
Euregio blokfluitfestival

Speel je blokfluit en wil je meedoen 
met een blokfluitfestival? Meld je dan 
aan voor het Euregio Blokfluitfestival 
op zondag 30 maart in Almelo. De 
organisatie is in handen van Kaliber 
Kunstenschool in samenwerking met 
Musikschule Nordhorn en het profes
sionele blokfluitensemble ‘The Royal 
Wind Music’. Het programma bestaat 
uit verschillende workshops en een 
concert van de profs. Iedereen mag 
meedoen: jong, oud, beginner, gevor
derd, individueel of met een ensem
ble; zolang je maar blokfluit speelt. 
Voor kinderen is er een speciaal pro
gramma.

Inschrijven kan t/m 16 maart via  
www.kaliberkunstenschool.nl. Daar vind  
je ook de deelnameprijzen.

Scratchweekend bij 
Residentie Orkest 

Terug van weggeweest: het Residentie 
Scratchweekend. Gevorderde ama
teurs en conservatoriumstudenten 
vormen 22 en 23 maart samen met 
beroepsmusici een scratchorkest. 
Zaterdag is de studiedag, zondag  
een presentatie als voorprogramma 
van het middagconcert van het 
Residentie Orkest.
Je kunt je inschrijven tot 15 maart. 
Plaatsing gebeurt op volgorde van 
aanmelding, dus wees er snel bij.

Royal Wind en het esito BlokfluitensemBle van kaliBeR kunstenschool in 2012

2 februari, Voorschoten
Hendrik Jan Brethouwer leidt Sinfo
nietta Voorschoten tijdens de uitvoe
ring van de Ouverture im italienischen 
Stile van Franz Schubert, de Achtste 
Symfonie van Beethoven en het fluit
harpconcert van Mozart. De solisten 
zijn Nick Scholten (harp) en Raymond 
Honing (fluit). 
15.00 uur, Kruispunt (Schoolstraat), 
Voorschoten.
www.sinfoniettavoorschoten.nl

8 februari, Amersfoort
De leden van de Orkest Vereniging 
Amersfoort zijn de stadsarchieven 
ingedoken en spelen tijdens hun voor
jaarsconcert een stuk van Johannes 
van Eijken (18231868), Amersfoorter 
en leerling van Felix Mendelssohn. 
Verder: de Eerste Symfonie “Lente” 
van Robert Schumann en harptalent 
Oxana Thijssen soleert in het harpcon
cert van Reinhold Glière. 
20.00 uur, Bergkerk, Dr. A. Kuyper
laan 2, Amersfoort.
www.orkestverenigingamersfoort.nl

8 maart, Delfzijl
Het jarige Haydn Jeugd Strijkorkest – 
ze bestaan 25 jaar – speelt twee  
klassiekers en een modern werk. Eine 
klein e Nachtmusik van Wolfgang Ama
deus Mozart en de Strijkers  sere na de 
van Antonin Dvorak. Cellist Theo door 
Heyning (1999) soleert in het Concertino 
voor cello en orkest (1955) van de 
Zweedse componist LarsErik Larsson. 
20.00 uur, Kruiskerk, Delfzijl
www.hjso.nl 

28 en 30 maart, Almelo
De Eroica, Beethovens derde symfo
nie, staat op de lessenaars bij Konink
lijk Symfonie Orkest Cecilia. Verder 
spelen de Twentse musici nog Glinka’s 
Walsfantasie en Tsjaikovski’s Variaties 
op een Rococothema voor cello en 
orkest. Stephan Heber is de solocellist. 
Vrijdag 28 maart: 20.00 uur, 
Bethelkerk, Hengelo. Zondag 30 
maart: 14.30 uur, Hof 88, Almelo 
www.ksocecilia.nl

12 april, Alkmaar
Het duurt nog even, maar in april speelt 
het Alkmaars Symfonie Orkest een fees
telijk programma met operaaria’s van 
Gluck, Rossini en Bizet. Van die laatste 
klinken ook de twee Carmensuites. 
Soliste is mezzosopraan Valérie Friesen, 
op de bok staat chefdirigent Albert van 
Eeghen. 
20.15 uur, Vrijheidskerk, 
Hobbemalaan 2, Alkmaar
www.alkmaarssymfonieorkest.nl

Bron: www.fasobib.nl  
Meld je concert aan via  

redactie@akkoordmagazine.nl 

Kijk voor meer info en het inschrijfformu-
lier op www.residentieorkest.nl > 
Onderwijs > Amateurmusici

