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Meesterproef Classic 
Young Masters

Classic Young Masters is een leerling-
gezel-meesterprogramma dat musici tus-
sen de 12 en 20 jaar coacht in onder 
meer communicatie, financiën, podium-
training en concertaquisitie. Om voor dit 
tweejarige begeleidingstraject in aanmer-
king te komen moeten de jonge muzi-
kanten twee rondes proefspel overleven, 
waaronder de Meesterproef. Daarbij kent 
een internationale jury aan drie deelne-
mers de titel Classic Young Master toe. In 
2012 waren Mechthild Drop (trompet, 
17 jaar), Rangel Silaev (piano, 12 jaar) en 
Martin Oei (piano, 16 jaar) de gelukki-
gen.
Op 3 november kunt u in De Doelen 
Rotterdam de Meesterproef 2013 bijwo-
nen, die dit jaar is uitgeschreven voor 
cello, dwarsfluit, klarinet en saxofoon. 
Het publiek mag zijn stem uitbrengen 
voor de publieksfavoriet.  Kaarten € 15, 
via info@classicyoungmasters.nl
www.dedoelen.nl, www.classicyoungmasters.nl

Lezing bij vioolbouwers 
aan huis 

Speciaal voor het jubileumjaar heeft het 
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 
een lezingcyclus ontwikkeld. Daarin 
geven experts u een unieke kijk op hun 
bijzondere werk. 
Vrijdag 11 oktober vertellen vioolbou-
wers Jaap Bolink en Annelies Steinhau-
er over hedendaagse vioolbouw in 
hun atelier in Hilversum (Heuvellaan 
6). Van 16.00 tot 17.30 uur hoort u 
alles over violen, haren en snaren. 
Reserveer snel, want er zijn maar 25 
plaatsen. Een kaart kost € 25, via 
reservering@muziekinstrumenten-
fonds.nl.
De laatste lezing van de cyclus vindt 
plaats op dinsdag 19 november; dan 
laten Serge Stam en Andreas Post hun 
licht schijnen op Oud-Hollandse viool-
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Jaap Bolink en annelies 
steinhauer in hun atelier

Leren dirigeren

kleine steentjes muziektrainingen  
organiseert binnenkort weer dirigeer
cursussen. Dirigent Michiel havenith  
leert u de beginselen van het vak. De 
introductiecursus vindt plaats op de 
zaterdagen 28 september, 5 en 10 oktober. 
op 24 november, 1, 7 en 14 december 
(ook zaterdagen) kunt u meedoen met 
‘Basiscursus dirigeren instrumentaal’, 
inclusief een practicum met instrumen
taal ensemble.

www.kleinesteentjes.nl
Michiel havenith geeft Dirigeercursussen

A g e n d a

Een greep uit de  
FASO-concertagenda

27 oktober
Het Valkenswaards Kamerorkest speelt  
de Achtste Symfonie van Dvorák en het 
Pianoconcert van Grieg. Edzo Bos is de 
solist. Om 15.00 uur, De Hofnar, 
Valkenswaard
www.valkenswaardskamerorkest.nl

3 november
OSO – het Oosterhouts Symfonie Orkest – 
bestaat 25 jaar. De musici vieren dat door 
Die Zauberharfe van Schubert te spelen. 
Eveneens op het programma: het Eerste 
Pianoconcert van Chopin, een stuk met  
de Oosterhoutse Frits Bayens Big Band  
en Connections, een compositie van de 
Vlaamse componist Bert Joris. Om 15.00 
uur, Mariakerk, Oosterhout
www.oosterhouts-symfonie-orkest.nl

8 november
Morceau de concert (op.154) van Saint-
Saëns en Gounods Eerste Symfonie – die 
staan op de lessenaars van het Rijnlands 
Symfonieorkest. Om 20.00 uur, CKC 
Zoetermeer
www.rijnsymfo.nl 

14, 15 en 17 november
Emmy Verhey soleert bij het Zeeuws Orkest 
met het Eerste Vioolconcert van Bruch.  
Het orkest van 60 beroeps- en 25 amateur-
musici, speelt verder nog Beethovens 
Egmont-ouverture en de Vierde Symfonie 
van tsjaikovski. Om 20.00 uur (14 en 15 
nov.) en 15.00 uur (17 nov.), Concertzaal 
Middelburg,
www.zeeuwsorkest.nl

