
Huismuziek
 

Bij veel Huismuziek-cursussen is nog 
plek voor deelnemers. Op 13 april 
kunnen cellisten weer meedoen met 
de Gran Partita van Mozart. Deze cur-
sus is al vol voor niveau 3. Kijk voor 
de juiste bepaling van je niveau op de 
site voor een uitgebreide beschrijving. 
In het weekend van 13 en 14 april 
geeft Stan Mitrovic een workshop 
Balkanorkest voor alle instrumentalis-
ten, liefst met enige kennis van noten 
lezen en onregelmatige maatsoorten. 
Hiervoor zijn nog vooral strijkers 
nodig. Heb je altijd al het geestige 
nonet van Nino Rota willen spelen? 
Meld je dan aan voor deze workshop 
op 20 april en 25 mei. Er is alleen 
nog plaats voor viool, altviool, klarinet 
en contrabas. En natuurlijk ontbreekt 
de klassieker ‘kamperen met Hemel-
vaart’ dit jaar niet. Datum: 9 t/m 12 
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Een greep uit de  
FASO-concertagenda

5 en 7 april
Het Wagenings Symfonie Orkest speelt I 
Himmelen & Hvad est du dog skjön van 
Edvard Grieg, Symfonie nr. 3 in Es van 
Schumann en Schuberts Missa Solemnis  
nr. 5 in As. Plus de Nederlandse première 
van de Suite voor strijkers en jazzcontrabas 
van Ole Kock Hansen. De solist is jasper 
Somsen. 5 april: johannes de Doperkerk, 
Wagenin gen, 20.15 uur, 7 april: Beurs van 
Berlage, Amsterdam, 14.30 uur
www.hwso-hak.nl 

13 april
Erik Woutersen speelt het Eerste celloconcert 
van Kabalewski, onder begeleiding van het 
Apeldoorns Symfonie Orkest. Ook staan 
Borodins Polowetzer Dansen op het pro-
gramma. Hofstadkerk, Apeldoorn, 20.00 uur
www.apeldoornssymfonieorkest.nl 

13 en 14 april
Het Naardens Kamerorkest heeft een pro-
gramma speciaal voor kinderen samenge-
steld. Op de lessenaar staan L’Histoire de 
Babar van Poulenc en MusiXbox van 
Moulijn. Marieke Koopman is de verteller.
13 april: Wilhelminakerk, Bussum, 14.00 
en 15.30 uur, 14 april: de Duif, Amster-
dam, 14.00 (evt. ook 15.30) uur
www.nako.nl

19 en 21 april
Ouverture De tsarenbruid van Rimski-
Korsakov, Strauss’ Eerste hoornconcert en 
Dvoráks Achtste Symfonie staan op het pro-
gramma van Musica Orkestvereniging. De 
solohoornist is René Pagen. 19 april: 
Benedictus en Bernadettekerk, Rijswijk, 
20.15 uur, 20 april: Elandstraat kerk, Den 
Haag, 20.15 uur
www.musicadenhaag.nl 

20 april
Het Helders Kamerorkest begeleidt het 
toonkunstkoor in Mendelssohns 42e 
psalm Wie der Hirsch Schreit en in de 
Paaske Cantate van Weyse. Zelf speelt het 
orkest nog Dvorák tsjechische suite en 
delen uit Händels Messiah. Morgenster-
kerk, F. Bijlweg 9, Den Helder, 20.00 uur
www.helderskamerorkest.nl 

21 april
Die Schöpfung van Haydn vult het pro-
gramma dat het UCK Projectkoor en 
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest samen 
verzorgen. Geertekerk, Utrecht, 20.00 uur
www.vuso-amateurorkest.nl

25 mei
Bandeonist Carel Kraayenhof begeleiden, 
wie wil dat nu niet? Het HanzeOrkest valt 
deze eer ten deel. Ze spelen muziek van – 
hoe kan het ook anders – Astor Piazzolla: 
Oblivion en Aconcagua concerto for ban-
doneon. Daarnaast staat Desconcierto van 
Kraayenhof op de lessenaars. De Spiegel, 
Zwolle, 20.15 uur
www.hanzeorkest.nl

