
Scratch Muziekdagen 
Leiden: twee extra 
scratchdagen  

De Scratch Muziekdagen Leiden bestaan 
dit jaar 25 jaar en zijn al jaren een bekend 
fenomeen. Zodra de inschrijving begin 
oktober start, loopt het snel vol bij koor 
en orkest. Om het jubileum te vieren, 
komen er vijf scratchdagen in plaats van 
drie. Inschrijven is nog mogelijk, al zijn 
sommige groepen al vol. Natuurlijk is er 
weer de Messiah, op 15 februari; er is 
nog plaats voor strijkers, hobo, fagot en 
trompet. Voor de musicalhighlights op 
16 februari is nog plek voor tenorsax, 
fagot en tuba. Bij alle zangstemmen zijn 
ook nog enkele plaatsen beschikbaar. Wie 
Franse romantiek wil zingen of spelen, 
kan 17 februari terecht bij het koor of in 
het orkest (viool, cello, contrabas, hobo, 
fagot, hoorn, trompet, pauken). Op het 
programma staan het Requiem van Fauré  
en de Messe solennelle van Gounod. 
Zaterdag 23 februari is het Mozartdag. 
Voor iedere zangstem is er nog een 
enkele plek, en in het orkest kunt u nog 
meespelen als strijker, fluitist, hoornist, 
trompettist of paukenist. Het jubileum-
jaar sluit af met een tweede Messiah-
scratch op 24 februari. In het koor zijn 
nog enkele plaatsen vrij bij elke stem, het 
orkest zoekt nog strijkers (behalve con-
trabassen) en een trompet.

www.scratchleiden.nl of bericht@scratch.nu
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Een greep uit de  
FASO-concertagenda

22 en 24 november
Het Oost-Gelders Symfonie Orkest speelt 
Beethovens Egmont Ouverture en diens 
vioolconcert met soliste Lisa Jacobs; en de 
Tweede Symfonie van Borodin. 22/11: 
Schouwburg Amphion, Doetinchem, 
20.00 uur; 24/11: Hanzehof, Zutphen, 
20.00 uur. www.ogso.nl 

23 en 24 november
Het Utrechtse UMA-kamerorkest begeleidt 
in de Leidse Pieterskerk het koorwerk  
The Dream of Gerontius van Elgar. Hij 
componeerde het in 1900 op teksten uit 
het gelijknamige gedicht van John Henry 
Newman. Pieterskerk Leiden, 20.00 uur.
www.uma-kamerorkest.com met doorlink naar projectsite  

24 november
Het KamerOrkest Driebergen geeft een 
concert met 19e-eeuwse werken Il Signor 
Bruschino van Rossini, de Vierde Symfo-
nie van Beethoven en het Vijfde Pianocon-
cert van Saint-Saëns (solist Bas Verheijden). 
Immanuëlkerk, Engweg 30, Driebergen, 
20.15 uur. www.kamerorkestdriebergen.nl 

24 en 25 november
Mozart staat centraal tijdens de concerten 
van het Bergens Symfonieorkest. Op het 
programma staan Der Schauspieldirektor, 
Symfonie nr. 40 en het Pianoconcert nr. 
24 met soliste Mirsa Adami. 24/11: 
Ursula kerk, Warmenhuizen, 20.00 uur; 
25/11: aula Murmelliusgymnasium, 
Alkmaar, 15.00 uur.
www.bergenssymfonieorkest.nl 

25 november
OVIO begeleidt tenor Gerben Houba bij 
aria’s van Mozart, Lalo en Donizetti. Verder 
speelt het orkest ouvertures van Mozart en 
Strauss, menuet uit de Suite l’Arlesienne 
van Bizet en Faust van Gounod.
Nassaukerk, De Wittenkade 111, Amster-
dam, 15.00 uur. www.ovio.nl 

2 december
Bizet, Sibelius, Hérold en Russische volks-
liederen van Liadov staan op het program-
ma van Het Almeers Orkest. En het hobo-
concert van Schuncke met soliste Magda 
Prins-Nip. De Glasbak, Lierstraat 21, 
Almere-Muziekwijk, 15.30 uur.  
www.hetalmeersorkest.nl 

