
Fagotconcours 
voor amateurs

Dit najaar – om precies te zijn op zater
dag 12 oktober – vindt een fagotcon
cours voor amateurs plaats. Het con
cours staat open voor alle amateur
fagottisten vanaf het tweede examen (B) 
tot en met de vooropleiding van het 
conservatorium. De deelnemers spelen 
in hun eigen categorie en worden 
beoordeeld door een deskundige jury. 
Elke deelnemer stelt een eigen pro
gramma samen met minimaal twee 
werken van verschillende stijlen, uit 
meerdere perioden en van uiteen
lopend karakter. Ook speelt iedere 
fagottist het concourswerk ‘Aria voor 
solo fagot’ van Ruud van Eeten. Wat  
kan je winnen? De eerste prijs per cate
gorie zijn drie lessen van een vooraan
staand fagottist uit een Nederlands of 
Vlaams orkest naar keuze. Daarnaast 
zijn er diverse kleinere prijzen voor 
onder andere het  interessantste pro
gramma en de beste jonge deelnemer. 

De inschrijving voor het fagotconcours voor 
amateur fagottisten op 12 oktober sluit op  
1 september. Zie www.fagotnetwerk.org.
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Blaas mee met  
Het Gelders Orkest 

Blazers opgelet! Zondag 6 oktober kun 
je meedoen met Het Groot Gelders 
HRFSTWND Orkest. Het orkest zoekt 
80 enthousiaste en goede amateurbla
zers, plus contrabassisten, slagwerkers 
en een pianist om samen Wagners 
‘Trauermusik’ en het verrassende 
‘Angels in the Architecture’ van Frank 
Ticheli in te studeren. 
Repetitiedagen: 28 september en 5 
oktober in Arnhem onder leiding van 
leden van het Gelders Orkest.

Kijk voor meer informatie, geluidsfragmenten  
en het inschrijfformulier op www.hetgeldersor-
kest.nl/educatie/amateur-musici. Inschrijven 
kan tot 25 augustus.

Huismuziekcursussen

Bij de zomercursus ‘Händel op 
Terschelling’ van 11 tot 18 augustus is 
nog plek voor violen, celli, contrabas, 
1e trompet, hoorn en fagot (en voor 
alten en tenoren). In de week van 19 
tot 23 augustus vindt ‘Cantates van 
Bach’ plaats en daar is nog plek voor 
viool en altviool, maar ook voor teno
ren en bassen. 
Voor ‘Dirigeren voor vakmusici’ op 
vier zaterdagen in september kunnen 
deelnemers zich nog aanmelden. 
Hieraan kan ook een aantal ver gevor
derde amateurs meedoen. Voor ‘Septet 
van Beethoven’ in dezelfde maand is 
nog plaats voor viool, altviool, contra
bas, fagot en hoorn. En voor wie  
maar geen genoeg krijgt van Canto 
Ostinato, verzorgt pianist Jeroen van 
Veen een cursus op 5 oktober en 2 
november. 
Natuurlijk zijn er ook weer bouwers
cursussen. Akoestische gitaarbouw 
start op 14 september en blokfluit
bouw begint op 19 september.

www.huismuziek.nl
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lENTE BAkkER, WINNAAR ‘JONG TAlENT’ 
VAN HET FAGOTCONCOuRS IN 2010

Het Groot Gelders dvorak orkest in 2011

Doe mee met oudste cellofestival

elke twee jaar vindt in Zutphen het internationaal Cello
festival plaats, het oudste cellofestival van nederland; dit jaar is 
dat van 21 t/m 25 augustus. op veel plekken in de stad, zoals 
theaters, kerken, historische gebouwen en in de open lucht, 
brengen de beste cellisten ter wereld een breed en bijzonder 
repertoire ten gehore, hierin bijgestaan door andere musici.
de dag begint in de vroege ochtend met een Bach en een 
Brittensuite. tijdens de lunchconcerten klinken cello
ensembles en ’s avonds komen alle facetten van het cellospel 
aan bod in concerten, kamermuziek, minimal music en cello 
en poëzie. de dag wordt pas laat in de avond afgesloten met 
een nachtconcert op een bijzondere plek: de voormalige 
fabriekshal Het koelhuis.
enkele hoogtepunten van het festival: het openingsconcert 
Canto ostinato door Cello8ctet amsterdam, masterclasses van 
cellisten als Gavriel lipkind en de nachtsuites in Het koelhuis. 
Maria Hol geeft masterclasses voor amateurs; opgave hiervoor 
is nog mogelijk.
ook aan kinderen (614 jaar) is gedacht: op zaterdagmiddag 
24 augustus stroomt het podium van de Hanzehof vol met 
vijftig kinderen en hun cello. onder begeleiding van verteller 
Harm edens laten zij zien wat ze voor klanken uit hun 
instrument weten te toveren. Geef je snel op, want met  
vijftig is de maat vol!

www.cellofestivalzutphen.nl

Cellofestival ZutpHen 2011BouwCursus HuisMuZiek
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Kleine concertlocaties

