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Cursusdagen draailier en 
doedelzak

Stichting Draailier en Doedelzak 
biedt van november tot mei één 
zaterdag per maand cursussen aan 
voor beginners en gevorderden. Je 
kan je ook opgeven voor een groep 
die naar een optreden toewerkt of 
voor de cursus ‘bourdonmuziek in 
muziekkoepels’. 
In november zijn al wat cursussen 
gestart, maar er start er nog een op 
30 november. De volgende is 14 
december. Kijk voor alle informatie 
op www.draailier-doedelzak.nl/
cursus 20132014.htm.

Scratchen in Ede 

De Vocalise scratchdagen voor 
scratch koor en -orkest komen er 
weer aan. Onder leiding van Gerrit 
Maas stu deren de musici Verdi’s Messa 
da Requiem in. 
Op 24 januari is er een orkestrepeti-
tie, op 7 feb ruari een koorrepetitie 

een draailier uit 1889, door de  
Fransman Jacques PaJot ii (1847–1897)  
gemaakt van ebbenhout, ahorn, verF,  
walnoothout, beenderen, ivoor, een koPerlegering  
en iJzer (cincinnati art museum)

Dag van de 
Klavierleeuwen

Klavierleeuwen en Podiumbeesten – 
zo heten de eerste twee delen van de 
nieuwe pianolesmethode voor jonge 
kinderen van Annemieke Boot en 
Mara van Pommeren. Binnenkort ver-
schijnen de muziekboeken. Zondag 
26 januari wordt de methode gepre-
senteerd in Theater de Kikker in 
Utrecht (10.30-18.00 uur). Er zijn 
lezingen en twee verschillende work-
shops voor kinderen, waaronder 
‘componeren met dieren’. Dit is 
gebaseerd op de nieuwe lesmethode. 
Elk dier staat voor een vaste toons-
afstand – een greep van de duim en 
een andere vinger. Hoe groter het 
dier, hoe groter de greep. De dag is 
bedoeld voor docenten, kinderen en 
andere geïnteresseerden.

www.deklavierleeuwen.nl/agenda.html

A g e n d a

Een greep uit de  
FASO-concertagenda

23 november
Het Flevolands Symfonie Orkest 
speelt een afwisselend programma 
met zowel klassieke als filmmuziek. 
Naast Webers Ouverture Preziosa en 
Mozarts concert voor fluit en harp 
(met solisten Lucia Wise en Ilse 
Hoeve), kunt u ook luisteren naar 
Old wine in new bottles van Jacob, 
Milonga van Sbaco, High speed rail  
van Elaine Fine, Fairy tale tango op. 7 
van Paul van Vulpen en Badelts 
Pirates of the Carribean. 20.00 uur, 
Ontmoetingskerk in Lelystad
www.flevolandssymfonieorkest.nl

23 en 24 november
Russische sprookjes staan op de  
lessenaar van Con Brio. Te horen 
zijn Ravels suite Ma mère l’oye, 
Tsjaikovski’s vioolconcert in D op. 35 en 
Stravinsky’s Vuurvogel-suite. De soliste 
in Tsjaikovski’s vioolconcert is 
Candida Thompson, artistiek leider 
van het 25-jarige Amsterdam 
Sinfonietta. 23 november: 20.00 
uur, Majella kerk, Amsterdam; 24 
november: 15.00 uur, Zuiderkerk, 
Amsterdam
www.con-brio.nl

24 november
Kamerorkest Driebergen speelt  
Wagners ouverture Tristan und  
Isolde, Schilderijen van een tentoonstelling  
van Moessorgski en het dubbelconcert 
in e klein voor klarinet, altviool en orkest 
van Max Bruch. De solisten zijn  
klarinettist Dirkjan Horringa en  
altviolist Frank Brakkee. Bruch 
schreef het werk voor zijn zoon, 
die de klarinetpartij speelde bij de 
première in 1912. 14.00 uur, 
Landgoed De Reehorst, Driebergen
www.kamerorkestdriebergen.nl 

30 november en 1 december
Het Naardens Kamerorkest geeft 
een concert met het Groot Concert-
koor Amsterdam. Ze voeren Psyché 
van César Franck uit en het Gloria 
van Francis Poulenc. Leonie van 
Veen zingt de sopraansolo’s. 
30 november: 20.15 uur, Domi-
nicuskerk, Amsterdam; 1 december: 
15.00 uur, Grote Kerk, Naarden
www.nako.nl

14 december
Het Venloos Symfonieorkest speelt 
Verdi, Händel, Haydn, Brahms, plus 
een gitaarconcert van Vivaldi. Solist 
is Peter Hamers. 20.00 uur in 
Domani
www.hetvso.nl