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

mei. Voor alle zangers en instrumenta-
listen, elk niveau, jong en oud. Op 25 
mei vindt in Almere een kamermuziek-
ontmoetingsdag plaats, waar amateur-
musici die daar normaliter niet aan 
toekomen, kunnen samenspelen. En 
op 15 juni vindt zo’n dag in Emmen 
plaats, dat is voor het eerst dit jaar.

www.huismuziek.nl

Contrabasdag, ook voor 
cellisten

Zaterdag 13 april vindt de Nationale 
Contrabasdag plaats, van 10.30 tot 
16.30 uur in het conservatorium van 
Amsterdam. Het wordt een dag voor 
alle (contra)bassisten met concerten, 
lezingen, demonstraties en workshops. 
Of je nu amateur of professional bent, 
beginner of gevorderd: er is voor 
iedere bassist wat te beleven. Ook 
jazz- en popbassisten en cellisten die 
de overstap naar contrabas willen 

maken, zijn van harte welkom. Met 
onder anderen Robert Franenberg, 
Frans van der Hoeven, Szymon 
Marciniak, Mihai Scarlat, Rick Stotijn, 
Maggie Urquhart en Wilmar de Visser. 
je hoeft je niet aan te melden. 

www.ahk.nl/conservatorium/nieuws/zesde-natio-
nale-contrabasdag 
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Schrijf je in voor ‘romantisch’ Orlando Festival

Het Orlando Festival vindt dit jaar plaats van 9 tot 18 augustus. Ver weg?  
ja, maar de inschrijving is al begonnen. En dat gaat hard, wees er dus snel 
bij! Lezers van Akkoord Magazine kunnen zich inschrijven tot 1 mei  
(op de website staat 1 april). Het thema dit jaar is Franse romantiek.
Dit festival is niet alleen bedoeld voor actieve deelnemers – ook als luisteraar 
kun je je aanmelden. je mag dan bij de masterclasses zijn, en er is een goede 
kans dat je met andere luisteraars gaat samenspelen. Neem dus altijd je 
instrument mee! 
Het Orlando Festival staat open voor amateurensembles van alle niveaus.  
De enige eis is dat je je repertoire goed voorbereidt, om zo maximaal van  
de lessen te profiteren. Ensembles kunnen hun voorkeur voor docenten 
opgeven en hebben de hele week een eigen repetitieruimte.
je verblijft in het 16e-eeuwse klooster van Rolduc in het Zuid-Limburgse 
Kerkrade, waar de hele dag openbare lessen worden gegeven aan zowel de 
meest getalenteerde jonge professionele ensembles als aan enthousiaste  
amateurgroepen. Dat is ook de kracht van Orlando: deelnemers zijn er in 
alle soorten en maten. 

Voor meer informatie zie www.orlandofestival.nl

deixis kwartet 
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jong talent van Codarts Rotterdam. 
De presentatie is afwisselend in  
handen van Viviënne van den Assem, 
Giel Beelen, Marike jager, jan-Willem 
Roodbeen en Art Rooijakkers. De 
opnamen zijn van 22.00 tot 23.00 
uur, de uitzending begint om mid-
dernacht. Publiek is van harte wel-
kom om de opnamen van VIRUS bij 
te wonen.

AVRO, donderdag, 00.00-01.00 uur, livestream  
op virus.radio4.nl en te zien op Cultura24  
en RTV Rijnmond
virus.radio4.nl

Nieuw VIRUS

Virus krijgt een nieuw seizoen. Op 
Radio 4 is elke donderdagavond tot  
en met 6 juni de klassieke late night 
show VIRUS te horen. In dit program-
ma staat de liefde voor klassieke muziek 
en andere muziekstijlen centraal.  
Dj Giel Beelen bijt het spits af en ont-
vangt in de foyer van de Rotterdamse 
Schouwburg violiste Lisa jacobs en 
pianiste Ksenia Kouzmenko, trompet-
tist teus Nobel met zijn Liquid Music 
Quintet, VIRUS-zangeres en sidekick 
Francis van Broekhuizen en natuurlijk 