15, en 17 november 
Orkest Intermezzo speelt de Vijfde 
Symfonie van Mendelssohn, de Siegfried 
Idyll van wagner en the wasps van 
Vaughan williams. 15 nov.: Prinsekerk, 
Rotterdam, 20.15 uur; 17 nov.:  
Lutherse kerk, Den Haag, 15.00 uur
www.orkestintermezzo.nl

16 november
De Achtste Symfonie van Dvorák staat bij 
het Apeldoorns Symfonieorkest op het  
programma. Verder spelen de musici 
Strauss’ Serenade voor blazers, Rutters 
Suite Antique voor fluit en strijkorkest en 
Ballet music from the Perfect Fool van 
Holst. Om 20.00 uur, Hofstadkerk, 
Apeldoorn
www.apeldoornssymfonieorkest.nl

16 en 23 november
Het Oost-Gelders Orkest speelt eveneens 
Dvorák, de Negende Symfonie in dit geval, 
‘uit de nieuwe wereld’. Verder begeleidt  
het orkest Suzanne van Duuren bij Elgars 
celloconcert en speelt het A Shrop shire  
Lad van Butterworth. tijdstip en locatie  
zie website.
www.ogso.nl

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

bouw. Deze lezing vindt plaats in het 
Gemeentemuseum Den Haag; aanvang 
nog niet bekend, zie daarvoor 
www.muziekinstrumentenfonds.nl.

Huismuziekcursussen

De eerstvolgende cursussen van Huis-
muziek waar liefhebbers zich nog 
voor kunnen inschrijven, staan in het 
teken van Italiaanse muziek. Bij ‘Vurig 
en vindingrijk, Italiaanse barokmuziek 
voor strijkorkest’ op 5 en 6 oktober, 
is nog plek voor luit en strijkers 
(behalve cello). Op dezelfde dagen 
kunt u ook meedoen met het blok-
fluitweekend Italiaanse consortmu-
ziek. Een week later vindt het blazer-
sensembleweekend plaats voor fluitis-
ten (vol), klarinettisten, hoboïsten, 
fagottisten en hoornisten. 

Nieuw is de cursus ‘Muziek uit de 
gouden eeuw’ met docenten Erik 
Beijer en Nico van der Meel van 
Camerata trajectina. Deze vindt plaats 
van 1 tot 3 november en is voor 
instrumentalisten en zangers. 
Camerata trajectina is gespecialiseerd 
in Nederlandse muziek tot de 18e 
eeuw. Op het cursusprogramma staan 
dan ook werken van Padbrué, Schop, 
Schuyt en Sweelinck, en meerstemmi-
ge Nederlandse liederen uit bijvoor-
beeld het Maastrichts Liedboek. De 
docenten geven ook workshops. Louis 
Peter Grijp, muziekwetenschapper, 
luitist en artistiek leider van 
‘trajectina’, komt een lezing geven. 
In november kunnen muziekdocenten 
zich laten bijscholen tijdens ‘wereld-
muziek voor vakmusici’ en vindt de 
populaire ‘Music mix’ plaats. Verder 
biedt Huismuziek een cursus tango-
orkest, een Ciconia en Dunstable 
renaissancedag. Andere nieuwe cur-
sussen dit jaar zijn: Indiase ritmes, 
flamenco en de Schubertiade voor 
viool, altviool, cello, contrabas, blok-
fluit, dwarsfluit, klarinet, hobo, trom-
pet, saxofoon, hoorn en fagot.
www.huismuziek.nl

Concerten door nieuw 
Ebony Ensemble

Het Ebony Ensemble is een nieuw 
professioneel ensemble dat vorig jaar 
werd opgericht. Het staat onder lei-
ding van Michiel Havenith. Ongeveer 
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8 t/m 14 oktober 

Geelvinck Pianoforte Festival

In Museum Geelvinck vindt in oktober 
een pianofortefestival plaats met con-
certen, een discussieforum, de Dag van 
de tafelpiano met jong talent, master-
classes en een workshop fortepiano 
voor kinderen. Behalve origineel voor 
de pianoforte gecomponeerde muziek 
klinken er hedendaagse stukken.  
Hiermee wil het museum pianofortes, 
die vaak staan te verstoffen in musea 
en depots, nieuw leven inblazen. Zie 
ook de lezersaanbieding op blz. 11.
www.geelvinck.nl 