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

en op 8 feb ruari wordt het stuk met 
koor en orkest onder elkaar gezet in 
de Tabor kerk in Ede. De repetities 
duren de hele dag. Heb je orkester-
varing en wil je meedoen? Schrijf  
je dan voor eind januari 2014 in  
op www.vocalise.nl. Als de bezet  -
ting voor die tijd al vol is, sluit de 
inschrijving eerder.
www.vocalise.nl

Nieuwe cursussen bij 
Huismuziek

Veel amateurmusici willen graag met 
anderen samenspelen, maar komen 
daar niet aan toe. Voor hen organi-

seert Huismuziek in Haarlem – in 
samenwerking met Hart en Con tutti 
– een Kamermuziekontmoetings dag. 
Dé gelegenheid om een groep te 
vormen waarmee je vaker kunt 
musiceren. De Kamermuziek ontmoe-
tingsdagen van Huismuziek zijn in 
sommige plaatsen al jaren een suc-
ces. Haarlem is dit seizoen voor het 
eerst aan de beurt en wel op 12 
januari. Locatie: Hart Haarlem. 
Verder zijn er kamermuziekdagen  
in Gouda (29 maart), Brunssum  
(5 april) en Groningen (12 april).

Begin februari is er nog ‘Les haut-
bois du roi’ voor hoboïsten en fagot-

nieuwe Pianomethode van annemieke boot 
en mara van Pommeren

Vocalise-scratch 2012
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16 t/m 26 januari 

Storioni Festival

Het Storioni Trio organiseert weer een eigen 
festival, dit jaar met het thema ‘Muze en 
Mecenas’. Jörg Widmann, een Duitse compo-
nist-klarinettist, en de Oekraïense Maxim 
Shalygin zijn composers in residence. De thuisbasis is 
Eindhoven, maar concerten vinden ook plaats 
in Breda, Den Bosch, Tilburg en Helmond.  
Op 18 januari is bijvoorbeeld het stersolisten-
gala in Eindhoven. Daar treedt composer in 
residence Jörg Widmann aan in een andere  
rol: hij soleert in Mozarts klarinetconcert. 
Dresscode is uiteraard gala.
www.storionifestival.nl 

26 februari t/m 2 maart

Dutch Harp Festival

Utrecht staat weer vijf dagen in het teken van de 
harp. Het thema is deze keer Storytelling, waarbij 
de oorspronkelijke taak van de harpist als ver-
halenverteller en nieuwsbrenger centraal staat. 
Het festival wil de harp als solo-instrument 
beter op de kaart zetten. Er is ook een concours 
voor jonge harpisten uit de hele wereld. De 
23-jarige harpist Remy van Kesteren is de artis-
tiek leider en heeft behalve harpisten ook men-
sen uit andere disciplines uitgenodigd, zoals 
choreograaf Hans van Manen en schrijver- 
dichter Kees van Kooten.
www.harpfestival.nl/nl

16 maart

HoornFestival 's-Hertogenbosch 

Deze zondag vinden de HoornParade en  
de Nationale Selectie EuroConcours  
Hoorn plaats. Er zijn concerten, er is  
een markt waar je hoorns kunt uitproberen  
en er is dus een wedstrijd: het EuroConcours. Het gaat hier om 
een voorronde, waar de vertegenwoordiger van Nederland uit 
rolt. Studeer je aan het conservatorium en ben je maximaal 23 
jaar? Dan kan je je aanmelden. Kijk voor meer info op de sites. 
De dag duurt van 12.00 tot ongeveer 18.00 uur. En jurylid Jasper 
de Waal geeft maandagavond 12 mei een masterclass hoorn in 
Kasteel Maurick in Vught. Geef je op via indima@home.nl. 
www.theateraandeparade.nl, www.lions.nl/3694/Euroconcours.html,  
www.lions.nl/hertogenbosch.bolduc 

Kleine concertlocaties

concertstichting hilligersberg
Vocaal ensemble The Gents verzorgt op 21 
december met organist Sybolt de Jong het 
concert Noël d’Europe. Het concert begint om 
20.15 uur. De negentien zangers brengen dit 
programma ook in o.a. de Hippolytuskerk in 
Middelstum (14 december) en de Amster-
damse Noorderkerk (21 december, 14.00 
uur). Op TheGents.nl staat meer informatie.
www.concertstichting.nl/programma/december 

Baarnse Muziekkring
Zaterdag 30 november geeft de jonge pianist 
Thomas Beyer een concert in het Witte Kerkje 
aan de Kampstraat in Baarn. Hij speelt een 
sonate van Beethoven, Arcana van Escher, drie 
delen uit Iberia van Albéniz en De Falla’s 
bekende Suite El Amor Brujo. Bovendien speelt  
hij ook nog een eigen compositie: de vijf-
delige Poema del Cante Jondo - Fantasía sobre Ritmos 
Flamencos.
www.baarnsemuziekkring.nl