A g e n d a  v e r v o l g
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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

Kleine concertlocaties

Klassiek aan de Rijn
De Georgische pianiste Nino Gvetadze, 
die trouwens al jaren in Nederland 
woont, speelt zaterdag 11 mei werken 
van Debussy en Moessorgski. Het con-
cert begint om 20.15 uur en vindt 
plaats in de Cunerakerk in Rhenen. Op 
zaterdag 25 is Rien Donkersloot aan de 
beurt. Deze organist speelt composities 
van Buxtehude, Bach, Reger, Wammes 
en Andriessen. 
www.klassiekaanderijn.nl/concerten 

Concertserie Beek
‘F.C. Luyken, organist te Beek 1832’. 
Zo heet het programma dat organist 
Cor van Wageningen, tenor Harry van 
Berne, bariton Albert van Ommen en 
bas Kees jan de Koning zaterdag 20 
april geven in Beek. Luyken is de rode 
draad in dit programma. Hij gaf in 
1832, toen hij het nieuwe orgel in 
gebruik nam, een enorme boost aan 
het Beekse muziekleven. Hij richtte 
een koor op en gaf een blad uit, waar-
in hij enthousiast muziek van Van Bree, 
jan Georg Bertelman en Sigismond 

Neukomm beschrijft. Deze drie com-
ponisten staan dan ook op het pro-
gramma. Op 25 mei klinkt heel andere 
muziek: Cappella Amsterdam zingt wer-
ken van Sweelinck o.l.v. Daniel Reuss. 
Het concert op 20 april is verplaatst 
(was oorspronkelijk de 13e). Beide  
concerten beginnen om 20.30 uur.
www.concertseriebeek.nl 

De Link
Dinsdag 9 april om 20.30 uur kun je 
in tilburg (in Het Cenakel) luisteren 
naar Het Amsterdam Collage Ensemble. 
Dat is een veelbelovende nieuwkomer 
binnen de hedendaagse kamermuziek. 
De samenstelling is nogal onalledaags: 
blokfluiten, klarinet en slagwerk. Maar 
daarom is het concert niet minder 
interessant. De musici spelen stukken 
van Yu Oda, Andys Scordis, tomi 
Räisänen en thanasis Deligiannis.
www.delink.nl

Kapel op ’t Rijsselt
‘Fra la Vita e la Morta’. Dat is het pro-
gramma dat 26 mei om 11.30 uur te 

horen is. Alledaagse ups en downs  
worden in de Italiaanse romantiek vaak 
theatraal neergezet als zaken van leven 
en dood. Het levert prachtige muziek 
op van bijvoorbeeld Giacomo Puccini 
en Luigi Boccherini. Dat wordt een 
spetterend concert met sopraan 
johannette Zomer en het Ruysdael 
Kwartet.
www.kapeloptrijsselt.nl

RUYSDAELKWARtEt

FO
tO

 M
A

R
C

O
 BO

R
G

G
R

EV
E

NINO GVEtADZE

CAPPELLA AMStERDAM
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V o o r u i t b l i k

Woensdag 27 maart
Judas passie
BravaNL zendt in de dagen voor Pasen drie 
verschillende passies uit, met op woensdag 
een moderne judas passie van de Nederland-
se componist Egon Kracht. Deze compositie 
is gebaseerd op het in 2005 herontdekte 
evangelie van judas Iskariot. Iedereen kent 
judas als de apostel die jezus Christus ver-
ried, door hem middels een kus aan te wij-
zen en over te leveren aan diens tegenstan-
ders. Hiermee werd judas eeuwenlang de 
ultieme belichaming van het kwaad en het 
verraad – totdat onderzoekers in 1945 in 
Nag Hammadi (Egypte) een codex vonden 
die het ‘judasevangelie’ bevatte. Pas in 2005 
kwam deze gnostische tekst na vele omzwer-
vingen in de openbaarheid. Het geschrift 
geeft een heel andere visie op het verhaal dat 
wij uit de Bijbel kennen: jezus ziet judas als 
zijn beste leerling en enige vertrouweling, en 
vraagt judas hem bij wijze van ultieme 
vriendendienst te verraden. judas draagt 
jezus over naar zijn eindbestemming en 
wordt zo de held.
BravaNL, 20.30 uur