31 oktober

Festival Rumor

Rumor – ‘een festival voor avontuur-
lijke muziek’ zoals het zichzelf noemt 
– brengt innovatieve muziek op de 
scheidslijn van hedendaags gecom-
poneerde muziek, jazz en pop.  
Het vindt plaats in Vredenburg 
Leeuwenbergh. De opzet van  
het festival volgens de website:  
‘Rumor wordt op onregelmatige 
basis georganiseerd in utrecht. De 
gebruikelijke formule is: drie concer-
ten op drie locaties, voor één prijs.’
www.rumor.nl

4 december

West Side Story 

Het Concertgebouw viert zijn jubi-
leum onder meer met een groots 
opgezet educatieproject: de uitvoering 
van west Side Story door jonge 
 zangers, muzikanten, decorbouwers 
en ontwerpers. De  zangers zijn al 
volop aan het repeteren, de instru-
mentalisten zijn onlangs begonnen. 
Dirigent Matthew Rowe komt in de 
volgende Akkoord Magazine aan  
het woord.
http://westsidestory.concertgebouw.nl; 
Kaarten: www.concertgebouw.nl

Kleine concertlocaties

Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek
Het Orlando Kwintet en Remy van Kesteren spelen 
op maandag 14 oktober in De Vereeniging stukken 
van Brahms, Chou, Bruynèl, Hindemith, Smetana en 
Ravel. Een maand later (18 november) komt het 
Emerson String Quartet met op het programma 
Mendelssohn, Sjostakovitsj en Beethoven. Op 27 
november geeft pianist Arcadi Volodos een recital met 
composities van Mompou, Schubert en Schumann.
www.nsvk.net 

Muziek in de Maartenskerk
Organist Leo van Doeselaar, violist Marijn Mijnders 
en cellist Gregor Horsch spelen op 30 september 
stukken van Mendelssohn, Reger, Saint-Saëns, Liszt 
en Rheinberger. Vrijdag 18 oktober spelen vier strij-
kers van het Koninklijk Concertgebouworkest met 
sopraan Cora Burggraaf en pianist Hans Eijsackers 
werken van o.a. Vleggaar, Kes, Bernstein, Xenakis en 
Sibelius. En op 15 november is het Clifton trio 
(piano, klarinet, cello) te horen met composities  
van Brahms, williams, Leighton en Bruch.
www.muziek-maartenskerk.nl 

Kamermuziek Wageningen
Remy van Kesteren speelt 30 september een  
programma voor soloharp (werken nog niet 
bekend). Op 28 oktober brengt Imogen Cooper 
de laatste drie pianosonates van Schubert ten 
gehore en op 18 november concerteren fagottist 
Bram van Sambeek en pianist Hans Eijsackers.  
Zij spelen werken van o.a. Britten, Liste,  
Dubois en Dutilleux.
www.kamermuziekwageningen.nl

Kamermuziek Hengelo
Violiste Lisa Jacobs en pianiste Ksenia Kouz  - 
menko spelen een romantisch programma op  
17 november. Brahms, Schumann, Ysaÿe en  
Franck staan op de lessenaars. Een paar weken  
eerder, op 27 oktober, geeft Pianoduo Mephisto 
een concert.  
Op het programma van de Belgische pianisten 
staan operastukken, bewerkt voor vier handen,  
van o.a. Mozart, Bellini, Donizetti, Borodin  
en wagner. 
www.kamermuziek-hengelo.nl

 

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

Akkoordjes

• Te koop: Franse viool van vioolbouwer 
d. nicolas l’ainé, (1757 – 1833). gegevens 
ingebrand: a La ViLLe de Cremonne + d n 
d. niCoLaS aine roodbruine lak, warme 
toon. in prima staat. Prijs € 3000. Telefoon: 
033 – 461 77 68

• Te koop: Pleyelvleugel 2.05 m lang, 
zwart,  bouwjaar 1972. in uitstekende staat
inlichtingen tel.: 026 - 382 08 23. m.L. 
gerlach, arnhem.