Kamermuziek Deventer
Pianotrio’s staan vrijdag 13 december  
op de lessenaars van de leden van Trio  
Wanderer. Pianist Vincent Coq, violist Jean-
Marc Phillips-Varjabédian en cellist Raphaël 
Pidoux spelen het Geister-trio van Beet hoven, 
een Notturno van Schubert en Opus 8 van 
Brahms.
www.kamermuziek-deventer.nl

Kamermuziekcyclus theo Driessen
Hoogtepunten uit de Barok – zo heet het 
programma van Musica Amphion dat op 8 
december in Helmond te horen is. Violist 
Rémy Baudet, traversospeler Wilbert 
Hazelzet, gambist Rainer Zipperling en  
klavecinist Pieter-Jan Belder voeren werken 
van de Franse componisten Rameau,  
Marais en Leclair uit. 
www.kamermuziekcyclus-tdi.nl

 

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

spelers zoeken spelers

• in de regio Haarlemmermeer e.o zoekt het 
senioren kamermuziekensemble “meno mosso” 
een eerste violist(e) (primarius), een twee-
de violist(e) en een alt-violist(e) van niveau 
2 – 3, met ervaring in het ensemblespel. Het reper-
toire omvat voornamelijk barokmuziek. er wordt 
twee keer per maand gerepeteerd op donderdag-
morgen in Hoofddorp. Vervoer kan geregeld wor-
den. inlichtingen: tel. 023-528 9552, e-mail: hans-
vandenbosch@hotmail.com

• zeer ervaren violist, geboren in rusland. Was lid 
van symphonische en kamerorkesten in europa (o.a. 
aanvoerder in radio kamerorkest) en Ver. Staten
zoekt leerlingen van alle leeftijden. ook 
beschikbaar voor kamermuziek (viool-piano, trio, 
strijkkwartet), van barok tot moderne muziek.
Woont in Hilversum. Contact: 035-7721659 of 
06-21699518. e-mail: l.friedman@chello.nl

• dringend rotsvaste en handige pianist 
gezocht voor salonorkest Charmain (amsterdam/
Haarlem/gooi). dit orkest (strijkers, blazers, accor-
deon, slag werk, piano) heeft een professionele diri-
gent en speelt romantische, licht-klassieke muziek, 
operette en 20-er jaren dans  mu ziek, waaronder top-
hits van vroeger. We treden ca. 10 keer per jaar op, 
o.a. in zorgcentra. repetities dinsdagmiddag (behal-
ve tijdens vakan ties) van 12.30-14.30 uur. info of 
een repetitie bijwonen: tel. 06-44 776 534  
astrid.vanwaardenburg@7emontessori.nl 

• amateurcellist zoekt pianist om hem te bege-
leiden, puur voor muziekplezier. Het gaat om 
 celloconcertjes, sonates, voordrachtstukken enz. 
iemand die vlot van muziek kan lezen zou mooi 
zijn. Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van 
Vaassen, gelderland. Tel: 0578-561186, e-mail:  
avdam@wishmail.nl.
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23 en 24 november
Young Pianist Festival
In november vindt het Young Pianist 
Festival plaats en Cultura maakt daar opna-
men van. Dit weekend is dan ook het pia-
noweekend bij deze zender met op beide 
avonden van 20.30 en 23.30 uur concert-
registraties uit het festival. U kunt onder 
anderen luisteren naar Thomas Beijer, Boris 
Berman, Evgeni Koroliov, Anne Queffélec, 
Emile Naoumoff en Jorge Luis Prats. Kijk 
voor de precieze programmering tegen die 
tijd op www.cultura.nl.
www.cultura.nl.

24 november
De Bank
Om 18.00 uur kunt u kijken en luisteren 
naar ‘De Bank’, een nieuw programma bij 
brava nl klassiek. Iedere maand neemt een 
gast plaats op De Bank om zijn of haar ide-
ale muziekavond te presenteren. Deze keer 
is dat Rob Overman, medeoprichter van 
Brava nl klassiek. Op het programma staan 
onder meer Phil Grabsky’s documentaire ‘In 
Search of Mozart’, de bloedige opera 
‘L'Incoronazione di Poppea’ van Claudio 
Monteverdi en een compilatie van de ope-
ningen van alle symfonieën van Gustav 
Mahler.
Brava nl klassiek, 18.00 uur, www.bravanlklassiek.nl 

1 t/m 15 december
Tutto Verdi
200 jaar geleden werd Verdi geboren.  
Brava nl klassiek zendt daarom al zijn 
 opera’s uit én zijn beroemde Requiem 
onder de naam Tutto Verdi!. Hier hoort  
ook een cursus bij.
Kijk op www.bravanlklassiek.nl voor de cursus 
en de uitzendtijden.