Woensdag 27 maart 
De Tiende van Tijl - Passie voor 
de Mattheüs 
In deze special wil tijl Beckand iedereen 
ervan overtuigen dat de Mattheüs passie zo 
ongelooflijk mooi is, dat het niemand ont-
houden mag worden. Beckand: ‘Als er maar 
één muziekwerk voor de mensheid bewaard 
mocht blijven, is het dit monumentale werk 

van Bach.’ tijl brengt drie jongeren in aanra-
king met de Mattheüs en probeert hen en 
de kijker te laten genieten van zijn lievelings-
werk. Daarbij gebruikt hij animaties en een 
fragment uit de film ‘Casino’, waarbij regis-
seur Martin Scorsese zeer effectief muziek 
uit de Mattheüs-inzet toepaste.
AVRO, Nederland 3, 21.40 uur.

Donderdag 28 maart
Johannes passie
De johannes passie van Bach, uitgevoerd door 
Masaaki Suzuki en het Bach Collegium japan
BravaNL, 20.30 uur

Vrijdag 29 maart
Mattheüs passie
De Mattheüs passie, uitgevoerd door ton 
Koop man en het Amstedam Baroque 
Orchestra & Choir.
BravaNL, 20.30 uur

6 april
Nine Steps Into  
Paradise
‘Nine Steps Into Paradise’ biedt 
een kijkje achter de schermen bij 
het Orkest van de Achttiende 
Eeuw tijdens de uitvoering van 
alle symfonieën van Beethoven 
in De Doelen in 2011. Een 
prachtige documentaire over 
Frans Brüggen, Ludwig van 
Beethoven en natuurlijk zijn 
symfonieën.
BravaNL, 18.00 uur

8 april
Levenslied
De tv-serie Levenslied krijgt een vervolg. 
De leden van het Haarlemse koor Bij 
Hoog en Laag zingen in dit tweede sei-
zoen weer alle sores van zich af en delen 
hun verhalen met elkaar. En ook dit koor 
ontkomt niet aan de bezuinigingsplannen. 
Het is knokken voor het voortbestaan, nu 
de gemeente de subsidiekraan wil dicht-
draaien.
Nederland 1, 22.05 uur, wekelijkse serie.

8 t/m 14 april
Sprookjesweek bij BravaNL
•	 8	april,	20.30	uur,	Die	Zauberflöte
•	 9	april,	20.30	uur,	Peter	en	de	wolf	 

en Les Patineurs (1937): een complexe 
aaneenschakeling van ontmoeting en 
afscheid tussen verschillende karakters op 
het ijs. Er is geen plot, maar er zijn korte 
anekdotes

•	 10	april,	18.00	uur,	Hans	en	Grietje

•	 11	april,	20.30	uur,	Alice	in	Wonderland
•	 12	april,	18.00	uur,	De	Vuurvogel
•	 13	april,	18.00	uur,	Assepoester
•	 14	april,	20.30	uur,	Het	Zwanenmeer

10 en 11 april 
Jubileum Concertgebouw en 
KCO
Het Concertgebouw en het Koninklijk 
Concertgebouworkest vieren hun 125-
jarig bestaan met een sterrenjubileum. 
janine jansen, Lang Lang en thomas 
Hampson treden op. Dit concert is vanaf 
20.00 uur live te horen op Radio4.  
Er wordt ook een tv-opname gemaakt; 
deze wordt rond 23.00 uur uitgezonden 
op Nederland 2. En Radio4 is de hele  
dag in Het Concertgebouw om de sfeer  
te proeven en met musici te praten.  
Dit is allemaal live te volgen en loopt 
naadloos over in het avondconcert.
Kijk op www.radio4.nl/kco voor meer informatie. 