Nieuwe cursussen bij 
Huismuziek

Oude klassiekers en nieuwe cursus
sen: Huismuziek blijft zich vernieu
wen. In het weekend van 15 en 16 
maart kunnen zangers (SATB) en 
instrumentalisten (violisten, altviolis
ten, cellisten, een contrabassist, 
hoboïsten, trompettisten) het Gloria 
van Vivaldi instuderen. De docenten 
letten op een historisch verantwoorde 
uitvoeringspraktijk en er is een lezing 
op zaterdagavond.
Op dezelfde twee data vindt de nieu
we cursus ‘Cellosuites van Bach voor 

scRatchdag 2009
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ConCerten van 
amateurorkesten

agenda
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Radio & televisie

5 t/m 8 februari, heel Nederland • Crosslinx
Crosslinx is festival dat een brug slaat tussen Indieclassical 
en avantgardepopmuziek. Het festival reist langs 
Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen. Er doen 
ook musici uit de klassieke hoek aan mee, zoals de philhar
monie zuidnederland en Lavinia Meijer. Dat is overigens niet 
nieuw; vorig jaar wonnen Patrick Watson en Amsterdam 
Sinfonietta nog “de Ovatie”prijs voor hun crossover (‘beste 
live performance op een Nederlands muziekpodium’). Verder 
zijn er optredens van o.a. José Gonzalez, Olafur Arnalds, 
Patrick Wolf, My Brightest Diamond en Lubomyr Melnyk.
www.cross-linx.nl

8 t/m 13 maart, Schiermonnikoog • Festival Jong Talent 
De officiële editie van het Internationaal kamermuziekfestival 
Schiermonnikoog is altijd in oktober, maar sinds drie jaar is 
er ook een jongtalentversie in de vroege lente op het klein
ste Waddeneiland. Maak kennis met de nieuwe generatie 
jonge talenten tijdens 12 concerten en 30 openbare master
classes. Verder: lezingen, muziekdocumentaires en (natuur
lijk) natuurexcursies.www.schiermonnikoogfestival.nl

23 maart, Amsterdam • Jazz en Oosterse muziek op fortepiano
Pianist Rembrandt Frerichs geeft met zijn trio een gewaagd 
concert: een mix van jazz en Oosterse kunstmuziek, met zelf 
Frerichs op fortepiano. Frerichs, componist en improviserend 
jazzmusicus: “Ik had een bepaalde klank in mijn hoofd voor 
onze mix van klassieke, jazz en oosterse muziek, die ik op 
een moderne vleugel niet kon realiseren. Via een omweg 
kwam ik uit bij de fortepiano.” In Egypte, waar hij woonde, 
raakte Frerichs in de ban van Perzische muziek. “Napoleon 
schonk Perzië, nu Iran, een fortepiano in 1804. Door mijn 
liefde voor klassieke Perzische muziek ontdekte ik de moge
lijkheden van de fortepiano – zij het geheel buiten de oor
spronkelijke context.” 
www.muziekgebouw.nl daar ook een interview met Rembrandt 
Frerichs

Kleine concertlocaties

1 februari • wereldpremières
Tijdens de NTR Zaterdag matinee op Radio 4 spelen  
de musici van het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Reinbert 
de Leeuw twee wereldpremières: Raving van Boogman en 
Der nächtliche Wanderer van De Leeuw. Verder klinkt 
Stravinsky’s Monumentum pro Gesualdo.
14.15 uur, Radio 4, rechtstreeks vanuit Het 
Concertgebouw, www.radio4.nl 

7 februari • hoornconcert van Strauss
Richard Strauss schreef een hoornconcert dat niet erg 
bekend is. Het is een prachtig stuk in de stijl van Schumann 
en Mendels sohn dat u deze avond live op de radio kunt 
horen. De solist is Stefan Dohr. Het Radio Filharmonisch 
Orkest o.l.v. Alexander Veder nikov begeleidt hem. Verder 
klinken nog Szyma nowski’s ConcertOuverture, Badings 
Symfo ni sche proloog en Sjostakovitsj’ Zesde Symfonie.
20.15, Radio 4, rechtstreeks vanuit Vredenburg Leidsche 
Rijn, www.radio4.nl 

