
Concoursen voor amateurs zijn heel anders dan voor muziek-
vakstudenten. De carrières van de amateurs hangen er im mers 
niet van af. Toch zijn er in Nederland zo’n zeven concoursen 
waar amateurmuzikanten zich vrijwillig blootstellen aan het 
kritische oordeel van een vakjury. Veel concoursen richten 
zich op één instrument. Aan de Lelystadse Mozartdagen kun-
nen echter allerlei instrumentalisten en zangers meedoen, 
zowel solisten als ensembles. De juryleden moeten in dat 
geval appels met peren vergelijken. Thomas Oltheten, fagottist 
van het Apollo Ensemble dat deze dagen organiseert: ‘De jury 
bestaat daarom uit verschillende musici. Dat werkt verfris-
send, een pianist kijkt en luistert bijvoorbeeld heel anders 
naar een blokfluitist dan een blokfluitist. Hij beoordeelt niet 
alleen hoe iemand z’n instrument beheerst, maar meer het 
geheel. Dat levert interessant commentaar op.’

Van gewoon leuk tot fanatiek

De redenen voor amateurs om mee te doen aan een con-
cours verschillen sterk. Blokfluitensemble FEW (Fluit 
Ensemble Wezep) won twee jaar geleden het concours van de 
Lelystadse Vivaldidagen en deed vooral mee ‘voor de leuk’, 
vertelt Lieke van der Helm. ‘We deden het hele weekend mee, 
met de masterclass, workshops en luisteren naar concerten. 
We treden vaker op, en wilden ook eens in groter verband 
spelen. We stonden er allemaal heel relaxed in. Wij deden niet 
mee om te winnen maar toen we ver kwamen, gingen we 
toch wat harder werken om die eindplek te bereiken.’ FEW-
lid Niels Schipper: ‘Persoonlijk was ik wat gestrester, want we 

moesten onze titel verdedigen. Tijdens het eerste concours, 
de Telemanndagen in 2011 wonnen we namelijk ook. Dat 
heeft mijn spel beïnvloed.’ Maar het plezier overheerst, vin-
den beiden. Niels: ‘Je creëert zo een extra uitdaging. Con-
coursen voor amateurs zijn er nauwelijks. Je moet dus extra 
hard studeren en hebt een doel om naartoe te werken. Je wilt 
jezelf bewijzen. Er is wel competitiedrang, maar ook een 
grote gunfactor. Alle deelnemers zijn immers amateurs, voor 
de meesten hangt er niets vanaf.’ 

Organisator Thomas Oltheten bevestigt dit beeld: ‘Bij ons 
staat niet de wedstrijd centraal, maar het hele weekend. 
Iedereen is twee dagen actief en verdiept zich in een compo-
nist. Het publiek wordt saamhorig, er heerst een feestelijke 
sfeer. Bovendien vinden wij meedoen en op het podium 
staan belangrijker dan het winnen van een concours. Het is 
goed om ergens naartoe te werken en spanning op te bou-
wen. Daarvan groei je als muzikant sneller.’

fagotconcours

Bram de Jong is waarschijnlijk ’s lands fanatiekste ama-
teurfagottist. Hij won twee maal het tweejaarlijkse fagotcon-
cours: in 2006 en in 2008. Daarna mocht hij volgens de 
reglementen niet meer meedoen. Hij was overigens al niet 
van plan om nogmaals deel te nemen. Fagotnetwerk vroeg 
hem in 2010 als juryvoorzitter, een functie die hij ook ver-
vult tijdens het concours in oktober. De inmiddels 55-jarige 
Bram: ‘Ik begon op mijn zevende met klarinet, maar moest 
stoppen wegens tandproblemen. Pas rond mijn 30e ontdekte 
ik de fagot. Jammer, ik had graag eerder fagot gestudeerd.’ Nu 
geniet hij vooral van zijn instrument als hij na zijn werk 
thuiskomt en alles van zich af kan blazen. ‘Ik ben heel fana-
tiek, altijd al geweest, en wil steeds beter worden. Als je alleen 
voor je plezier speelt, is het tijd om te stoppen. De meeste 
amateurorkesten of -ensembles zijn er voor de gezelligheid; 
die zijn voor mij niet uitdagend genoeg. Daarom zit ik ook 
niet in een orkest. Om vooruit te komen, moet ik dus zelf 
doelen bedenken. Zoals het fagotconcours. Daar kreeg ik heel 
goede tips van Gustavo Nuñez, Bram van Sambeek en Johan 
Steinmann – ik had lessen bij hen gewonnen.’ Daarna nam hij 
een cd op. Op dit moment is zijn doel om rond januari een 
avondvullend programma uit zijn hoofd uit te voeren.

