
Speel mee met Het 
Gelders Orkest

Brahms staat dit jaar centraal bij Het 
Groot Gelders Orkest. Honderd gevor-
derde amateurmusici studeren samen 
met vijftien musici van het Het 
Gelders Orkest drie ochtenden twee 
werken in: Brahms’ Akademische 
Festouverture en Strauss’ Aquarellen. 
Repetities op 10, 24 en 25 mei met 
aansluitend een presentatie.
Speel je altviool, cello, contrabas, 
hoorn of slagwerk? Dan kan je je nog 
aanmelden tot 15 april. 

Stuur daarvoor een e-mail naar educa-
tie@hetgeldersorkest.nl. 

Zomercursussen van 
Huismuziek

Zoals u in onze special kunt lezen,  
zijn er weer veel interessante muziek-
cursussen in binnen- en buiteland dit 
jaar. Ook Huismuziek organiseert weer 
van alles en het aanbod begint al in 
mei met het nonet van Martinu (10 en 
24 mei, Velp). Er is nog plaats voor een 
violist, een fagotist en een hoornist. 

Van 16 t/m 18 mei is er een lang 
renaissanceweekend met muziek uit 
de lage landen voor zangers, dansers 
en instrumentalisten. Violisten, altis-
ten, cellisten, gambisten, theorbespe-
lers, luitisten, gitaristen, blokfluitisten 
en baroktrombonisten zijn van harte 
welkom. Zangers en instrumentalisten 
kunnen zich ook inschrijven voor het 
dansgedeelte.  
De dans bleek eerder al een grote 
toegevoegde waarde te zijn; het gaf 
musici nieuwe inzichten. En wat is 
voor dansers fijner dan werken met 
livemuziek? Het belooft een divers 
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2, 4 en 5 april
Het CREA Orkest begeleidt Sander van Gelder 
in Richard Strauss’ Eerste Hoornconcert. 
Verder staan op het programma Pini di Roma 
van Ottorino Respighi en de Derde Symfonie 
van Camille Saint-Saëns.
Alle concerten beginnen om 20.15 uur. 
Locaties: Nicolaikerk Utrecht en twee 
keer Dominicuskerk Amsterdam.
www.creaorkest.org 

5 april
Het Utrechts Studenten Koor en Orkest 
speelt elk jaar een groot werk van J.S. Bach. 
Dit jaar is de Johannes Passion aan de beurt 
– logisch, gezien de tijd van het jaar.
20.00 uur, Heilig Hartkerk, Maarssen
www.usko.nl

6 april
Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
speelt alleen maar werken van Bruckner: 
Drei Sätze für Orchester, Symphonie in d 
('Nullte') en Marsch in d-Moll.
15.00 uur, Protestantse Kerk, Kerkplein 1, 
Zandvoort, www.hpho.nl 

8 april
Symfonieorkest Eindhoven brengt met ‘Licht 
op het noorden’ werken van de 
Scandinavische componisten Berwald 
(Zweden), Nielsen (Denemarken) en Grieg 
(Noorwegen). De van oorsprong Deense 
schrijfster Stine Jensen geeft een inleiding 
over haar ervaringen tijdens reizen door het 
noorden. Vorig jaar maakte Jensen een  
tv-serie en schreef een boek met de titel  
‘Licht op het Noorden’.
20.15, Muziekgebouw Frits Philips, 
Eindhoven, inleiding om 19.30 uur
www.symfonieorkesteindhoven.nl

12 april
Muziek bij historische gebeurtenissen –  
dat is de titel van het programma dat het 
Verenigd Utrechts Symfonie Orkest ten 
gehore brengt. De gebeurtenissen komen uit 
verschillende eeuwen. En de muziek natuur-
lijk ook. Op de lessenaars staan de volgende 
werken: Egmont Suite van Beethoven, 
Watermusic van Händel, ‘de triomfmars’ en 
‘Ballabile’ uit Aïda van Verdi en tot slot een 
stuk van Bertelman: Ouverture tot de 
Cantate ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van Felix Meritis.
20.00 uur, aula Academiegebouw, Utrecht
www.vuso-amateurorkest.nl

