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In Amsterdam is tijdens de 
zomerperiode van alles te 
doen op muziekgebied. 
BravaNL, de tv-zender die 
24 uur per dag klassieke 
muziek en ballet uitzendt, 

besteedt deze zomer ruim aandacht aan muziek-
evenementen in onze hoofdstad onder de noemer 
‘Amsterdamse Zomerweken’. Het bekendste 
onderdeel is het Grachtenfestival, dat plaatsvindt 
van 10 t/m 19 augustus. BravaNL brengt onder 
meer het programma ‘De 15 x 15 van het 
Grachtenfestival’, waarin huisinterviewer The 
GoOzer telkens een bijzonder musicus van het  
festival interviewt (28 juli t/m 11 augustus,  
om 18.00 uur). Ook worden talrijke Grachten- 
festival concerten uitgezonden, van Paolo 
Giacometti,  Dana Zemtsov, Rosanne van 
Sandwijk, Lidy Blijdorp en pianoduo Scholtes & 
Janssens. Dagelijks van 12 t/m 20 augustus zijn 
om 18.00 uur de ‘Grachtenfestival Reports’ te  
zien. Andere hoogtepunten op BravaNL tijdens  
de Amsterdamse Zomerweken zijn o.a. het 
Combattimento Consort met de onbekende  
opera ‘Die Stein der Weisen’ uit de tijd van Die 
Zauberflöte (4 augustus, 18.15 uur); Calefax 
Rietkwintet met het programma ‘Classical Clips’ 
rond het ritmisch complexe werk van Conlon 
Nancarrow (9 augustus, 22.45 uur); pianiste Nino 
Gvetadze vertelt in de rubriek MuzyQ Classic 
over muziek van Beethoven, Schumann, Rach-
maninov en Debussy, en speelt die muziek (12 
augustus,18.15 uur). Een week later is in die 
rubriek harpiste Lavinia Meijer aan de beurt, met 

werken van Pierné, Dussek, Glière, Glass en Schafer.  
Het Utrecht String Quartet brengt een eerbetoon 
aan de 16e-eeuwse componist Sweelinck, ook wel 
‘De Orpheus van Amsterdam’ genoemd. Drie 
hedendaagse componisten bewerkten een stuk van 
hem voor strijkkwartet, wat een veelzijdig beeld 
oplevert van  Sweelinck en de spelers (14 augustus 
om 18.15 uur). 
Voorafgaand aan de Amsterdamse Zomerweken 
zendt BravaNL op 22 juli een documentaire uit 
over de in vergetelheid geraakte Leidse Koor-
boeken. Deze enorme boeken (60 x 40 cm en 
15,5 kg per stuk) werden in de 16e eeuw samen-
gesteld voor het getijdencollege van de Pieterskerk 
in Leiden. Ze vormen Europa’s grootste bij elkaar 
horende verzameling religieuze, polyfone (meer-
stemmige) muziek die voor één kerk geschreven is. 
In deze documentaire van Daniel Brüggen is te zien 
hoe de zangers van het Egidius Kwartet dit verbor-
gen topstuk uit de Nederlandse archieven in ere 
herstellen en bij een breed publiek bekend maken.

BravaNL zomerselectie
•	 22	juli, 18.00 uur documentaire Leidse 

Koorboeken
•	 28	juli	t/m	20	augustus Amsterdamse 

Zomerweken, diverse concerten
•	 28	juli	t/m	11	augustus, De 15 x 15 van het 

Grachtenfestival, dagelijks 18.00 uur
•	 12	t/m	20	augustus, Grachtenfestival Reports, 

dagelijks 18.00 uur
Meer weten over de zomerprogrammering of wilt u op de hoogte 
blijven en de nieuwsbrief van BravaNL ontvangen?  
Ga naar www.bravanl.nl.

