
Apollo Zomeracademie 

In het vorige nummer ontbrak in het 
vakantie-overzicht de Apollo Zomer-
academie in Dronten. De informatie 
daarover willen we u niet onthouden. 
Deze zomercursus vind plaats van  
11 t/m 18 augustus en richt zich  
op barok- en klassieke muziek voor 
amateurs van allerlei niveaus. 
Deelnemers worden op niveau inge-
deeld in kamermuziekensembles en 
krijgen les van de kernleden van het 
Apollo Ensemble. 
Er zijn ook andere activiteiten, zoals 
lezingen, workshops, een film, concer-
ten en individuele lessen. Aan het einde 
van de week geven de deelnemers 
openbare concerten. 
AKKOORDmagazine-lezers kunnen 
zich nog tot 15 juni aanmelden.
www.apollo-ensemble.nl/index_zomeracademie.htm
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Een greep uit de  
FASO-concertagenda

25 mei
KamerOrkest Driebergen speelt een concert 
met het thema ‘Componisten op reis’. Op 
het programma staan Haydns 102e symfonie 
en Mozarts 38e, bijgenaamd ‘de Praagse’. 
Ionazaal in Antropia op Landgoed De Ree-
horst, Hoofdstraat 8, Driebergen, 20.15 uur
www.kamerorkestdriebergen.nl

26 mei
Een lustrumconcert van Leiden Sinfonietta 
met op het programma alleen Nederlandse 
stukken: de Feestouverture van Van Bree, een  
Concert voor harp en orkest van Hermans en 
Symfonie in c op.4 van De Lange. Soliste: 
Carlijn Claas. Petruskerk, Lammenschans-
weg 40a, Leiden, 15.00 uur
www.leidensinfonietta.nl

1 juni
Het Zwols Symfonie Orkest speelt de 
Egmont-ouverture van Beethoven, Symphonie nr. 
8 van Schubert en het celloconcert van 
Dvorák. De solist is Maarten Jansen  
(ja, de broer van). De Plantagekerk,  
Zwolle, 20.00 uur
www.zwolssymfonieorkest.nl

7 en 8 juni
Le boeuf sur le toit van Milhaud, Le  tombeau de 
Couperin van Ravel en Schumanns Derde 
Symfonie staan op het programma van 
Kamerorkest Pulcinella. 7 juni: De Duif, 
Prinsengracht 756, Amsterdam, 20.15 uur, 
8 juni: Geertekerk, Geertekerkhof 23, 
Utrecht, 20.15 uur
www.kamerorkestpulcinella.nl

8 juni
Haags Symfonie Orkest Euterpe speelt  
vijf werken deze avond: Schuberts Vierde 
Symfonie, Le Roi s’amuse van Delibes, Zigeuner-
weisen van De Sarasate (soliste: Emmy 
Storms) en twee stukken van Saint-Saëns: 
Havanaise en Introduction et Rondo capricioso. 
Paleiskerk, Paleiskerk 8, Den Haag,  
20.00 uur
www.haso-euterpe.nl

15 en 16 juni
Het Orkest Amsterdam speelt het program-
ma Paris au Paradis. Dit bestaat uit Poulencs 
Suite Les Biches, Mozarts 'Parijse' symfonie (nr. 
31), de eerste suite uit Bacchus et Ariane van 
Roussel en Gershwins An American in Paris.
15 juni: Geertekerk Utrecht, 20.15  uur
16 jun, Paradiso Amsterdam, 14.00 uur
www.hetorkest.nl

7 juli
Alle groepen van Jeugdsymfonieorkest 
Rijnstreek geven hun jaarlijkse zomercon-
cert. Van de allerkleinsten tot de oudere, 
vergevorderde jeugdmuzikanten: ze laten 
van zich horen. Willibrordkerk, Rhijn gees -
t er straatweg 35, Oegstgeest, 15.30 uur
www.jsrijnstreek.nl