Freek Sluijs, een van de organisatoren en tweede fagottist 
van het Radio Filharmonisch Orkest, vindt zo’n amateurcon-
cours heel belangrijk. ‘We zijn vergeten dat amateurs vroeger 
heel vaak muziek speelden; zij waren een belangrijke doel-
groep voor componisten. Veel consortmuziek werd thuis 
gespeeld; muziek werd voor thuis gecomponeerd en gear-
rangeerd, onder meer door Brahms. Die traditie is in de klas-
sieke muziek aan het verdwijnen, en die willen wij terug-
brengen. Daarom schrijft voor iedere editie van het concours 
een componist nieuw werk; dit jaar is dat Ruud van Eeten. De 
samenwerking met amateurs is voor ons heel belangrijk. 
Tijdens de jeugdfagotdag heeft hij zijn compositie besproken 
en in samenspraak met spelers aangepast voor fagot. Zijn stuk 
is voor alle categorieën van het concours in drie niveaus 
beschikbaar.’ Zo stimuleert het Fagotnetwerk podiumoptre-
dens, kweekt het nieuw concertpubliek en creëert het contact 
tussen amateurs en profs in een veilige omgeving. Want de 
sfeer is wel competitief, maar niet bikkelhard’, aldus Freek. 
‘Veel fagottisten staan in een orkest verdekt opgesteld. Door 
zich als solist of kamermuzikant te laten horen, moeten ze 
alles uit zichzelf halen, uit hun comfortzone treden. En daar 
leer je van.’ 

De lat hoog leggen

Veel deelnemers aan het fluitconcours willen graag weten 
hoe goed ze zijn fluitspelend Nederland. Jurylid en fluitiste 
Francien Post: ‘Ze komen ook om zich te laten inspireren door 
medefluitisten. En ze schíeten vooruit, want ze werken ergens 
naartoe en gaan tot de bodem van de muziek.’

Een podium geven aan talent, dat is het doel van het fluit-
concours, vertelt Erik Verbeek. Hij is behalve fluitist voorzitter 
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Iedereen kent ze wel: de concoursen 

voor jonge beroepsmusici die – als  

zij winnen – hun carrière een ‘boost’ 

geven. Ze zijn er ook voor amateurs. 

De clou van meedoen is: je werkt 

ergens naartoe, komt te weten waar  

je staat en je ontmoet medemusici. 

Winnen is vanzelfsprekend eervol,  

plezier is vaak minstens zo belang - 

rijk, én je leert er veel van.

auteur Hieke van Hoogdalem

ConCoursen voor amateurs

Wel competitief, 
niet bikkelhard

Francien Post, 

Fluitiste en jury-

lid Fluitconcours

BlokFluitensemBle FeW, niels schiPPer links, 

met naast zich lieke van der helm.

erik verBeekBram de jong

‘Er is een grote gunfactor’
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en artistiek leider van Stichting Nationaal Fluitconcours. Erik: 
‘Een goede sfeer is belangrijk. We geven uitgebreide juryrap-
porten, met opbouwende kritiek. Want deelnemers willen 
graag leren en beter worden. Vooral volwassenen, die leggen 
de lat hoog.’ En, zo vertelt Francien, voor docenten is het 
goed om te lezen hoe vakgenoten naar je leerlingen kijken en 
luisteren. Om een oude koe uit de sloot te halen – Belgen 
versus Nederlanders: Belgen spelen technisch vaak beter en 
verzorgder, maar met minder durf. 

Ook hier krijgen de winnaars educatieve prijzen, zoals 
een cursus en geld voor masterclasses. Marije Weenink was 

vorig jaar bij de categorie 14 tot 17 jaar de winnaar van het 
fluitconcours. Ze wilde naar het conservatorium en deed al 
eerder mee om podiumervaring op te doen. In 2012 speelde 
ze enkele werken die ze een paar maanden later ook bij haar 
toelating zou spelen. Het jurycommentaar heeft ze verwerkt 
in haar voorbereiding. En met succes, ze gaat nu naar het 
tweede jaar aan het conservatorium in Den Haag. ‘Afgezien 
daarvan is het gewoon ook leuk om mee te doen. De sfeer is 
inspirerend, je leert veel en maakt plezier met gelijkgestem-
den. En je komt in contact met de beste fluitisten van 
Nederland. Dat gebeurt anders niet zo snel.’  