Kaarslichtconcerten Oostzaan
Het jonge, succesvolle en talentvolle Furioso 
Strijkkwartet – de leden zijn nog geen 20 jaar 
– speelt zaterdag 14 september Beethovens 
vierde strijkkwartet en het veertiende strijk
kwartet van Schubert, beter bekend als ‘Der Tod 
und das Mädchen’. Grote kerk, Oostzaan, 
20.00 uur.
www.kiozk.nl 

Muziekkring Heerhugowaard
Zondag 22 september geven de pianobroers 
Martijn en Stefan Blaak een concert in 
Heerhugo waard. Ze blazen de vroeger zo 
populaire quatremains nieuwe leven in.  
Het concert begint om 11.30 uur.
www.muziekkring.nl 

Kroonconcerten
Duo Sans Souci, dat bestaat uit violiste 
Annoesjka Cabo en pianist Frans van Dalen, 
geeft zondag 29 september om 15.30 uur een 
concert in de Hippolytuskerk in Hippolytus

hoef. Hun programma heet 'A la recherche du 
temps perdu' en bevat muziek die van 1700 
tot 1920 in de salons gespeeld is. Denk hierbij 
aan muziek van Mozart, Chopin, Brahms, 
Ravel, Elgar, kreisler en Monti. 
www.dekroonconcerten.nl 

Kamermuziek in schuilkerk De Hoop
Twee violen en een bas (Jos koning  
en Niki Jansen: viool en Willem Raads
veld: bas) vertellen op 29 september de 
veelal onbekende verhalen over elf gene
raties Oranjes. Dat doen ze aan de hand 
van instrumentale muziek, liederen en 
theatrale elementen. Natuurlijk ontbreekt 
het Wilhelmus niet.  
Zij spelen hiervan fragmenten in swingen
de, vrolijke oude versies – een groot  
contrast met de gedragen melodie van  
nu. Ook klinkt de prinsenmars: een  
instrumentale versie van het Wilhelmus  
die populair was in de 17e en 18e eeuw. 
www.schuilkerkdehoop.nl 

twee violen en een Bas

duo sans souCi

furioso strijkkwartet

Lelystadse Mozartdagen 

Van 8 t/m 10 november vinden de 
lelystadse Mozartdagen plaats, georga
niseerd door het Apollo Ensemble. 
Dompel je een weekend lang onder in 
Mozarts muziek en speel zelf mee. Je 
kunt bijvoorbeeld meedoen met het 
concours. Er geldt geen leeftijdsgrens, 

de enige eisen zijn: speel iets van 
Mozart, in originele vorm of in een 
arrangement. Eventuele begeleiders 
moeten ook amateurs zijn. De hoofd
prijs is een masterclass van een docent 
of coach naar keuze.
Instrumentalisten kunnen ‘rising star’ 
Diederik Ornée begeleiden bij een deel 
uit het klarinetconcert van Mozart, en 

een groot blokfluitorkest speelt een 
bewerking van Die Zauberflöte. Ook 
kun je je met je ensemble of duo aan
melden voor de masterclass voor gevor
derde amateurs en muziekvakstudenten. 
Daarnaast zijn er tal van activiteiten, 
zoals een film, open podium, Mozart 
Café en uiteraard een concert van het 
Apollo Ensemble.

Aanmelden kan tot 25 oktober via  
www.apolloensemble.nl of via de  
post: Stichting Apollo, karveel 6002, 
8242 Wk lelystad. 
Je kunt aan het concours én aan een 
workshop/masterclass deelnemen. 
Deelname geschiedt op volgorde van 
binnenkomst.

In 2012 OrganIseerDe LeLystaD  

De VIVaLDIDagen.
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Te l e v i s i e t i p s

6 t/m 29 september 

Kunstdagen Wittem

Van 6 t/m 29 september staat  
Wittem in het teken van de jaarlijkse 
kunstdagen. Er klinkt veel klassieke 
muziek, er zijn lezingen en er is een 
interactieve voorstelling door mensen 
met een beperking. Met verder: beken
de musici (lucas en Arthur Jussen,  
het Amati Ensemble, het Amsterdam 
Wind Quartet), een culinair concert  
en een Beethoven en Schumann
programma op een originele Rosen
berger fortepiano. Voor elk wat wils.
www.kunstdagenwittem.nl 

27 en 28 september

Festival REINBERT

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 
slaan onder meer het Residentie Orkest, 
Asko|Schönberg en de Rotterdamse en 
Haagse conservatoria de handen ineen om 
Reinbert de leeuw te eren als een van de 
meest karakteristieke pleitbezorgers van  
de nieuwe muziek. Tijdens het festival 
REINBERT in Den Haag wordt niet alleen De 
leeuws 75e verjaardag gevierd, maar vooral 
zijn 50jarige carrière. Donderdag 26 sep
tember heeft ook Muziekgebouw aan ’t IJ 
een programma rondom Reinbert de leeuw.
www.reinbert.com