8 december
West Side Story
De West Side Story door jonge amateurs in 
Het Concertgebouw – daarover berichtten 
we eerder al in Prelude. Begin december 
wordt dit project op tv uitgezonden.  
Niet iedereen is amateur: Maria wordt ver-
tolkt door Laetitia Gerards en Tony door 
Bastiaan Sparnaay. Zij studeerden aan een 
conservatorium respectievelijk muziek-
theateropleiding.
13.00 uur, NTR Podium Nederland 2
Kijk voor meer informatie over de deelnemende 
jongeren op http://westsidestory.concertgebouw.
nl/audition/showall

16 t/m 22 december
Muzikale sprookjes
Het is sprookjesweek bij brava nl klassiek. 
Sprookjes passeren de revue in de vorm 
van balletten en opera’s. Op het program-
ma staan The Little Mermaid op muziek van 

de Russische componist Lera Auerbach, 
Don Quichot, The Adventures of Pinocchio van 
Jonathan Dove, King Arthur, De Vuurvogel van 
Stravinsky, Cendrillon en De Schone Slaapster 
van Tsjaikovsky.
Kijk op www.bravanlklassiek.nl voor de uitzend-
tijden en de samenvattingen van de sprookjes.

24 t/m 29 december
Balletzesdaagse
Brava nl klassiek zendt een balletzesdaagse 
uit met de klassieker Het Zwanenmeer van 
Tsjaikovski en daarnaast minder bekende 
balletten, zoals Alice’s Adventures in Wonder-
land met muziek van Joby Talbot.
Kijk op www.bravanlklassiek.nl voor de uitzend-
tijden.

27 december
Tijl Beckands Sacre
Tijl Beckand presenteert een special van 
zijn programma ‘De Tiende van Tijl’ over 
Stravinsky’s Le Sacre du Printemps, dat pre-
cies 100 jaar geleden het grootste muziek-
schandaal ooit veroorzaakte. Tijl gaat  
naar Parijs, op zoek naar de sporen van 
Stravinsky, de beroemde impresario 
Dhiagilev en van de choreograaf Nijinski, 
die krankzinnig werd. Bovendien probeert 
Tijl het antwoord te vinden op de vraag 
wat welke grote muziekschandalen er de 
afgelopen eeuw nog meer waren. En: zijn 
wij als publiek nog te choqueren?
20.30 uur, AVRO, Nederland 3

trio wanderer sPeelt Pianotrio’s in deventer De advertentierubrieken ‘Spelers 
zoeken spelers’ en ‘Akkoordjes’ 
zijn bedoeld voor vraag en aan-
bod op muziekgebied. Ad ver ten-
ties 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@akkoord-
magazine.nl. De sluitingsdatum 
voor het volgende nummer is  
14 januari.
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scène uit verdi’s oPera  
‘simon boccanegra’

boris berman is te zien en te horen  
tiJdens het Pianoweekend biJ cultura

tisten, waar je onder meer in een 
hoboband speelt. In datzelfde week-
end van 8 februari vindt de cello-
samenspeldag plaats. Docenten Elske 
Tinbergen en Maria Sánchez Ramírez 
hebben spannende muziek voor 
cello kwartet uitgezocht. Genoeg  
keus voor verschillende niveaus: o.a. 
Grell, Mercadant, Satie en Spaanse 
volksmuziek. Daarnaast speelt de  
hele groep samen muziek voor 

twaalf cello's van Klengel en Poll.
Maar voor die tijd is er nog de cur-
sus ‘Musiceren met Kerst’ (22-27 
december). Zingen, orkestmuziek, 
kamermuziek, solozang met bege-
leiding… alles is deze vijf dagen 
mogelijk. Kortom: er is weer van 
alles te doen, voor ieder wat wils. 

Kijk voor het volledige aanbod op  
www.huismuziek.nl.

huismuziek
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akkoordjes

• Te koop: Kawaivleugel model 
kg3C (1.83 m) zwart, bouwjaar 
1981. mooie warme klank. Prijs in 
overleg. inlichtingen: m. margolis 
st.faco@wxs.nl, tel. 0346-560 447

• Te koop aangeboden (wegens leef-
tijd): vleugel Carl Ecke (Berlin-
Dresden). Bouwjaar 1920, nr. 
22691. gaaf exemplaar, licht noten-
hout, 190 x 1.50, model Popp (Joseph 
Popp was lid Bauhaus). in 1991 volle-
dig gerestaureerd en gereviseerd door 
Cristofori (voor toen Fl. 20.000). 
Foto’s op aanvraag. Vraagprijs euro 
6900. inlichtingen 020-4222890.the gents zingen in hilligersberg
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musica_amPhion

Pianist thomas beiJer treedt oP in baarn
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