>>

Fagotconcours
tweejaarlijks georganiseerd door het fagot-
netwerk, voor solofagottisten, amateurs 
t/m vooropleiding conservatorium.
•  deelnemers spelen een verplicht werk, 

dit jaar van ruud van eeten
•  prijzen: onder meer drie lessen bij een 

fagottist van een nederlands of vlaams 
orkest, concertkaartjes en cd’s

www.fagotnetwerk.org

Benelux FluItconcours
Jaarlijks voor fluitstudenten, daarnaast het 
ene jaar voor amateursolisten en het andere 
voor amateurensembles. in 2014 – de 30e 
editie – voor beide categorieën.
•  voor solofluitisten en ensembles (apart 

concours voor conservatoriumstudenten)
•  voorronden solisten: 1 en 8 maart 2014, 

finale: 17 mei; voorronden ensembles:  
1 februari, finale: 4 april

•  prijzen: geldprijzen en deelname aan 
masterclasses en zomercursussen

Inschrijving vóór 1 januari 2014 via 
www.fluitconcours.nl 

De lelystaDse MoZartDagen
georganiseerd door het apollo ensemble; elk 
jaar staat een andere componist centraal; 
voor iedereen: instrumentalisten, zangers 

en ensembles, geen leeftijdsgrenzen.
•  8 t/m 10 november in Lelystad
•  concours, workshops, masterclass (duo’s 

of grotere ensembles), concerten en nog 
veel meer

•  hoofdprijs: een masterclass van een 
docent of coach naar keuze

aanmelden kan tot 25 oktober via 
www.apollo-ensemble.nl/index_festival.
htm

natIonaal accorDeonconcours
Jaarlijks georganiseerd door de novam 
(nederlandse organisatie voor accordeon 
•  8 december voor accordeon- en mond-

harmonicaorkesten, dieren
•  23 maart voor solisten en kamermuziek-

ensembles, amstelveen 
•  voor ieder die klassieke en lichte muziek 

speelt: solisten, ensembles en festival-
groepen

•  amateurs en conservatoriumstudenten 
worden ingedeeld in verschillende cate-
gorieën

•  prijzen: o.a. wisselbeker, aandenken en 
juryrapport; bij voldoende niveau zijn er 
extra prijzen, zoals een masterclass of 
een radio-optreden

Inschrijving 23 maart: tot 20 februari 
2014 via www.novam.net 

trIstan KeurIs 
KaMerMuZIeKconcours
dit amersfoortse concours voor ensembles 
werd dit jaar voor het eerst georganiseerd, 
door het amersfoorts Cultuurfonds en Scho-
len in de kunst. komend jaar is er onder 
dezelfde vlag een compositieconcours waar-
aan ook amateurs kunnen meedoen. Het doel: 
speelbare muziek voor amateurs creëren.
•  2-jaarlijks, met volgend jaar een compo-

sitieconcours
•  voor amateurs en professionals
•  prijzen: als je een voorronde haalt, krijg je 

een masterclass voor de volgende ronde; 
verder: met je ensemble meedoen aan een 
kamermuziekserie voor professionele 
musici, meedoen aan Woudschoten, con-
certkaarten, masterclass

www.scholenindekunst.nl/maatwerk/
tristan-keuris-kamermuziek-concours

neDerlanDs PreMIère concours
Het voormalige Jong interclassic music 
Concours wordt mede georganiseerd door 
de reformatorische omroep. doel: talent 
stimuleren op het gebied van klassieke en 
geestelijke muziek en een podium bieden 
aan veelbelovende jonge musici.
•  29 augustus 2014, ermelo
•  iedereen, behalve conservatoriumstuden-

ten (incl. vooropleiding) en afgestudeerden
•  prijs: € 500, te besteden aan de ontwikke-

ling van je muzikale carrière
www.premiereconcours.nl

A l l e  c o n c o u r s e n  o p  e e n  r i j

lisanne leeuWenkamP Won het 
nederlands Première concours in 2009
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Albert Elswijk  

strijkstokkenmaker Albert Elswijk

Atelier en woonadres  •  Koolzaadhof 6  •  Nagele  •  op afspraak  •  0527 652692  •  www.strijkstok.eu

Nieuwbouw, reparatie, 

restauratie, balansverbetering 

en beharen van strijkstokken.

Verhuur van kwaliteitsviolen. 

AM48 #00 Elswijk2.indd   1 06-11-12   12:31

 30-er jaren hoekhuis, geschikt voor musici, 

vlakbij natuur en station.

• Grote, lichte woonkamer en 4 slaapkamers. 
• Niet direct grenzend aan het buurhuis; extra geluidsisolatie.
• Beschut zij- en achtertuintje.
• Tien minuten lopen van zowel bos en hei als het Centraal Station

Vraagprijs € 250.000 euro

Zie funda.nl: Eemnesserweg 67 te Hilversum, of bel 088 – 200 2000

Te koop!

AM53 #00 huis.indd   1 05-09-13   14:15