15 februari • Jan Willem de Vriend
Het programma ‘Focus’ van Cultura richt zich vandaag op 
Jan Willem de Vriend. Eerst klinkt een concert uit 1992, 
waarin hij het Combattimento Consort Amsterdam dirigeert. 
Daarna volgt een reportage van het Nederlands Symfonie 
Orkest dat met De Vriend naar China gaat. Tot slot: de vier 
delen van de serie De Vriend en zijn helden, waarin Jan 
Willem de Vriend vertelt en toont waar hij zijn inspiratie van
daan haalt.
10.00 uur, Cultura, www.cultura.nl 

meerdere cellisten’ plaats. Beitske 
Verheij bewerkte de suites, die in feite 
uit meerdere stemmen bestaan, door 
die stemmen uit elkaar te halen. Zo 
worden ze een stuk gemakkelijker en 
kan je ze al spelen vanaf niveau 2.
De klassieker ‘Pianosamenspel’ o.l.v. 
Caecilia Andriessen is er ook weer.  
We schreven erover in AKKOORD
magazine nr. 53. Deze workshop vindt 
plaats op 5 april.
Op 5 en 6 april kunnen strijkers, hout 
en koperblazers, een pianist, een accor
deonist en een gitarist werken aan 
fillmmuziek. Het accent ligt op muziek 
die voor stomme films werd gecompo

neerd. De deelnemers voeren een aan
tal stukken synchroon uit met het 
beeld, precies zoals destijds ook 
gebeurde.
Een andere nieuwe cursus is ‘Armeens 
Oratorium van Katsjatoer Avedissan’. 
Dit oratorium herdenkt de Armeense 
genocide uit 1915. Voor strijkers, blokfluit, 
mandoline, ud, duduk, klarinet, basklari
net, mandola, gitaar, accordeon, dahol, 
tamboerijn en zangers (SATB). 
Tot slot kan men nog meedoen aan het 
klezmerorkest en het renaissance
weekend.
Kijk voor het volledige aanbod op 
www.huismuziek.nl

oRkest tijdens de RenaissanceWeek 2012
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het mosa tRio speelt 
23 maaRt in de 
hippolytuskeRk.

haRRiet kRijgh

veRso

Muziekkring Heerhugowaard
Het panfluitgitaarduo Verso speelt 16 februari om 11.30 uur stukken van 
VillaLobos, Soler, Piazzolla, Jobim, De Graaff, Ravel, Dyens en De Man. 
Het werk van De Graaf, De Horlepiep uit 2013, is een première. Precies een 
maand later is Trio S.V.P. aan de beurt. De naam staat voor saxofoon, viool en 
piano. Een nietalledaagse bezetting, met Lotte Pen (saxofoon), Marleen 
Wester (viool) en Cathelijne Noorland (piano). Op de lessenaar staat muziek 
van Glinka (Russische liederen), Eychenne, Franck, Sjostakovich, 
Rachmaninov, Dunstan, Debussy en Bartók. www.muziekkring.nl 

Hippolytuskerk, Hyppolytushoef
Twee trio’s staan de komende maanden geprogrammeerd. Trio Tangata speelt 
op 23 februari werken voor bandoneon, piano en contrabas. De musici spelen 
stukken van Astor Piazzolla, Juan d’Arienzo, Carel Kraaijenhof en Margreet 
Markerink, de pianiste van het ensemble. Op 23 maart speelt het Mosa Trio 
(viool, cello en piano) composities van Haydn, Brahms en Mendelssohn. 
De concerten beginnen om 15.30 uur. www.dekroonconcerten.nl

Jisp concerten bij kaarslicht, Jisp
Pianist Ronald Brautigam speelt composities van Beethoven en Mendels
sohn. Zijn concert vindt plaats op 22 februari. Op 22 maart klinken Ysaÿe, 
Mozart, Debussy, Prokofjev en Brahms tijdens een concert van violist 
Vesko Eschkenazy en pianiste Marietta Petkova. www.concertjisp.nl