13 april
De Hilversums Orkestvereniging speelt stuk-
ken van Alexander, Bizet, Debussy, Ravel, 
Reijden en Joh. Strauss jr. Een mooie mix 
van bekend en onbekend werk voor ver-
schillende bezettingen: van tien blazers tot 
volledig symfonieorkest.
15.00 uur, Morgensterkerk, Hilversum
www.hiversumseorkestvereniging.nl

Dan volgt van 28 juni t/m 2 juli een 
nieuwe cursus: de Bach-blokfluitvijf-
daagse. Op de lessenaars staan 

bewerkte triosonates, delen uit grote 
orkestwerken en aria’s. Deelnemers 
spelen in kleine ensembles én in de 
grootst mogelijk denkbare bezetting. 
Hierin is plaats voor sopraanblokfluit 
tot subbas. De docenten voegen nog 
een aantal renaissancestukken toe, 
om ook de muziek van vóór Bach een 
plekje te geven.
In juli (20 t/m 25) kunt u deelnemen 
aan de inmiddels klassieke algemene 
muziekweek. Hier komt muziek in de 
meest uiteenlopende stijlen en genres 
aan bod: van barok tot hedendaagse 
muziek, van volksmuziek en muziek-
theater tot experimentele muziek. 
Voor geïnteresseerden staan ook jazz, 
improvisatie, zigeunermuziek en salsa 
op het programma. En allerlei bezet-
tingen passeren de revue: groot 
orkest, groot koor, kamermuzieken-
sembles, duo’s, trio’s, kwartetten, 
zowel vocaal als instrumentaal,  
alles is denkbaar. 
Een andere klassieker is de kamer-
muziekweek en –vierdaagse voor  
blazers, strijkers, pianisten en zangers 
vanaf eind juli. Alleen vaste of voor 
deze gelegenheid samengestelde 
ensembles kunnen zich nog 
in schrijven.

Spaanse barok op Terschelling is 
alweer zo’n klassieker. Deze week in 
augustus is bedoeld voor zangers en 
instrumentalisten. Er is nog plek voor 
strijkers, blazers (m.u.v. hobo en 
fagot) en zangers.

Eind augustus kunnen strijkers, twee 
dwarsfluitisten en zangers meedoen 
aan het requiem van Campra voor koor 
en orkest. Deze Franse 18e-eeuwse 
componist schreef dit stuk aan het 
einde van zijn leven voor de Chapelle 
Royal.

Kijk voor het volledige aanbod op 
www.huismuziek.nl

repeteren in een kerkje tijdens de muziekweek op terschelling (2011)
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ConCerten van 
amateurorkesten

agendaagenda

Klassiek Geeft (Radio 4) krijgt vervolg

De succesvolle inzamelactie van muziekinstrumen-
ten, Klassiek Geeft van Radio 4 (2011) krijgt een ver-
volg. Tussen 12-23 mei kunt u uw ‘oude’ muziekin-
strument weer schenken.
Muziekinstrumenten inzamelen voor kinderen, dat 
was het idee achter de eerste editie van Klassiek 
Geeft in 2011. Wie nog een oude viool, cello of klari-
net op zolder had liggen, kon die een tweede leven 
geven in handen van een schoolkind. De actie was 
een groot succes: Radio 4 zamelde 1.267 instrumen-
ten in, die met behulp van verschillende instrumen-
tenbouwers en -reparateurs weer ‘speelklaar’ wer-
den gemaakt. De instrumenten werden gedoneerd 
aan verschillende muziekeducatieprojecten in heel 
Nederland. Ook allerlei bekende musici schonken 
een instrument. Dirigent en voormalig violist Jaap 
van Zweden schonk bijvoorbeeld zijn eerste viooltje. 
Radio 4-presentator Ab Nieuwdorp gaf zijn oude 
trompet weg. 
Dit jaar verzamelt de zender muziekinstrumenten 
voor het nieuwe ‘Instrumentendepot Leerorkest’ – 

een idee van Marco de Souza, initiatiefnemer van het 
Leerorkest, drijvende kracht achter Muziekcentrum 
Zuidoost en Amsterdammer van het Jaar. Bij dat 
depot kunnen instrumenten geleend worden voor 
muziekeducatieprojecten voor basisschoolleerlingen 
uit het hele land.  
Veel instrumenten van de vorige editie van Klassiek 
Geeft kwamen terecht bij het Amsterdamse 
Leerorkest. Een orkest voor kinderen die vanwege 
sociaal-maatschappelijke drempels weinig tot niets 
aan muziekbeoefening doen. Het mooie is dat de kin-
deren al heel snel samen kunnen spelen. Een erva-
ring die stimuleert en motiveert, weten ze bij 
Muziekcentrum Zuidoost. Inmiddels heeft Amsterdam 
22 leerorkesten op 18 basisscholen, en krijgen 2.100 
leerlingen muziekles. 
Ook het viooltje van Jaap van Zweden is te horen in 
een van die leerorkesten. 