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

Huismuziek-cursussen

Huismuziek organiseert het hele jaar 
cursussen, zelfs in de zomer. Ze zijn 
nog niet vol, dus als je in de zomer 
wil musiceren, kan je je nu aanmel-
den. 
De renaissanceweek voor zangers, 
dansers en instrumentalisten (20 tot 
27 juli) heeft nog plek voor viool,  
altviool, cello, gamba, theorbe, luit, 
gitaar, blokfluit en baroktrombone. 
Het thema is Spaanse renaissancemu-
ziek, met zowel volks- als religieuze 
muziek. Bij de algemene muziekweek, 
al jaren een klassieker, is nog plek 
voor alle instrumentalisten. Verschil-
len de genres komen aan bod, van 
barok tot hedendaags. 
Een andere klassieker is ‘Händel op 
Terschelling’ van 11 tot 18 augustus. 
Op de lessenaar: de ‘Anthem for the 

Funeral of Queen Caroline’ (HWV 
264) uit de Coronation Anthems voor 
koor en orkest. Het orkest speelt de 
Firework Suite in een bewerking. Er is 
nog plek voor violen, celli, contrabas, 
1e trompet, hoorn, klarinet en fagot. 
Van 19 tot 23 augustus kunnen deel-
nemers zich laven aan Bachs cantates. 
Hier is nog plek voor violen, altviolen, 
cellisten en een luitist of gitarist.
In oktober begint het nieuwe seizoen 
met cursussen voor amateurs en  
vakmusici. En met de gebruikelijke 
bouwcursussen. Daarnaast is er  
een aantal nieuwe cursussen, zoals 
‘Nieuwe Nederlandse muziek voor 
cello en piano’ in januari met Doris 
Hochscheid en Frans van Ruth (zie 
AKKOORDmagazine 47 en 49). 

www.huismuziek.nl 
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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

Thomas Open Lunchconcerten
Voor een gratis lunchconcert op dinsdag -
middag kunt u terecht in de Amster damse 
Thomaskerk. Op 4 juni speelt Boglarka 
Nagy saxofooncomposities en op 18 juni 
klinkt klezmermuziek van Ensemble Noa. 
Programma begint om 15.00 uur.
www.thomasopen.nl

Salon Joussour
Zondag 8 juni klinkt er klassieke Arabische 
muziek in het Korzo Theater in Den Haag. 
De achtergrond, instrumenten en muzikale 
taal hiervan zijn voor de meeste Neder-
landers onbekend. Daarom is een Arabische 
salon ingericht met workshops, lezingen, 
een Arabisch buffet en een concert. Deze 
salon slaat een brug tussen oost en west, 
want gerenommeerde Nederland se musici 
worden gekoppeld aan Arabische musici. 
Programma begint om 15.00 uur.
www.salonjoussour.com 

Kamermuziekcyclus Theo Driessen
Zondag 2 juni kunt u om 15.30 uur in 
Helmond naar een gratis concert van  
blazersensemble Algaita. Bezetting: 2 fluiten, 
2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 
hoorns. Op het programma staan werken 
van Mozart, Rosetti, Haydn en Tomlinson,  
plus ‘Calife de Bagdad’ in arrangement van 
dirigent L. Boogaarts.
www.kamermuziekcyclus-tdi.nl

Kasteelconcerten
Divine Madness – dat is het thema van 
de concerten op 25 en 26 mei in de  
kastelen van Doorwerth en Denekamp. 
Engelse lute songs en Arabische melo-
dieën reiken elkaar de hand in hun 
melancholie en de zucht naar het onbe-
reikbare. Op 9 juni klinkt in Huis Schouw-
burg muziek uit het 17e-eeuwse Venetië 
voor violen, dulciaan en klavecimbel. 
www.kasteelconcerten.nl

KaSTeeL SchOuwenburg

kasteel doorwerth

zangereS rima Kheich,  

Te hOren TiJDenS SaLOn JOuSSOur.
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Vrijdag 24 mei

