc.nl, www.dudok-kwartet.nl 

Festival Classique
De Festival Classique Originaliteitsprijs, uitgereikt aan 
de halve finalist van de Dutch Harp Competi tion met 
de origineelste programmering en presentatie, werd 
gewonnen door Anna Steinkogler (Oos ten rijk). Zij 
mag een eigen concertformat ontwik ke len en uitvoe-
ren tijdens Festival Classique 2013.
 
Voorronde Eurovision Young Musicians 2012
Tijdens de Avond van de Jonge Musicus 2012 heeft 

celliste Ella van Poucke de eerste prijs in de wacht 
gesleept. Ze speelde Frédéric Chopins sonate  
voor cello. Van Poucke vertegenwoordigt in mei 
Nederland tijdens de Eurovision young Musicians 
2012 in Wenen.

Steinway Pianoconcours
In Amsterdam streden negen ambitieuze en getalen-
teerde pianisten in april om de hoogste eer tijdens de 
nationale finale van het Steinway Pianoconcours 2012. 
In leeftijdscategorie A (t/m 10 jaar) ging de eerste prijs 
naar Nikola Meeuwsen, die ook de publieksprijs in de 
wacht sleepte. yang yang Cai werd winnaar in categorie 
B (11 t/m 13 jaar) en in categorie C (14 t/m 16 jaar) 
won Ramon van Engelenhoven. Hij mag Nederland 
vertegenwoordigen tijdens het Internatio naal Steinway 
Festival in Hamburg, dat van 4 t/m 7 september 2012 
wordt gehouden. www.steinwaypianoconours.nl

Dutch Harp Competition 2012
De Franse harpiste Amandine Carbuccia (1990) heeft 
de Dutch Harp Competition 2012 gewonnen. De 
wedstrijd is een onderdeel van het Dutch Harp 
Festival. Carbuccia won € 10.000 en een concerttour-
nee in het seizoen 2012-2013. Ze won ook de 
publieksprijs en de MAX Jong Talent Prijs, een con-
cert- of studio-opname. De Belgische Sarah Verrue 
won de tweede prijs en Ruth Bennett (Groot-
Brittannië) won de derde prijs.
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winnaars steinway pianoconcours 
v.l.n.r. yang yang cai, ramon van 

engelenhoven en niKola meeuwsen
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Lezersaanbieding

In welk jaar schreef Aaron Copland zijn 
boek What to Listen for in Music?  

Vind het antwoord in dit nummer van Akkoord Magazine en maak kans op de net verschenen  
vertaling: Waar je naar moet luisteren in muziek. Onder de juiste inzendingen worden vijf exemplaren  
verloot. Mail het goede antwoord plus uw adres uiterlijk 1 juni naar redactie@akkoordmagazine.nl.