6 mei t/m 1 juni
Koningin 
Elisabethwedstrijd 
De Koningin Elisabethwedstrijd 
voor pianisten is dit jaar te vol-
gen via internet en tv. Meer 
informatie over de uitzendingen 
op VRt en RtBF is in april 
beschikbaar. De halve finale en 
de finale zijn rechtstreeks via de 
site te volgen en later ‘on 
demand’ terug te zien.
www.cmireb.be.

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

18 t/m 21 april 

Nieuwe muziek in de Klaas

Een festival in de Nicolaikerk te 
Utrecht, met kersverse composities 
van en door studenten van de Hoge-
school voor de Kunsten, de 14e 
Symfonie van Sjostakovitsj door het 
Projectorkest 20e eeuw o.l.v. Rob 
Vermeulen, eigentijdse koormuziek 
door der Utrechtse Studenten Cantorij 
o.l.v. Fokko Oldenhuis en jazzimprovi-
saties door Steven Kamperman (klari-
net), Berry van Berkum (orgel) en 
Fredrike de Winter (slagwerk).
www.nicolaiconcerten.nl

25 mei t/m 2 juni 

Operadagen Rotterdam

De Rotterdamse Operadagen  
staan dit jaar in het teken van 
Vrijheid. Op het programma  
staan o.m. Songs of War met 
muziek van Monteverdi en  
Heiner Goebbels, janáceks Katia 
Kabanova en Exil in Halbe door  
het Stolz Quartet. Plus Moby  
Dick, een voorstelling van Paul 
Koek, de Veenfabriek en het  
gerenommeerde Schauspielhaus 
Bochum.
www.operadagenrotterdam.nl

24 juli t/m 3 augustus

Peter de Grote festival

Een kamermuziekfestival met 
jaarlijks ca. vijftig kamermuziek-
concerten op karakteristieke  
locaties in Groningen, Friesland 
en Drenthe. Plus een summer 
academy voor musici tussen  
de 12 en 30 jaar, met master-
classes, kamer muzieklessen  
en concerten. Inschrijven kan  
tot 1 mei; deelnemers kunnen 
hun voorkeur voor een docent 
opgeven.
www.peterdegrotefestival.nl
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 Akkoordjes

• gebruikt 2-klaviers Frans klavecimbel naar 
Taskin, gebouwd door klop. omvang 
FF-f”; a 392 / 415 / 440 Hz. manuaalkop-
pel; man i: 8’x4’, man ii: 8’x luit. afmetin gen: 
233 x 93 cm; aankoopbewijs aanwezig. 
Vraagprijs: euro 4997. info: m.cave@revita.nl

gevraagd voor blokfluittro in Haarlem  
een gambist(e), celliste(e) of 
barokfagottist(e); een bassist is ook 
welkom. mooie lokatie, twee spinetten 
aanwezig. Tel: 023 – 531 44 03

Spelers zoeken spelers

• gezocht: klarinettisten die het leuk vinden 
om in een ongedwongen sfeer één keer in de 
maand in de samenstelling van een clarinet 
choir te spelen. de workshops vinden in den 
Haag plaats op de zaterdagochtend onder lei-
ding van professioneel klarinettiste ryanne 
Hofman. meer informatie: Vincent Fleurke,  
06 - 2641 7775 of vincent@fleurke.com

• Het oost gelders Symfonieorkest zoekt een 
fagottist. repetities op donderdag in doetin-
chem, concerten in de regio doetinchem, 
zutphen en emmerich. info: www.ogso.nl, 
024 - 358 37 72 of 0314 - 66 22 15

• Cello-orkest Spiccato in amersfoort heeft 
ruimte voor nieuwe spelers. Spiccato is een 
van de ensembles van Huismuziek amers-
foort en speelt originele en gearrangeerde 
meerstemmige cellomuziek van renais san ce 
tot tango. We repeteren elke twee weken op 
dinsdagavond. Ben je een gevorderde ama-
teurcellist en heb je zin mee te doen? kom 
dan een keer vrijblijvend meespelen om ken-
nis te maken. meer informatie: dirigente 
Celesta Lente, celestalente@yahoo.com of de 
contactpersoon van Spiccato: maria osterholt, 
maria.osterholt@gmail.com

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 27 april.

HEt ZWANENMEER
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moby dick