‘Das Rheingold’ van Wagner uitvoeren in 
het ruim van een binnenvaartschip, varend 
op de Rijn. Je moet er maar opkomen. 
Het USConcert vond dit een perfecte 
manier om de 190e verjaardag van het 
orkest plus het Wagnerjaar te vieren. De 
organisatie regelde een Rijnaak en wist 
een topcast bij elkaar te brengen (Wilke 
te Brummelstroete als Fricka, Annett 
Andriessen als Erda, Nanco de Vries als 
Wotan en Marcel Reijans als Loge). 
BravaNL volgt het USConcert, de zangers, 
de dirigent en natuurlijk het schip in aan-
loop naar de uitvoeringen in juli met een 
tweewekelijkse reportage (vanaf 19 april).
18.00 uur, Brava NL

Woensdag 29 mei
100 jaar geleden ging Stravinsky’s ballet 
‘Le Sacre du Printemps’ in première in 
Parijs met de dansers van Les Ballets Russes 
dat onder leiding stond van Diaghilev. 
Zowel de provocerende muziek als het  
verhaal – een jonge maagd die is uitver-
koren om zich dood te dansen – schokte 
het publiek hevig. In de concertzaal brak 
een rel uit, mensen gingen met elkaar  
op de vuist. Inmiddels is het één van de 
po pulairste composities allertijden. Berli ner 
Philharmoniker o.l.v. Simon Rattle.
20.30 uur, BravaNL

Zondag 2 juni
De ‘Keuze van de Kijker’ is, in het ver-
lengde van de uitzending van 29 mei, 
gewijd aan een ander ballet van 
Stravinsky: ‘De Vuurvogel’. Ook dit was 
geschreven voor Les Ballets Russes. Het 

verhaal gaat over prins Ivan, die bevriend 
raakt met de mythische vuurvogel, die hij 
later inschakelt in de strijd tegen de 
slechte tovenaar Kastchei. Dit werk bete-
kende Stravinsky’s doorbraak in Rusland 
en Europa. Kijkers kunnen kiezen tussen 
vier voorgeselecteerde opnamen.  
Stemmen kan vanaf donderdag 23 mei 
via www.bravanl.nl, Facebook (poll) en 
Twitter (hashtag #kvdk).
18.00 uur, BravaNL

Zondag 2 juni 
Thematische programmering rond 
Michiel van der Aa, naar aanleiding van 
zijn multimedia-opera Sunken Garden, vanaf 
3 juni te zien op het Holland Festival. Met 
documentaire over de totstandkoming 
van Van der Aas compositie Up Close, met 
aansluitend de registratie van Up Close 
(onder voorbehoud).
20.30 uur, Cultura24, www.cultura.nl

Dinsdag 4 juni
Pierre Audi, sinds 2005 artistiek leider 
van het Holland Festival, vertrekt in 2014. 
Cultura24 schetst deze avond een portret 
van de veelzijdige regisseur en artistiek 
directeur. Met onder andere ‘De ring 
gesmeed: Wagner bij de Nederlandse 

Opera’, reportage over de voorbereidin-
gen en repetities van Wagners operacyclus 
Der Ring des Nibelungen en een portret van 
Pierre Audi uit 2001, toen hij artistiek 
directeur was van De Nederlandse Opera 
in Amsterdam. 
20.30 uur, Cultura24, www.cultura.nl

Woensdag 5 juni
In dit programma staat Reinbert de Leeuw 
centraal, met een vooruitblik op zijn optre-
dens bij het Holland Festival. Met onder 
andere een recital en een toelichting op de 
composities die hij uitvoert.
20.30 uur, Cultura24, www.cultura.nl

Zaterdag 15 juni 
Bij deze ZaterdagMatinee in Het 

Concertge bouw kunt u luisteren naar 
de duistere ‘Ouverture Manfred’, één 
van Schumanns beste orkestwerken. 
Verder speelt Janine Jansen het 
beroemde ‘Eerste vioolconcert’ van 
Max Bruch en speelt de Radio Kamer 
Filharmonie Der Bürger als Edelmann van 
Strauss. 
14.15 uur, Radio 4

donderdag 20 juni (ov)
Liveregistratie van Die Meistersinger von Nürnberg 
van Richard Wagner, uitgevoerd door De 
Nederlandse Opera en Het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. Ook live te zien in 
het Oosterpark (Amsterdam) en te beluis-
teren op Radio 4.
17.30 uur, Cultura24, www.cultura.nl