Houd voor meer informatie over Klassiek Geeft de  
website in de gaten: www.radio4.nl  

weekend te worden: deelnemers  
werken in grote en kleine bezetting  
en in homo- en heterogene bezetting. 
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Maartje van Weegen en jaap van ZWeden

v.l.n.r. Marco de souZa, Maartje van 

Weegen, leerling uit het leerorkest, 

MarWil straat en tijnke hieMstra
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3-5 april • Sneek, Hoogeveen en 
Groningen: Noord Nederlands 
Orkest speelt ABBA
Agneta, Björn, Benny, Anni-Frid: de 
wereld lag aan hun voeten tussen 
1974 – het jaar waarin zij het 
Eurovisiesongfestival won – en 
1982. Nog steeds kan menigeen de 
teksten van ABBA zó meezingen. In 
hun cross-over serie gaat het Noord 
Nederland Orkest terug naar de 
seventies. Tom Trapp maakte arran-
gementen van ABBA-liedjes. 
Gezongen door Janneke Brakels, 
Christian Grotenbreg en Monique en 
Suzanne Klemann (Lois Lane). 
Meer informatie: www.nno.nu

Nu – 19 april: Johannes en Matthäus 
Passionenin Nederland
Onze collega’s van Zing magazine zetten alle 
uitvoeringen van de Johannes en de Matthäus 
Passion van Johann Sebastian Bach op een rijtje 
in de Passie Barometer. In 2014 zijn er in 
Nederland 189 uitvoeringen van de passies. 
Zondag 13 april spant de kroon. Op die dag zijn 
er 25 uitvoeringen. Opvallend is dat de 
Johannes Passion van J.S. Bach vaker te horen 
is dan vorig jaar. Vorig jaar klonken er 36, nu 48. 
Een reden is dat de Johannes goedkoper is om 
te produceren dan de Matthäus, die vraagt om 
een dubbelkoor en -orkest. Verder is de 
Johannes met zijn bijna twee uur aanmerkelijk 
korter dan de Matthäus, die gemiddeld 2 uur en 
50 minuten duurt. Een passie bij u in de buurt? 
Surf naar www.zingmagazine.nl 

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 6 mei.

cAnto ostinAto

14 t/m 18 april • Matthäus-week
Nederland is Matthäus-land. Wij hebben een onge-
kende traditie als het om deze compositie gaat die  
we te danken hebben aan Willem Mengelberg.  
Brava nl klassiek presenteert vijf totaal verschillende 
uitvoeringen: van ensemble Markant Vocaal, een 
representant van de hoogstaande Nederlandse ama-
teurtraditie; van Ton Koopman hoort u een historisch 
geïnformeerde uitvoering; de 16e dirigeert Georg 
Christoph Biller het Gewandhausorchester van Leipzig, 
de stad waar de Matthäus Passion het licht zag; vrij-
dag de 17e speelt het Nederlands Symfonieorkest 
o.l.v. Jan Willem de Vriend de versie die Mendelssohn 
uitvoerde in 1829. De week sluit op 18 april af met 
een uitvoering op de plek waar Mengelberg de 
Matthäus-traditie is begonnen: het Amsterdamse 
Concertgebouw.
Brava nl klassiek

25 april • Canto Ostinato 35 jaar
Op 25 april 1979 beleefde Canto Ostinato van Simeon 
ten Holt zijn première. Cultura organiseert daarom een 
Canto-avond met de film Over Canto van Ramon 
Gieling, een interview met Ten Holt waarin hij vertelt 
over zijn muziek en zijn verhouding tot Canto. En 
natuurlijk klinkt dit stuk ook in z’n geheel, in een uit-
voering van o.a. Sandra en Jeroen van Veen.
Film: 20.30 uur | interview: 21.30 uur | uitvoering compo-
sitie: 21.50 uur