8 en 9 december
Het Leiderdorps Kamerorkest speelt van 
de ‘150-jarige’ Diepenbrock de Marsyas-
suite en van de eeuwling Escher Aria van 
de kleine zeemeermin. Daarnaast klinken 
Jeppe Moulijns Four Sea Poems, Debussy’s 
Danse en Ravels Le Tombeau de Couperin.
8 /12: Singelkerk, Amsterdam, 20.15 uur; 
9/12, Schönbergzaal conservatorium in 
Den Haag, 15.00 uur.
www.leiderdorpskamerorkest.nl 

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

Sweelinck stadswandeling
Amsterdam rond 1600 

2012 is het jaar van Jan Pieterszoon 
Sweelinck (1562-1621), een van de 
belangrijkste componisten uit de Neder-

landse geschiedenis. Het Gesualdo Consort 
Amsterdam viert het hele jaar diens 450e 
geboortejaar met een reeks concerten en 
activiteiten die gewijd zijn aan Sweelinck. 
Een van die activiteiten is de Sweelinck 
Stadswandeling, een initiatief van het 

 
   

Exclusief voor 
Akkoordlezers  
bieden wij deze cursus aan  
met een aantrekkelijke korting.  
Normale prijs cursus (incl.concerten): € 159  

Prijs voor Akkoord: € 135  
Alle informatie over de cursus, de concerten en  
een bestelformulier vindt u op www.muziekgebouw.nl/akkoord. 
Reageer snel: aanmelden kan tot uiterlijk 20 december. Via de  
website of telefonisch 020-788 2000 (ma - za, 12 - 18 uur)  
o.v.v. actiecode Akkoord.

Kortingsaanbod lezers Akkoord Magazine

 Thema’s en data cursus Thea Derks * 

vr 11 jan • Debussy als start van een eeuw Franse muziek
 Pianist Pierre-Laurent Aimard speelt 24 Préludes van Debussy
do 14 feb • Spirituele muziek 
 o.a. Messiaens Quatuor pour la fin du temps door ensemble  
 Nieuw Amsterdams Peil 
wo 13 mrt • Oosterse invloeden 
 Het Ragazze strijkkwartet speelt Tan Dun, Calliope Tsoupaki e.a.
do 11 apr • De Tweede Weense School
 New European Ensemble speelt Schönberg, Torstensson e.a.
do 30 mei • Ritme 
 Stravinsky’s Sacre du Printemps door Amsterdam Piano Quartet
* 18.45-19.45 uur cursus, 20.15 uur aanvang concert

In deze Quickstart staat muziekpublicist Thea Derks stil bij vijf 
thema’s – met bijpassende concerten – over componeren na 
1900. Niet met een overdaad aan technische details, maar 

met handvatten om de intenties van de componisten en het 
waarom van hun noten te kunnen doorgronden. Profiteer 
van een speciaal aanbod voor lezers van Akkoord Magazine!

Scratch Muziekdagen 2011: koor en orkeSt voeren de carMina Burana van orff uit
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Quickstart hedendaagse muziek
De afgelopen 100 jaar is er enorm veel prachtige, ontroerende en spannende muziek gecomponeerd. Maar wat valt er  
te vertellen over deze muziek? Welke stijlen zijn er te ontdekken? Al deze vragen komen ter sprake in een spiksplinter-
nieuwe cursus hedendaagse muziek in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ. 

NESKO speelt 
Beethovens 9e!

Audities: 11, 12 of 13 januari
Repetitieweekend: 16 & 17 maart
Tournee: 1 - 14 april
www.nesko.nl
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ken. Deelnemen kost € 35. Iedereen die 
minimaal acht jaar les heeft gehad kan 
zich vóór 1 december opgeven bij 
Cécile Rongen: c.rongen@mco.nl. 
Vermeld uw naam, leeftijd, instrument, 
orkest waarin u speelt en welke partij, 
hoe lang u al speelt en/of les heeft en 
de naam van uw vroegere of huidige 
docent. Na 1 december maakt de diri-
gent een selectie uit de aanmeldingen. 
Dat gaat dus niet op volgorde van bin-
nenkomst. U krijgt half december 
bericht of u kunt meedoen en waar u 
de partijen kan downloaden.