14 t/m 24 november

Young Pianist Festival 

Amsterdam

Dit jaar vindt voor de vijfde keer de 
YpF piano Competition plaats, het 
belangrijkste pianoconcours voor 
Nederlands pianotalent van 12 t/m 
29 jaar. Ter gelegenheid van dit lus
trum organiseert de YpF tegelijkertijd 
in het Muziekgebouw aan ‘t IJ een 
nieuw pianofestival, het Young pianists 
Festival Amsterdam. De vorige win
naar, Daniël van der Hoeven, verzorgt 
een van de optredens.
www.ypf.nl 

 

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

 
akkoordjes

• Te koop aangeboden: Rud. Ibach & 
Sohn piano uit 1919, serienr. 80987. geen 
bovendemper. Technisch in goede staat. 
zwarte, hoge kast met snijwerk (C.C. Bender) 
op wieltjes. Heeft de eerste 80 jaar van zijn 
leven in een klooster doorgebracht en is tot 
voor kort altijd bespeeld en gestemd. 
Prijs n.o.t.k. inlichtingen: 06-478 18 442

De advertentierubrieken ‘Spelers zoeken spelers’ en ‘Akkoordjes’ 
zijn bedoeld voor vraag en aanbod op muziekgebied. Ad ver
tenties zijn voor particu lieren gratis. 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 20 augustus.
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daniël van der Hoeven, winnaar  

van Het voriGe YpfConCours
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7 t/m 25 augustus
Grachtenfestival live
Brava nl klassiek zendt tijdens het festival 
concerten en interviews met artiesten uit. 
Van 7 t/m 15 augustus elke dag om 18.00 
uur: The GoOzer met zijn bakfiets. Hij –  
en de persoon in de bakfiets – geven een 
voorproefje van wat er gaat komen.  
Ook zendt Brava interviews uit met de win
naars van het Grachtenfestival Amsterdam 
Conservatorium Concours: woensdag 7 
augustus om 18.15 uur: Davai perkussion. 
Vrijdag 9 augustus om 18.15 uur: Nicolas 
van poucke. 
Dan zijn er nog de SAlTOportretten. Het 
Grachtenfestival Amsterdam is bij uitstek 
een podium voor jong talent. De Amster
dam se omroep SAlTO volgt vier jonge 
musici op weg naar het Grachten festival
podium. uitzendingen op 10, 11, 13 en 15 
augustus om 18.15 uur. Tot slot geeft Brava 
de kijker van 16 t/m 20 augustus om 
18.00 uur een kijkje achter de schermen 
van het festival.
www.bravanlklassiek.nl

18 t/m 23 augustus
Themaweek Grachtenfestival
Cultura24 verzorgt een themaweek over het 
Grachtenfestival. De precieze programme
ring is nog niet bekend. Houd de website 
dus in de gaten.
www.cultura24.nl 

24 augustus
Prinsengrachtconcert
De Amsterdamse grachten bestaan 400 jaar 
en het koninklijk Concertgebouworkest 
125 jaar. Het kCO verzorgt daarom o.l.v. 

dirigent Antonio pappano het prinsen
gracht concert. De Maltese tenor Joseph 
Calleja is de solist. De AVRO (die 90 wordt) 
zendt het prinsengrachtconcert live uit op 
radio en tv. Radio 4 vanaf 19.00 uur en 
Nederland 2 vanaf 21.20 uur. 
Ook online te volgen via klassiek.avro.nl.

25 augustus 
Radio Kamer Filharmonie
De Radio kamer Filharmonie houdt op te 
bestaan. Het orkest speelde deze zomer de 
allerlaatste concerten. In het Concertgebouw 
gaf de Radio kamer Filharmonie op 14 juli 
zijn afscheidsconcert. Cultura24 maakt hier 
een weekendspecial over. 
20.30 uur www.cultura24.nl 

Nieuwe radiozender:  
24classics
Voor ieder wat wils bij 24classics.  
Elk genre heeft een eigen playlist,  
die je gratis kunt streamen. Bekende 
musici, componisten, musicologen, 
programmeurs en recensenten stellen 
de lijsten samen. Elke week voegen ze 
een nieuwe track toe aan hun lijst.  
Zo ontdek je muziek aan de hand van 
bijvoorbeeld lavinia Meijer, Jan Willem 
de Vriend of liza Ferschtman. En je 
vindt er natuurlijk ook veel bekende 
muziek.
www.24classics.com

ANTONIO pAppANO DIRIGEERT HET 
kONINklIJk CONCERTGEBOuWORkEST  
TIJDENS HET pRINSENGRACHTCONCERT  

IN AuGuSTuS

DAVAI pERkuSION, MET NICOlAS VAN pOuCkE 
WINNAAR VAN HET GRACHTENFESTIVAl 

CONSERVATORIuM CONCOuRS 2013

OpENINGSCONCERT GRACHTENFESTIVAl 2012.
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De nieuwste editie van Akkoord 
Magazine los bestellen of cadeau  
doen aan iemand?

Bestel akkoord via http://tijdschriften.tnt-
post.nl, zoek 'akkoord' en bestel online. 
gratis thuisbezorgd. op werkdagen voor 
15:00 besteld de volgende dag al op de 
mat! akkoord magazine digitaal: voor iPad, 
android tablets, en pc en mac desktops en 
laptops. Losse nummers via ako Shop  
€ 3,95. www.ako.nl/app