Amsterdamse 
Zomerweken  
bij BravaNL 

The Goozer, PrinsenGrachTconcerT 2011

Collecties  
Muziek Centrum 
Nederland  
verhuizen
De Stichting Muziek Centrum Nederland 
(MCN) krijgt vanaf 1 januari 2013 geen 
subsidie meer. Het MCN moet daarom 
onderdelen afstoten. Zo is Uitgeverij 
Donemus sinds 1 juli verhuisd naar de 
Stichting Muziekcentrum van de Omroep 
(MCO) in Hilversum. Vanaf deze nieuwe 
locatie bereidt Donemus een verzelfstandi-
ging voor die in 2013 ingaat, mogelijk in 
samenwerking met de muziekbibliotheek 
van het MCO. 
Het MCN is sinds 1 juli niet meer op het 
Rokin te vinden, maar aan de Herengracht 
370. De collecties Donemus, 
Gaudeamus en de jazz- en pop-
collectie van MCN’s Muziek 
Informatie Centrum gaan naar de 
Universiteit van Amsterdam. De 
UvA zal deze muziekcollecties gaan 
beheren en ontsluiten zodat stu-
denten, wetenschappers en lief-
hebbers de collecties in de toe-
komst kunnen blijven raadplegen.
www.mcn.nl 



 
Gaudeamus Muziekweek met 

aanstormende componisten
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Compositiewedstrijd 
voor vrouwen
Muziek Centrum Nederland organiseert een wedstrijd  
voor vrouwelijke componisten die in Nederland werken. 
De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt tijdens  
de Dag van de Klassieke Muziek en krijgt € 10.000. 
Daarnaast zijn er twee aanmoedigingsprijzen van € 2.500. 
Het MCN kent de prijzen toe op grond van een legaat. 
Geïnteresseerden kunnen meedoen door uiterlijk  
1 augustus een plan van aanpak te sturen naar  
compositieopdracht@mcn.nl met het eerste muziek
materiaal van een werk van zes tot tien minuten. De 
 composities moeten minimaal twee en maximaal acht
stemmig zijn en mogen niet eerder gepubliceerd zijn.  
De winnende werken worden uitgegeven door Donemus. 

Ook worden er radio 
en tvopnamen van 
gemaakt. Kijk voor alle 
voorwaarden, de jury 
en het reglement op 
www.mcn.nl/compo
sitieopdracht.

Van maandag 2 t/m zondag 9 september 
vindt in Utrecht de Gaudeamus Muziek-
week voor nieuwe muziek plaats. De rode 
draad dit jaar is het werk van aanstormende 
componisten. Daaromheen klinken werken 
van gerenommeerde toonzetters. En natuur-
lijk wordt ook weer de Gaudeamus Prijs  
uitgereikt. Het publiek kan elke avond drie 
korte concerten op verschillende locaties in 
de stad bijwonen. Tijdens de wandeling  
naar het volgende concert kan de concert-
bezoeker met een iPhone-app luisteren naar 
muziek die zich aanpast aan de locatie van 
de wandelaar.
Er is ook een dagprogramma. In Museum 
Speelklok zijn klankinstallaties te bewonde-
ren en de VPRO maakt er dagelijks een uit-

zending. En in Huis a/d Werf zijn elke  
dag lunchconcerten, seminars en lezingen 
waar publiek, componisten en musici met 
elkaar kunnen discussiëren en netwerken.
Verder zijn er nog speciale programma-
onderdelen, zoals de klankinstallatie 
Musicaerial van Frouke Wiarda, die uit dwar-
relende vliegers bestaat. Deze instal latie is 
tijdens het Uitfeest (2 september), boven 
Park Lepelenburg te zien en te horen. 
Daarnaast doen tijdens de Open Monu-
mentendag op 8 september monumentale 
panden dienst als concertlocaties, exposeert 
William Engelen in het Centraal Museum 
verschillende klankinstallaties en speelt blok-
fluitist Erik Bosgraaf samen met het glazen 
carillon de Zingende Toren in Leidsche Rijn.

Programma en tickets op 
www.muziekweek.nl.  
Bij aankoop van tickets 
vóór 17 augustus  
ontvangt u korting. 

Vijftig jaar 
abdij concerten 
in Aduard
Iets ten westen van de stad Groningen 
ligt Aduard, in het landschap van het 
noordelijk Westerkwartier. Dit stadje  
was ooit beroemd vanwege zijn klooster. 
Daarvan is alleen nog het hospitium 
over, dat nu Abdijkerk heet en als kerk en 
concertzaal dient. Op 15 september is 
het daar feest, want de stichting abdij-
concerten viert het 50-jarige bestaan  
met een hele dag vol concerten, vanaf 
11.00 uur. Om 20.30 uur sluit ensemble 

Cordevento van blokfluitist Erik Bosgraaf de jubileumdag af. En ook artistiek leider 
Pauline Oostenrijk, hoboïste, levert een bijdrage aan de feestdag. Overigens is er  
niet alleen muziek, maar ook theater en beeldende kunst. 