Workshop 40-stemmige 
stukken

In maart a.s. kunnen zangers en instru-
mentalisten twee 40-stemmige werken 
instuderen bij het Haags Renaissance 
Kamerkoor. In het koor zijn vooral nog 
mannen nodig. De twee grootste stuk-
ken van de voorbije workshops worden 
samen op één dag uitgevoerd: de 
40-stemmige werken ‘Spem in alium’ 
van Thomas Tallis en ‘Ecce beatam 

Gesualdo Consort Amsterdam in samen-
werking met Gilde Amsterdam. Een gids 
neemt wandelaars mee door het Amster-
dam dat Sweelinck rond 1600 kende, een 
roerige tijd waarin de stad uitgroeide van 
een geïsoleerde kleine middeleeuwse stad 
tot het centrum van de wereld. En dat  
alles gebeurde enkele honderden meters 
rondom zijn woonhuis in de Koestraat.  
De wandeling biedt herkenningspunten 
die Sweelinck (mogelijk) met eigen ogen 
gezien heeft. Wandelaars lopen onder  
meer langs de plek waar zijn woonhuis 
heeft gestaan en brengen een bezoek aan 
zijn levenslange werkplek en laatste rust-
plaats: de Oude Kerk. De wandelingen  
vinden plaats t/m april 2013 en duren 
twee uur. Prijs: € 10, aanvang 11.00 en 
14.00 uur.

Reserveren via www.gildeamsterdam.nl of  
tel. 020 - 625 13 90.

Scratch met profs van de 
Radio Kamer Filharmonie

Een aantal nummers geleden schreef 
Akkoord Magazine over scratchen met 
professionele musici. Nu kunt u dat  
zelf meemaken, want de Radio Kamer 
Filharmonie (onderdeel van het Muziek-
centrum van de Omroep) zoekt 55  
amateurmusici die op 15 februari  
willen scratchen met 20 leden van de 
Radio Kamer Filharmonie. Het scratch-
orkest speelt onder leiding van assistent-
dirigent Wouter Padberg fragmenten uit 
de Vijfde Symfonie van Beethoven, die 
worden uitgevoerd als inleiding van  
het concert die avond in Vredenburg 
Leidsche Rijn. Woensdag 13 februari is er 
’s avonds een repetitie in Hilversum en 
vrijdag de 15e vindt de samenspeeldag in 
Utrecht plaats (16.30-20.00 uur inclusief 
uitvoering). 
Er is plaats voor de volgende instrumen-
ten: fluit, piccolo, hobo, klarinet, fagot, 
contrafagot, hoorn, trompet, trombone, 
viool, altviool, cello, contrabas en pau-
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>> lucem’ van Alessandro Striggio. 
Bij voldoende deelnemers vindt deze 
plaats op 2 en 16 maart in de Geertekerk 
in Utrecht. Aanmelden kan t/m 31 
december. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op  
www.haagsrenaissancekamerkoor.nl.

Muziek bij kaarslicht

De stichting ‘Muziek in Buren’ organi-
seert in seizoen 2012-2013 concerten 
bij kaarslicht in de Sint-Lambertuskerk 
in het vestingstadje Buren. Zo kunt u op 
21 december een kerstconcert bijwonen 
van vocaal ensemble Ribattuta, dat ‘Ex 
Maria Virgine’ van John Tavener zingt. 
Een maand later staat strijkkwartet 
EnAccord geprogrammeerd. Op 26 
januari spelen de strijkers Schubert, 
Britten en Mendelssohn. En in de aan-
loop naar Pasen klinkt muziek van Bach 
door het Sweelinck Barokorkest met ver-
schillende solisten. De Van Swieten 
Society met klarinettist Frank van den 
Brink sluit de serie af met muziek van 
Beethoven en tijdgenoten.

Bekijk de tijden en prijzen op www.muziekinburen.nl.

Huismuziek

Voor een aantal cursussen zoekt Huis-
muziek nog instrumentalisten. Op 20 
januari en 10 februari kunt u meespelen 
met Tsjaikovsky’s Vierde Symfonie. Daar is 
nog plaats voor strijkers en blazers (behalve 
fagot, klarinet en dwarsfluit).

Kijk voor alle details op www.huismuziek.nl.