Cruquiusconcerten, Cruquius
Celliste Harriet Krijgh verzorgt 22 februari een concert met muziek van 
Richard Strauss, Brahms, Debussy en Chopin, in dit oude stoomgemaal.  
Het Jenufa Strijkkwartet speelt 8 maart kwartetten van Sjostakovitsch en 
Hans Kox. Het kwartet bestaat uit Naomi Peters en Mintje van Lier (viool),  
Marjolein Dispa (altviool) en Rosalie Seinstra (cello). www.cruquiusconcerten.nl
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26 t/m 30 maart en 30 juli t/m 3 augustus, Den 
Haag • Kamermuziekfestival met workshops
Voor het eerst als voorjaarseditie. De musici laten 
zien in ‘Goed Getimed’ (het motto van het festival) 
dat humor en muziek één belangrijk ding gemeen 
hebben: timing. Musici en publiek gaan op zoek 
naar de vrolijke, speelse en humoristische kant van 
(kamer)muziek, om te beginnen met ‘Carnaval des 
animaux’ van SaintSaëns tijden het openingscon
cert. Zelf doen kan in de ‘meespeelateliers’, samen 
met hoboïste Pauline Oostenrijk, violist Bezion 
Shamir en altist Oene van Geel (Zapp4).
www.kamermuziekfestivaldenhaag.nl, www.kamermuziek-
ateliers.nl 

29 maart t/m 15 juni • Aventure speelt ‘1514: in Holland klinkt muziek’
De vier zangers en drie blokfluitisten van Aventure laten met ‘1514: In Holland 
klinkt muziek’ de rijke Hollandse muziekcultuur horen waarin de Amsterdamse 
schilder Jacob Cornelisz van Oostsanen (14701533) en zijn overbuurman in de 
Kalverstraat, de bankier Poppius Occo (14831537), leefden. Het project is gekop
peld aan de tentoonstelling ‘Van Oostsanen, de eerste Hollandse meester’ in het 
Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum Alkmaar. Occo bewaarde vele 
schatten in zijn huis, waaronder een kostbaar muziekhandschrift – de Occo 
Codex. Amateurs kunnen onder leiding van Aventureleden twee workshopweek
ends (1213 april en 1415 juni) volgen waarin wordt gewerkt aan de Ecce panis
mis uit dit handschrift. Zangers en renaissanceinstrumentalisten die dit willen, 
kunnen zelfs van het handschrift lezen. Verder inbegrepen: bezoek aan Occo’s 
huis, de expositie en natuurlijk een presentatie van de ingestudeerde mis.
Lees meer op www.aventure-ensemble.nl en klik op ‘Repertoire’.

Spelers zoeken spelers

de advertentierubrieken ‘Spelers 
zoeken spelers’ en ‘Akkoordjes’ zijn 
bedoeld voor vraag en aanbod 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 11 maart.

Akkoordjes

• Ter overname aangeboden een zeer goed onder houden 
BECHSTEIN VLEUGEL, bouwjaar 1974, lengte 1.65, kleur 
notenhout, klankkleur en toucher zijn voortreffelijk, prijs 
€ 10.000.. Voor nadere inlichtingen: 030 – 2515594 of 
esmoer@xs4all.nl

• Te koop: wandervogel theorbe (basluit),  
met 2 x 6 snaren. Waarschijnlijk Duits, begin 1900.  
Het instrument is in redelijk goede staat, maar heel lang 
niet bespeeld. Er is geen hoes of kist bij.  
Foto's op aanvraag. Prijs in overleg.  
Inl.: gerdi_hartgerink@hotmail.com, 0703989094

• Te koop: Vleugel, Erard 1925, 219 cm, serienr. 
114409, Rio Palissander, kruissnarig, ivoren toetsen.  
In goede staat, prachtige klank. Omstreeks 1990 nieuw 
besnaard en op hamer  koppen nieuw vilt. Vraagprijs  
€ 7000, Tel. 0566842562 of 06 20437086.

componist-diRigent peteR eötvös.

jan Willem de vRiend staat centRaal in  

een uitzending van cultuRa.
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16 februari • Herdenking Rameau
In 2014 is het 250 jaar geleden dat JeanPhilippe 
Rameau (16831764) stierf. Aan het begin van het 
Rameaujaar herdenkt de Concertzender deze Franse 
componist met een muzikaal portret. Op het program
ma staan Pièces de Clavecin en Concerts door 
Ensemble Masques o.l.v. Olivier Fortin en Pièces de 
clavecin door Skip Sempé. Daar naast klinken delen uit 
de opera Zoroastre, uitgevoerd door het Franse 
ensemble Ausonia o.l.v. Frédérick Haas met sopraan 
Eugénie Warnier en bas Arnaud Richard. Kortom: 
hoogbarokke Franse muziek, gebracht door over 
wegend Franse musici.
Concertzender, L'Esprit Baroque, 15.00-17.00 uur  
(via kabel of internet te beluisteren, live en via uitzending 
gemist op de site), www.concertzender.nl 