Spelers zoeken spelers

• de Hilversumse orkest Vereniging zoekt 
twee altisten Wij repeteren op dinsdag-
avond 19:45 – 22:15. info: Jan Harmsen. 
e-mail: j.m.harmsen@hccnet.nl 
tel. 035 - 577 15 64

• Symfonieorkest Helmond-Venray zoekt 
eerste klarinettist. d-diploma (of verge-
lijkbaar niveau) en ervaring als solo-klarinet-
tist in harmonie of amateur-symfonieorkest 
gewenst. repetities elke donderdagavond 
vanaf 15 aug. inlichtingen: anton Franssen 
06 - 20391348. www.sohv.nl

• Bij het orkest van Toonkunst Bussum (een 
vereniging met een koor en een orkest) is 
plaats voor 1e en 2e violen. ook 'her-
instromers' zijn van harte welkom. Sinds 
het najaar van 2013 heeft de vereniging 
een Jeugd Strijkorkest op projectbasis, waar-
in 'herintreders' welkom zijn om hun 'roesti-
ge ervaringen' op te poetsen als voorberei-
ding voor deelname in het orkest. ook bezit 
de vereniging een altviool en een contrabas 
die aan potentiële leden in bruikleen kan 
worden gegeven. info: www.toonkunstbus-
sum.nl Tel.: Wil Senden, 035 - 623 53 09
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Matthew rowe (r) Met laetitia gerarDs (Maria) 

en Bastiaan sparnaay (tony)
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Vanaf 16 september
Blaasinstrumentenserie
De afdeling oude muziek van Concert-
zender zendt een serie uit over de ontwik-
keling en het gebruik van blaasinstrumen-
ten. Deze achtdelige serie wordt samenge-
steld door AKKOORD-redactielid Hieke van 
Hoogdalem. Op maandag 16 september 
gaat het over muziek voor diverse blaasin-
strumenten en het verschil tussen musette 
en doedelzak. Daarna komen onder meer 
aan bod cornetto & trompet, dulciaan & 
barokfagot & fagot, schalmei & hobo, 
hoorn & jachthoorn, kromhoorn & pom-
mer & douçaine, trombones, traverso & 
blokfluit, chalumeau & klarinet. 
De serie is maandag 16 september, 7 okto-
ber en 4 november van 18.00 tot 19.00 uur 
te beluisteren via de kabel en de website. De 
afleveringen zijn ook te beluisteren tijdens 
de herhalingen en via www.concertzender.
nl > uitzending gemist. Houd voor de ove-
rige data en andere interessante program-
ma’s de website in de gaten.
www.concertzender.nl 

23 september
Amsterdam Sinfonietta
Het geheim van Amsterdam Sinfonietta; een 
kleurrijk portret van een strijkorkest, dat al 
25 jaar prominent aanwezig is in de 
muziekwereld. 
NtR Podium om 00.05 uur, Nederland 2

14 t/m 18 oktober
Hart en Ziel lijst
Vijf dagen lang de Radio4 Hart en Ziel Lijst, 
met de 300 werken die luisteraars het meest 
raken. u kunt vanaf 23 september online 
op uw favoriet bekendmaken. De dagen 
worden afgesloten met een speciale uitzen-
ding vanuit Rotterdam. 
Radio 4, www.radio4.nl/hartenziel

4 oktober
Premiére Loevendie 
Arthur en Lucas Jussen spelen bij De 
Vrijdag van Vredenburg de wereld-
première van Loevendies ‘together’ 
voor twee piano’s. Verder staan op het 
programma: Ravels pianoconcert in  
G en de Eerste Symfonieën van Mozart 
en Beethoven.
Radio 4, 20.15 uur, live vanuit 
Vredenburg Leidsche Rijn

5 oktober
Barbara Hannigan
Sopraan Barbara Hannigan en het  
Radio Filharmonisch Orkest o.l.v.  
Jaap van Zweden verzorgen de NtR 
ZaterdagMatinee. Programma: ‘Ouverture 
Russisch Paasfeest’ van Rimski-Korsakov, 
‘Correspondances’ van Dutilleux en de 
Vijfde Symfonie van Sjostakovitsj.
Radio 4, 14.15 uur, live vanuit Het 
Concertgebouw

3 november
Jubileumconcert KCO
Op 3 november viert het Koninklijk 
Concertgebouworkest zijn 125-jarig  
bestaan met een jubileumconcert dat  
Radio 4 live uitzendt. 

Dan kunt u ook tien topuitvoeringen van 
het KCO downloaden. Om 11.00 uur  
speelt het Radio Filharmonisch Orkest  
o.l.v. Markus Stenz de Eerste Symfonie  
van Mahler.
Radio 4, www.radio4.nl/kco.