EEn bAssIsT hEEfT zIchTbAAR plEzIER  
TIJDEns DE McO scRATchDAg In 2011
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Verenigingen

Federatie van Amateur 
Symfonie en Strijkorkesten
Secretariaat - Helmerdijk 48, 9765 JE Paterswolde
T 050 - 309 49 79 E secretaris@fasobib.nl  
W www.fasobib.nl  
FASO-bibliotheek: Postbus 548, 7500 AM Enschede, 
T - 053 - 431 25 22 Digitaal: FASO-Nieuwsbrief
Huismuziek
Secretariaat - Postbus 9, 6800 AA Arnhem
T 026 - 845 07 88 E info@huismuziek.nl  
W www.huismuziek.nl  
Tijdschriften: E-News en De Bouwbrief
Nederlands Verbond van 
Mandoline Orkesten
Secretariaat - Panjanplein 25, 8261 LR Kampen
T 038 - 332 03 22 E bestuur@nvvmo.nl  
W www.nvvmo.nl  Tijdschrift: Mandogita 
Nederlandse EnkelRiet 
Vereniging
Secretariaat - Postbus 351, 9600 AJ Hoogezand  
E johndebeer@msn.com
Bamboefluiten Vereniging  
Het Nederlandse Pijpersgilde
Secretariaat - Hoefblad 23, 2742 DX Waddinxveen
T 0182 - 61 58 13 E Carla@familieschuurs.nl  
W www.bamboefluiten.nl  
Tijdschrift: Bamboefluit Nieuws 
Stichting Flutonicon
Secretariaat - Paulus Potterhof 18, 1506 JX Zaandam
T 075 - 617 06 44 E info@flutonicon.nl  
W www.flutonicon.nl Digitale Nieuwsbrief 
Nederlandse Citherbond 
Secretariaat - Egelinglaan 23, 3705 TA Zeist
T 030 - 696 25 97 E swiethome@myway.com 
Tijdschrift: Cithernieuws 
Klavar Vereniging Nederland
Secretariaat - Graspieper 10, 8271 GV IJsselmuiden
T 038 - 3318490 E h.v.d.w4@kpnplanet.nl  
W www.klavarvereniging.nl Tijdschrift: Toon en Teken 
Stichting Draailier en Doedelzak
Secretariaat - Van Heutszstraat 26, 6521 CW Nijmegen
T 024 - 322 12 51  W www.draailier-doedelzak.nl
E secretariaat@draailier-doedelzak.nl  

Stichting Volksmuziek 
Nederland
Secretariaat - Zevenbergsedijkje 79,  
3079 DP Rotterdam 
T 010 - 479 44 13 E secretariaat@volksmuziek.nl  
W www.volksmuziek.nl  Tijdschrift: Folknieuws
Nederlandse Organisatie voor 
Accordeon en Mondharmonica
Secretariaat - Lupinesingel 634,  
2403 ED Alphen a/d Rijn T 0172 - 41 61 60  
E aholland@cistron.nl  W www.novam.net 
Tijdschrift: Samenspel
Nederlands Hoornisten 
Genootschap
Secretariaat - Veldzicht 20, 2235 DZ Valkenburg
T 071 - 407 40 28  
E ledenadministratie@hoornistengenootschap.nl  
W www.hoornistengenootschap.nl  
Tijdschrift: Uijlenspieghel
Panfluitvereniging
Secretariaat - Verl. Sportlaan 6, 8064 CH Zwartsluis
T 038 - 386 82 28 E redactie@panfluit-vereniging.nl 
W www.panfluit-vereniging.nl  
Tijdschrift: De Panfluitkrant
Nederlandse Folk Harp 
Vereniging
Secretariaat - Oude Pastorieweg 5, 5258 AA Berlicum
T 073 - 613 22 62 E info@folkharp.nl  
W www.folkharp.nl
Tijdschrift: Folk Harp, Folks! 
Fagotnetwerk, vereniging  
van fagottisten
Secretariaat - Kloeckenmorgen 10,  
6932 GT Westervoort
T 026 - 311 69 78 E post@fagotnetwerk.org  
W www.fagotnetwerk.org 
Tijdschrift: De Fagot
Stichting Jeugdsymfonieorkesten 
Nederland 
Secretariaat - Hendrick de Keyserlaan 3,  
1222 NE Hilversum
T 035 - 685 40 64 of 06 - 2157 6116  
E het@jeugdorkest.com  W www.jeugdorkest.com



 

 

V o o r u i t b l i k

Zaterdag 24 november
Kameropera over Casanova
De kameropera ‘The Giacomo Variaties’ is 
gebaseerd op het leven van Giacomo 
Casanova. Giacomo, gespeeld door John 
Malkovich, presenteert zijn memoires en 
verhalen om gravin Isabella te imponeren. 
Maar natuurlijk is deze Don Juan ook geïn-
teresseerd in al het andere vrouwelijk 
schoon. De muziek van Mozart wordt 
gespeeld door het Orchester Wiener 
Akademie o.l.v. Martin Haselböck.
BravaNL, 20.30 uur 