19 februari • Herdenking Britten
Brava eert Britten. Deze Engelse componist ‘vierde’ in 
2013 zijn 100e geboortedag. Het is nu dus eigenlijk te 
laat, maar voor mooie muziek is het nooit te laat.  
De avond begint met Brittens Fantasy for Oboe and 
Strings, gevolgd door de komische opera Albert Herring. 
De hobo was één van Brittens favoriete instrumenten. 
De Fantasy schreef hij toen hij een tiener was en  
zorgde voor aandacht in binnen en buitenland.  
De opera gaat over het dagelijks leven in een Britse 
dorpje rond 1900. Het dorp kan geen meisje vinden  
dat geschikt is voor de rol als mei koningin en daarom  
valt moederskindje Albert Herring deze twijfelachtige 
eer ten deel. Albert wordt ermee gepest.  

Ondanks het geestige libretto is er ook een diepere 
kant. In dat opzicht is het een typische Brittenopera:  
hij gaat over de reactie van een samenleving op een 
zonderling.
20.00 en 20.15 uur, brava nl klassiek,  
www.bravanlklassiek.nl 

21 en 23 februari • Nederlandse première
Peter Eötvös dirigeert zijn eigen vioolconcert DoReMi 
dat vanavond zijn Neder landse première beleeft. De 
solist is Midori Gotõ, de begeleiding komt van het 
Radio Filharmonisch Orkest. Op de lessenaar staan 
verder nog Bartóks Concert voor orkest en Kodály’s 
Dansen uit Galánta. 
20.15 uur, Radio 4, rechtstreeks vanuit Vredenburg 
Leidsche Rijn 

28 februari t/m 2 maart • Carnaval
De Berliner Philharmoniker speelt 28 februari o.l.v. 
Georges Prêtre de Ouverture Le Carnaval Romain van 
Berlioz. Omdat één van de scènes in het begin tijdens 
carnaval speelt, kreeg de ouverture deze naam. Op 1 
maart klinkt Schumanns Carnaval, gespeeld door pia
niste Martha Argerich. Deze compositie bestaat uit een 
reeks korte delen, die elk een gemaskerd personage 
verklanken. En wat is carnaval zonder Carnaval des 
animaux van SaintSaëns? U hoort weer de Berliner 
Philharmoniker, deze keer o.l.v. Sir Simon Rattle.
28 februari en 1 maart: 19.30 uur, 2 maart: 16.00 uur, 
brava nl klassiek, www.bravanlklassiek.nl

RemBRandt fReRichs speelt 
jazz en oosteRse muziek op 
een speciaal vooR hem 
geBouWde foRtepiano

• Cello orkest Spiccato in Amersfoort heeft 
ruimte voor nieuwe spelers. Spiccato 
speelt originele en gearrangeerde meer
stemmige cellomuziek van Renaissance 
tot tango. We repeteren elke twee weken op 
dinsdagavond. Ben je een meer gevorderde 
amateurcellist en heb je zin mee te doen? 
Kom dan een keer vrijblijvend meespelen 
om kennis te maken. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met dirigente 
Celesta Lente, celestalente@yahoo.com of 
de contact persoon van Spiccato Maria 
Osterholt, maria.osterholt@gmail.com. 
Spiccato is een van de ensembles van 
Huismuziek Amersfoort. 

• Gezocht: vaste tweede hoornist voor 
enthousiast Kamerorkest in Driebergen Wij 
repeteren op donderdagavond o.l.v. Albert 
van Eeghen. Tevens plaats voor violisten.  
Contact via onze website: www.kameror
kestdriebergen.nl of via Petra Kramers  
030 2291448, pgn.kramers@planet.nl

• Het orkest van Toonkunst Bussum (een  
vereniging met een koor en een orkest) is, 
wegens zwangerschapsverlof van de huidi
ge aanvoerster van de celli, op zoek naar 
een plaatsvervanger (m/v) voor het concert 
door koor & orkest van za. 24 mei 2014.  
Bij een 'klik' is een vaste aanstelling als 
aan voerder ook mogelijk.  
Voor informatie over de vereniging zie:  
www.toonkunstbussum.nl Telefonische  
informatie via Wil Senden, 0356235309

Radio & televisie

M
ic

h
ie

l 
va

n
 n

ie
u

w
k

e
r

k

 vooruitblik vervolg

akkoord magazine • februari/maart 2014 • 37