www.abdijconcerten.nl



 

P r e l u d e

Hortus Festival 
Eerbetoon aan Érard   

Van 18 juli t/m 26 augustus worden zes concertprogram-
ma’s afwisselend uitgevoerd in de botanische tuinen van 
Amsterdam, Utrecht, Leiden en Haren. Dit jaar eert het fes-
tival de invloedrijke instrumentenbouwer Sébastien Érard. 
Artistiek leider en pianist Maarten van Veen: ‘Érard voorzag 
alle grote componisten en musici uit zijn tijd, onder wie 
Chopin en Ravel, van piano’s, klavecimbels en harpen. Het 
hamermechaniek dat hij voor de piano ontwikkelde, dient 
nog steeds als basis. De mogelijkheden die zijn snelle repe-
titiemechaniek bood, hadden grote invloed op composities 
van bijvoorbeeld Liszt en Beethoven.’ Originele Érard-
instrumenten spelen dan ook een belangrijke rol tijdens 

het festival. Le Salon de Madame Érard vertelt het verhaal 
over de feestjes en concerten die de vrouw van 
Sébastien Érard organiseerde in haar eigen Salon La 
Muette, een ontmoetingsplek voor musici, componis-
ten en schrijvers van naam. Maarten van Veen en zan-
geres Marieke Steenhoek laten werken horen die des-
tijds ook in La Muette klonken. 
Meer informatie over deze en andere concerten op  
www.hortusfestival.nl

FO
T

O
 R

O
y

 B
EU

SK
ER

Wilt u kaarten winnen voor een concert met Ilse DeLange, 
Waylon, Janine Jansen en Frank Boeijen? Dat kan! Deze 
artiesten brengen op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 
augustus 2012 pop- en klassieke muziek bij elkaar tijdens 
de tweede editie van de BankGiro Loterij Concerten in Het 
Concertgebouw in Amsterdam. New Amsterdam Orchestra 
begeleidt de artiesten en Leo Blokhuis is de gastheer. De 
BankGiro Loterij onderstreept met deze concertreeks haar 
rol als dé cultuurloterij van Nederland: de deelnemers 
steunen tientallen musea, molens en culturele evenemen-
ten. Zo’n 4.500 BankGiro Loterij-deelnemers winnen per 
persoon twee toegangskaarten. Akkoord Magazine mag 
echter ook 3x2 kaarten weggeven.

NJO Muziekzomer 
neemt luisteraar mee op reis

Het thema van de komende editie van NJO 
Muziekzomer is: 'Wie verre reizen maakt…’. 
Het klassiekemuziekfestival laat musici en 
publiek in de eerste helft van augustus kennis-
maken met verschillende culturen. Zo klinkt er 
Latin percussion, Ierse volksmuziek en een 
‘jazzy’ blazersarrangement van een werk van 
Stravinsky. En de rode draad van dit ‘klassieke’ 
geheel is de nieuwe muziek van de Koreaanse 
composer in residence Unsuk Chin. De jonge 
musici van het NJO (Nederlandse Orkest- en 
Ensemble-Academie, het voormalige Nationaal 
Jeugd Orkest) voeren verschillende werken van 

haar uit. Er staan ruim 70 concerten op het 
programma, uitgevoerd op bijzondere locaties 
in Gelderland. Tot slot is er nog een young 
artist in residence: violiste Emmy Storms, die 
in juni haar masterexamen afsloot met een 10 
met onderscheiding voor haar muzikale artisti-
citeit. Storms is gek op volksmuziek en de 
Ierse ‘touch’ bij de concerten is dan ook aan 
haar te danken.

NJO Muziekzomer, Gelderland
Woensdag 1 t/m zondag 19 augustus
Informatie en tickets: www.muziekzomer.nl

Van 11 t/m 25 augustus vinden de jaarlijkse Zeister Muziekdagen plaats. Met 
concerten van beroemde ensembles en musici, zoals het Jerusalem Quartet, het 
Cuarteto Casals, het Quatuor Danel, het Trio Mondrian, het Duo Montefiore,  
pianiste Nino Gvetadze en harpist Remy van Kesteren. Ensembleleden geven 
daarnaast masterclasses aan jonge professionele kamermuziekgroepen. Voor de 
jonge klassiekemuziekliefhebber is er 18 augustus een familieconcert voor kin-
deren vanaf 8 jaar. Leerlingen van de Zeister Muziekschool treden op in een 
kamermuziekensemble en conservatoriumstudenten sluiten hun openbare mas-
terclasses af met het studentenslotconcert, op 24 augustus. Het youngsters Corner 
Quartet, een strijkkwartet dat is voortgekomen uit de Academie Muzikaal Talent, 
speelt een compositie van een muziekschoolleerling. Het kwartet dat bestaat uit 
scholieren, krijgt enkele keren per jaar les van Alexander Pavlovsky, artistiek leider 
van de Zeister Muziekdagen en eerste violist van het Jerusalem Quartet.
www.zeistermuziekdagen.nl 