Zondag 25 november 
Moord op barokmuziek
John Malkovich is de ster van deze bijzonde-
re uitvoering voor barokorkest, zangers  
en acteur, gebaseerd op het waargebeurde  
verhaal van de seriemoordenaar Jack 
Unterweger. De monologen van Malkovich 
nemen ons mee in het leven en de ziel van 
deze notoire Weense womaniser, schrijver en 
moordenaar. Met het Orchester Wiener 
Akademie o.l.v. Martin Haselböck.
BravaNL, 20.30 uur

Zondag 25 november 
Keuze van de kijker
 BravaNL presenteert eens per maand de 
‘Keuze van de Kijker’. De novemberuitzen-
ding is gewijd aan de hoogste baas van het 
orkest, de ultieme autoriteit: de maestro. De 

zender heeft vijf bekende en minder beken-
de, oude en wat minder oude dirigenten 
geselecteerd, op wie de kijker kan stemmen. 
De winnende productie wordt 25 november 
uitgezonden. Kijk voor de producties en om 
te stemmen op www. bravanl.nl, Facebook 
(poll) en Twitter (hashtag #kvdk).
BravaNL, 18.00 uur

Vrijdag 30 november
Begin Jordi Savall-weekend
Drie producties over Jordi Savall, die veel 
muziek heeft herontdekt. Vandaag: ‘La tragé-
die cathare, le royaume oublié’. Savall laat 
met zijn ensemble Hespèrion XXI het licht 
schijnen op de Katharen, die vanaf ca. 950 
in Europa waren, vooral in Zuid-Frankrijk. 
Hoewel gelovig werden ze gezien als ketters, 
want ze keerden zich tegen de macht van de 
kerk. Ze ontwikkelden hun eigen liturgie en 
cultuur.
BravaNL, 18.00 uur

Zaterdag 1 december 
De Borgia-dynastie
De Borgia-familie was een belangrijke 
beschermer van de kunsten. De Italiaanse 
Renaissance kwam aan hun hof tot bloei. 
Verschillende leden van de familie gaven 
compositieopdrachten of schreven zelf stuk-
ken. Savall onderzocht 15 jaar lang de 
invloed van de Borgia’s op de Renaissance. 
Het geprogrammeerde concert is daarvan 
het resultaat.
BravaNL, 18.00 uur

Zondag 2 december
Muziek van Louis XV
‘Le Concert Spirituel’ was van 1725 tot 
1790 zo’n beetje de eerste openbare con-
certserie ter wereld. Locatie: het Tuilerieën-
paleis in Parijs, de residentie van koning 

Louis XV als hij in de hoofdstad was. Het 
doel: mensen vermaken op religieuze feest-
dagen, als andere podia gesloten waren. Op 
het programma stond een mix van gewijde 
koormuziek en virtuoze instrumentale stuk-
ken. Savall doet deze serie herleven met wer-
ken van Corelli, Rameau en Telemann, drie 
belangrijke componisten uit verschillende 
Europese landen.
BravaNL, 18.00 uur

Maandag 26 t/m vrijdag 30 november 
Maand van de opera
Bij de NTR is december de maand van de 
opera. Cultura24 zendt alvast een aantal 
prachtige uitvoeringen uit, zoals ‘Roméo et 
Juliette’ van Charles Gounod. Het beroemde 
liefdesverhaal van Shakespeare speelt zich dit 
keer af tijdens de oorlog in Bosnië. De vete 
tussen de adellijke families Montage en 
Capsule heeft zich uitgebreid tot een totale 
oorlog met ruïnes, skeletten, moord en 
doodslag.
Cultura24, 20.00 uur

Maandag 17 t/m vrijdag 21 december 
De culturele hoogtepunten van 
2012
Cultura24, 20.00 uur

Te l e v i s i e t i p s

V r a a g  e n  A a n b o d

Akkoordjes

• aangeboden klein spinet. omvang  
4 1/2 octaaf, bouwjaar 1988, zelfbouw van 
engels bouwpakket, houten dokken, in 
prima staat. Pakket snaren, plaatje delrin 
e.d. en stemapparaat. zeer geschikt voor 
leerling en voor kamermuziek. gemakkelijk 
vervoerbaar. Prijs slechts € 900. g.Beckers, 
tel 073-6128833 of gbeckers@versatel.nl