BraM van saMBeek

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 adverten-
ties 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 volgen-
de nummer is 18 oktober.
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BARBARA HANNIGAN

MARKuS StENZ

een jaar na het debuutconcert geeft 
Ebony twee concerten: op vrijdag 8 
november om 20.00 uur in de 
Andrieskerk in Amerongen en op zon-
dag 10 november om 14.00 uur in de 
theaterzaal van CKC Zoetermeer. Op 
de lessenaars staat ‘Façade’ van william 
walton met solist/recitant: Robert 
Coupe. Ga voor meer informatie en 
een indruk van het ensemble naar 
www.ebony-ensemble.nl, met filmpjes 
van het debuutconcert.

Masterclass altviool en 
workshop ritme

Maandag 21 oktober vindt in De 
Doelen een openbare masterclass voor 
professionele altviolisten plaats. Van 
11.00 tot 13.00 uur doceert Lawrence 
Power in de Jurriaanse Zaal van De 
Doelen studenten altviool. u kunt hier 
gratis naartoe. De dag ervoor concer-
teert Lawrence Power in de Doelen 
met pianist Simon Crawford-Phillips. 
Het concert begint om 11.00 uur. Op 
het programma staan werken van 
Bowen, Prokofjev/Borisovski en 
Sjostakovitsj.
Diezelfde week is er op zaterdag 26 
oktober van 10.30 tot 12.30 uur de 
gezinsworkshop ‘Overal is ritme’, voor 
iedereen van zes jaar en ouder. De 
workshop kost € 9. Alles heeft een 
ritme en iedereen tikt wel eens een 
ritme mee. wanneer je dat samen met 
anderen doet, heb je zo een complete 
ritmesectie van slag- en percussie-
instrumenten bij elkaar. Een hele 
wereld aan ritmen komt voorbij tij-

dens deze workshop. Aan het einde 
vormt het publiek één grote, swingen-
de slagwerkband.
www.dedoelen.nl

Blazersdag Residentie 
Orkest

Dit seizoen organiseert het Residentie 
Orkest weer verschillende activiteiten 
voor amateurmusici. Een aantal suc-
cesnummers keert terug en er zijn 
nieuwe workshops, zoals de ‘Beleef 
Bach-avonden’. De eerstvolgende is de 
blazersdag op zaterdag 19 oktober. 
Deelnemers kunnen workshops en les-

sen volgen van leden van het 
Residentie Orkest en sluiten de dag af 
door met z’n allen een stuk in te stu-
deren dat bij wijze van voorprogram-
ma op het avondconcert ten gehore 
wordt gebracht. Aanmelden kan vanaf 
via educatie@residentieorkest.nl.
Meer informatie op www.residentieor-
kest.nl > Onderwijs > Amateurmusici.

Een professionele viool 
in bruikleen?

wie al jong met vioolles begint, speelt 
de eerste jaren meestal niet op een 
‘hele’ viool, maar op een ‘halve’ of 

nog kleiner. Daarna komt je eerste 
grote instrument, vaak nog gehuurd, 
of afkomstig van een neef of tante. Je 
vindt het leuk, je gaat vooruit en wilt 
graag verder. Dan komt de vraag of 
het niet tijd wordt voor een betere 
viool. Maar een viool kopen is een 
dure zaak. Bovendien: hoe weet je 
zeker dat je over een jaar of vier nog 
verder wilt? Dit zijn goede redenen 
om te huren of lenen. 
Stichting Hajo Meyer Violen heeft een 
achttal goedklinkende moderne vio-
len, waarvan de meeste door Hajo 
Meyer (1926) zelf gebouwd zijn. Die 
geeft zij, in nauwe samenwerking met 
de docent en de ouders, in bruikleen 
aan jonge violisten van middelbare 
schoolleeftijd. Als je geïnteresseerd 
bent, kan je een afspraak voor een 
auditie maken met coördinator tiny 
Posch. Als de auditie gunstig is ver-
lopen mag je een viool uitkiezen en 
teken je een bruikleencontract. 
De viool krijg je in het algemeen in 
bruikleen voor drie jaar. In de tussen-
tijd houdt de stichting regelmatig 
contact met je docent om je vooruit-
gang te evalueren. Als tegenprestatie 
doe je met alle vioolbruikleners mee 
aan de jaarlijkse samenspel- en voor-
speelbijeenkomst. Verder wordt een 
bescheiden bijdrage gevraagd aan ver-
zekeringkosten, de jaarlijkse onder-
houdsbeurt etc. Informatie:  
tiny Posch: tel. 072- 56 46 780,  
tinyposch@gmail.com of  
info@hajomeyerviolen.nl 
Zie ook: www.hajomeyerviolen.nl

hoornisten tiJDens De vorige BlazersDag van het resiDentie orkest
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