Wilt u kansmaken op gratis toegangs
kaarten, stuur dan een email voor 25  
juli naar redactie@akkoordmagazine.nl,  
onder vermelding van uw naam en adres.  
De kaarten worden verloot onder de  
inzenders, de winnaars ontvangen per  
email bericht.
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Zeister Muziekdagen

Lezers-
aanbieding

BankGiro Loterij 
pop en klassiek in Concertgebouw
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U i t g e s p r o k e n

Reinbert	de	Leeuw, musicus: ‘Tijdens mijn stu-
die aan het conservatorium had ik eigenlijk maar 
één ambitie: ik wilde absoluut geen pianoleraar 
worden. Lesgeven aan middelmatige kinderen 
die van ellende door hun ouders op pianoles 
waren gezet, dat was mijn grootste schrikbeeld.’
(Trouw, 5 mei)

Jonny	Greenwood, rockgitarist: ‘Messiaen was 
mijn eerste obsessie. Ik vond het destijds heel 
inspirerend om te luisteren naar een klassieke 
componist die op dat moment nog leefde. Dat 
was belangrijk voor me, want het bleek de 
brug tussen klassieke muziek en de andere 
muziek die ik graag hoorde als tiener.’
(bijlage vpro gids #20)

Peter	van	der	Lint, muziekrecensent: ‘Het timbre 
van Dietrich Fischer-Dieskau’s geluid, daar was 
en ben ik allergisch voor. Ik hoor er altijd die 
vermaledijde Duitse blaf in en een verbetenheid 
die je in elke maat toeroept: “Zo moet het!” ’
(Trouw, 2 juni)

Jonathan	Livni, organisator Wagnerconcert in Tel Aviv: 
‘Wagner is het laatste symbool van de nazi’s 
en dat wil ik wegnemen. Wagner is het laatste 
taboe.’
(Trouw, 8 juni)

Jan	de	Laat,	audioloog: ‘Ik zie elke week jonge men-
sen met gehoorproblemen bij mij terecht 
komen. Als een kind nog op school zit, is het 
leed soms niet te overzien. Op stille momenten 
tijdens de lessen hebben ze vaak last van een 
pieptoon en kunnen ze zich niet meer concen-
treren.’
(Trouw, 9 juni)

Rolf	Buijs,	dirigent: ‘Gergiev zet de ruimte onder 
spanning. Het is alsof alle orkestleden als bots-
autootjes aan dat elektriciteitsnet bovenin wor-
den gekoppeld. Je voelt je bij hem voortdurend 
aangesloten op dat spanningsveld. Fascinerend.’ 
(De Stad Amersfoort, 13 juni)

Geert	van	Dam, voorzitter Onderwijsraad: ‘Zo’n 25 
jaar geleden had 60 tot 70 procent van de scho-
len minimaal één vakleerkracht die muziekles, 
tekenen of handenarbeid gaf of uitstapjes organi-
seerde naar musea of podiumvoorstellingen. Nu 
heeft nog geen vijfde van de scholen daar 
iemand voor in dienst.’
(NRC Handelsblad, 28 juni)

Alexander	Pavlovski,	violist: ‘Uit ervaring kan 
ik zeggen dat een strijkkwartet is als een fami-
lie van vier personen, heel dicht bij elkaar – 
met meestal zeer verschillende persoonlijkhe-
den – die met 16 snaren één gecompliceerd 
instrument moeten vormen.’
(Muzikale Noot Zeister Muziekdagen, juni)

Martin	Kaaij, gitarist: ‘Op het Festival Classique 
zullen ook orkestjes spelen met heel jonge 
deelnemers. De jongsten zitten op een te hoge 
stoel met in de lucht bungelende beentjes hun 
partij te zagen en als het lukt om na allerlei 
omzwervingen ongeveer gelijk met de dirigent 
te eindigen is iedereen tevreden.’
(vpro gids # 24)