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

28-30 juni 

Oude muziek in de Klaas

Drie dagen oude muziek in de 
Nicolaikerk te Utrecht, met hof-
muziek anno 1713 uit Portugal, 
Pruisen en Nederland (28 juni).  
Op 29 juni speelt het Apollo  
Ensemble onder meer Rameaus  
Grands Motets. Op 30 juni zijn  
fluitsonates te horen van Händel  
door Erik Bosgraaf (blokfluit) en 
Francesco Corti (klavecimbel) en 
Bachs Cantatevesper door Capella  
San Nicolai.
www.nicolaiconcerten.nl

10-24 augustus

Zeister Muziekdagen

Zoals iedere zomer ook dit jaar 
weer een editie van de Zeister 
Muziekdagen, met onder meer  
het Borodin Quartet, het jonge 
Roemeense Arcadia Quartet  
en ‘oude bekenden’ als het 
Szymanowski Quartet en het 
Quatuor Danel. Plus natuurlijk  
masterclasses en het Youngsters 
Corner Project voor de jeugd.
www.zeistermuziekdagen.nl

21-25 augustus

Internationaal Cello Festival 

Zutphen

In Zutphen vindt deze zomer de 
zevende editie plaats van dit inter-
nationaal zeer gewaardeerde festival. 
Op tal van plekken in de stad komen 
alle facetten van het cellospel aan  
bod: concerten, kamermuziek,  
cello &  poëzie en minimal music.  
Met op tredens van onder meer 
Gavriel Livkind, Larissa Groeneveld,  
Alexander Rudin, Jeroen den 
Herder, Cello8tet Amsterdam  
en Het Gelders Orkest.
www.cellofestivalzutphen.nl

 

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

 
akkoordjes

• mooie honderd jaar oude cello te koop, 
gemaakt rond 1900 in mittenwald. de cello 
heeft een heldere klank en speelt soepel. 
ideaal voor de gevorderde amateur die net 
iets meer wil dan een fabriekscello. Het is 
een 4/4 cello, model stradivari, lichtgevlamd 
achterblad, kleur bronsachtig/sienna 
gebrand, met Belgische kam max möller of 
Franse kam meierott, vraagprijs 5500 euro. 
info: m.tip@hetnet.nl of 06 - 1436 0505

Spelers zoeken spelers

• Welke ervaren gambist, barokfagot-
tist, cellist of bassist (m/v) wil mijn 
enthou siaste blokfluittrio – altblokfluit, 
cello en klavecimbel – komen aanvullen? 
Speel middagen gemiddeld eens in de drie 
weken op een mooie locatie in Haarlem. 
mevr. reurink, 023 - 531 44 03

• Welke ervaren violist(en) (m/v) wil(len) 
ons enthousiaste kamerorkest komen aan-
vullen? Wij repeteren eens per 2 weken op 

woensdagavond, op een mooie locatie  
in delft. meer informatie: rani van 
emmerik, tel 06 - 46038816

Celloles aan huis 

de cellist van het aristo kwartet  
kan enkele celloleerlingen plaatsen.  
Les bij de leerling aan huis in  
den Haag en omgeving. informatie: 
Sjaak Bakker, 06 - 1402 4441

De advertentierubrieken ‘Spelers zoeken 
spelers’ en ‘Akkoordjes’ zijn bedoeld 
voor vraag en aanbod op muziekgebied. 
Ad ver tenties zijn voor particu lieren gra-
tis. De redactie 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 24 juni.

RHEINGOLD OP DE RIJN
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eric Bosgraaf

SUNKEN GARDEN
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