• Te koop: Boheems/italiaanse cello incl. 
zeskantige strijkstok en lichtgewicht koffer. 
Vraagprijs € 3100. regio Utrecht. 
informatie: mlvanderkaa@hetnet.nl

spelers zoeken spelers

• Salonorkest Charmaine, amateurorkest 
onder professioneel dirigent Wim klaver, 
zoekt een pianist. repetities op dinsdag-
middag 12.30-14.30 vlakbij eindpunt 
metrolijn gein. Veel optredens, uitsluitend in 
zorgcentra, met repertoire uit de oude doos. 
inlichtingen: annemart Franken 020-6717500 
of frankenvbloemendaal@versatel.nl 

• Het neSko (nederlands Studenten kamer-
orkest) speelt volgend voorjaar Beethovens 
9e! een prachtige kans om dit meesterwerk 
eens uit te voeren. de audities zijn op 11, 
12 of 13 januari. Het repetitieweekend is op 
16 en 17 maart, de tournee van 1-14 april. 
www.nesko.nl

• Wie komt meespelen in de de Hilversumse 
orkest Vereniging. Wij hebben plaats voor 
enkele eerste, tweede en altviolisten.  
ook een extra bassist is zeer welkom. 
onze repetitieavond is op dinsdag van
19:45-22:15 uur in de regenboogkerk, 
nassaulaan 22 (hoek koningstraat) te 
Hilversum. kom eens luisteren en neem  
je instrument mee. informatie: secr. Jan 
Harmsen e-mail j.m.harmsen@hccnet.nl,  
tel: 035-5771564.

• amstelveens Symfonie orkest o.l.v. Saskia 
Boon zoekt gevorderde strijkers met 
enige orkestervaring voor concert in april.  
www.amso-orkest.nl
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26 t/m 30 december 

Internationaal Kamermuziek 

Festival Utrecht

Het IKFU van Janine Jansen bestaat  
in december tien jaar en viert dat 
met een extra feestelijk programma. 
U kunt er uitvoeringen bijwonen van  
Mahlers Das Lied von der Erde in de 
kamermuziekversie, de Winterreise 
van Schubert en een nieuw werk van 
Michel van der Aa. Onder meer 
Antonio Pappano, Menahem Pressler, 
Christophe Prégardien en Yvon 
Jaspers geven acte de présence.
www.kamermuziekfestival.nl 

17 t/m 27 januari 

Storioni festival

De zesde editie van dit Brabantse festival 
met concerten, masterclasses en de 
Storioni Ensemblewedstrijd. Pianist Guus 
Janssen en cellist Giovanni Sollima zijn  
dit jaar de composers in residence. Sollima voert 
tijdens het openingsconcert de wereld-
première van zijn pianokwartet uit. Op  
20 janauri spelen laureaten van Tromp 
Percussion, Oscar Back, YPF en Cello 
Biennale met de festivalartiesten en  
uiteraard het Storioni Trio. 
www.storionifestival.nl

18 januari t/m 3 februari

Flamencobiënnale

Flamenco in alle toonaarden,  
in alle vormen en maten, puur  
en onversneden en in vrolijke 
dialoog met andere muziek-
culturen en genres. De nieuwste 
ontwikkelingen in de flamenco 
met eigenzinnige makers, grote 
sterren en jong talent. Ook het 
Nederlands Blazers Ensemble
doet mee. 
De biën nale vindt plaats in 
Amsterdam, Rotterdam,  
Utrecht en Den Haag.
www.flamencobiennale.nl

 
De advertentierubrieken ‘Spelers 
zoeken spelers’ en ‘Akkoordjes’ zijn 
bedoeld voor vraag en aanbod op 
muziekgebied. Ad ver tenties zijn 
voor particu lieren gratis. De redac-
tie behoudt zich het recht voor de 
tekst in te korten. Commer ciële 
advertenties tot 250 letter tekens 
kosten € 25, elke 10 tekens extra  
€ 1. De tekst (met factuuradres) 
kunt u sturen aan de redactie  
redactie@akkoordmagazine.nl.  
De sluitingsdatum voor het  
volgende nummer is 18 december.
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