Prijswinnaars

Eerste	Dutch	Classical	Talent	Award	
Sopraan Bernadeta Astari won begin juni de Dutch 
Classical Talent Award (voorheen Vriendenkrans 
Concours en Het Debuut). De jury: 'Haar ongelofe-
lijke podiumpersoonlijkheid met veelzijdige stem 
staat als een huis. Ze overtuigt vanaf het eerste 
moment en neemt iedereen mee in het muzikale 
verhaal.' De prijs bestaat uit € 10.000, een cd-
opname en een sculptuur. Bernadeta Astari studeert 
aan het Utrechts Conservatorium. 
www.dutchclassicaltalent.nl 

Jaap	van	Zweden	wint	Edison	Klassiek
Van Zweden heeft met het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek in de wacht gesleept 
voor de liveopname van Richard Wagners opera 
‘Parsifal’. De jury: ‘Hij toont zich in staat de ruim 
vier uur durende opera op natuurlijke wijze te ont-
vouwen en vermijdt daarbij behendig de valkuilen 
van logheid en drammerigheid. In plaats daarvan 
verrast Van Zweden met de eenvoud en puurheid 
van zijn musiceren, de zuivere naïviteit van Parsifal 
indachtig.’
www.edisons.nl/klassiek 

Connecting	Arts	
Europees orgelfestival ‘Connecting Arts’ heeft – als 
enige klassiekemuziekevenement – de tweede prijs 
gewonnen bij de uitreiking van de Nationale 
Evenementen Prijzen 2012 in de categorie beste 
stadspromotie-evenement. Een mooie opsteker 
voor de stad Utrecht waar het festival gehouden 
werd. Connecting Arts combineert het orgel met 
andere kunstdisciplines zoals dans, theater, film, 
poëzie en literatuur. 
www.evenementenprijzen.nl 

Wim	Statius	Muller	ontvangt	Zilveren	Anjer	
Koningin Beatrix reikte op 19 juni in Amsterdam 
een Zilveren Anjer uit aan musicus Wim Statius 
Muller uit Curaçao. Statius Muller (1930) is com-
ponist en pianist en ontving de Anjer voor zijn bij-

drage aan het behoud van de klassieke muziek van 
Curaçao. Daarnaast is hij mentor en inspirator voor 
jonge musici. 
www.cultuurfonds.nl 

Daniël	Tibben	wint	Nationaal	Fluitconcours
De 13-jarige Daniël Otto Tibben heeft het 
Nationaal Fluitconcours gewonnen. Hij won zowel 
in de categorie t/m 12 jaar bij de amateurs, als 
ook de hoofdprijs. De jury over Daniël Tibben: ‘Je 
vroeg meteen om aandacht door je precisie en 
muzikale verhaal; je communiceert met het publiek 
en kijkt ook de jury aan. Je hebt een mooi helder 
geluid.’ De winnaars uit de andere categorieën 
staan op www.fluitconcours.nl. 

Fins	eredoctoraat	voor	organist
Organist Jacques van Oortmerssen ontving op 2 
juni een eredoctoraat van de Sibeliusacademie in 
Helsinki voor zijn belangwekkende bijdrage aan de 
orgelkunst in het algemeen en aan de Finse orgel-
cultuur in het bijzonder. Van Oortmerssen is hoofd-
vakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam 
en geeft sinds 1985 lezingen, workshops en mas-
terclasses aan de Sibeliusacademie. 

Genomineerden	GrachtenfestivalPrijs
De vijf genomineerden voor de editie van 2012 
zijn de pianisten Daria van den Bercken en Hannes 
Minnaar, het Navarra String Quartet, Sax & Stix en 
pianoduo Scholtes & Janssens. De prijs wordt uit-
gereikt aan een jonge musicus die aan het begin 
staat van een veelbelovende carrière. De vijf werden 
voorgedragen door klassiekemuziekjournalisten.  
De winnaar wordt tijdens het Grachtenfestival 
bekendgemaakt op 15 augustus in Amsterdam.  
Na hun optreden aldaar kiest de jury – bestaande 
uit drie muziekjournalisten van NRC, Trouw en de 
Volkskrant – de winnaar. De uitreiking is gratis 
 toegankelijk. 
www.grachtenfestival.nl 
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asTari onTvanGT de duTch classical TalenT award uiT handen van lavinia Meijer, zelf winnares in 2005.
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