Cultura 24, www.cultura.nl/klassiek
25 en 26 april • Koninklijk weekend
De eerste Koningsdag staat voor de deur; tijd dus voor 
wat koninklijke muziek. Vrijdag 25 april klinkt Händels 
Music for the royal fireworks. De dag erna klinkt King 
Arthur van Purcell. Deze muziek gaat over de konin-
gen Arthur en Oswald die strijden om de Heilige Graal. 
De kille Oswald smelt voor de hoedster van de Graal. 
Wanneer zij hem duidelijk maakt dat haar hart al aan 
Arthur toebehoort, besluit Oswald haar te ontvoeren. 
De liefdesstrijd van de twee koningen ontaardt in een 
bloedstollend duel.
25 april, 19.00 uur; 26 april, 20.30 uur
Brava nl klassiek

26 en 27 april • Minimal weekend
Nog een herdenking: veertig jaar geleden werkte 
Michael Nyman zijn theorie over minimal music uit. 
Waarschijnlijk bedacht hij die term zelf. Dit weekend 
zijn ‘s avonds verschillende documentaires over com-
ponisten en registraties van concerten te zien. Denk 
hierbij behalve aan Nyman ook aan Philip Glass, Terry 
Riley en Steve Reich, Louis Andriessen, Wim Mertens 
en Simeon ten Holt.
NPO.nl LIVE, Cultura.nl LIVE
Uitzendtijden nog onbekend; 
kijk op www.cultura.nl/klassiek

• Gezocht: CONCERTMEESTER bij het Verenigd 
Utrechts Symfonie Orkest vanaf half april 2014. 
Speel je aardig viool, zie je hier een uitdaging in, of 
ken je iemand die dit zou kunnen? Neem dan con-
tact met ons op (vusoorkest@gmail.com) of bezoek 
onze website voor meer informatie  
(www.vuso-amateurorkest.nl/).

• Het Almeers Orkest heeft plaats voor strijkers in 
alle bezettingen. Wij zijn een jong orkest (dit jaar ons 
eerste lustrum) en in een opbouwfase. Kom gerust 
eens langs op onze repetities o.l.v. John Leenders op
woensdagavond van 20:00 – 22:30 in de Draaikolk, 
Lekstraat 2, Almere (Waterwijk)
info: e-mail: hetalmeersorkest@gmail.com  
www.hetalmeersorkest.nl Tel.: 06-134 92 010

Radio & televisie

Kleine concertlocaties

Kamermuziek de Amstel
In een bijzonder, modern kerkje aan het water, organiseert Kamermuziek de Amstel regel-
matig concerten. Het gebouw doet in de verte denken aan de ontwerpen van Le 
Corbusier. Zondag 6 april speelt het EnAccord Strijkkwartet werken van Brahms, 
Mendelssohn en Ades. Op 25 mei is het Uriël Ensemble aan de beurt, dat net als de orga-
nisatie zijn 10-jarige bestaan viert. Op de lessenaar weer Brahms, maar ook Dvorák.
www.kamermuziekdeamstel.nl 

Kiozk
De Bezetting Speelt bestaat uit vijf strijkers en vijf blazers. Dit zijn orkestmusici bij o.a. 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentie Orkest, de omroeporkesten, de 
Marinierskapel en het Royal Liverpool Philharmonic. Op 12 april spelen ze een bewer-
king van Brahms’ Seranade op. 11, Beethovens Septet voor klarinet, fagot, hoorn, viool, 
altviool, cello en contrabas en een concert voor klarinet en strijkkwartet van Busoni. 
Kiozk-concerten vinden plaats bij kaarslicht in de Grote Kerk in Oostzaan en er is altijd 
een expositie te zien. Deze keer kunt u kijken naar een installatie met schilderijen van 
Simone Tuinenberg.
www.kiozk.nl 

Kapel op ‘t Rijsselt
De Atlantische connectie – zo heet het concert dat het Amsterdam Ensemble (pianotrio 
plus klarinet) geeft op 13 april op een Gelderse landgoed. In dit concert wordt een muzi-
kale verbinding gelegd tussen Amerika en Europa, tussen de nieuwe en de oude wereld. 
Het ensemble doet dat met composities van Rota, Ives, Stravinsky en Ravel.
www.kapeloptrijsselt.nl 

Concertserie Beek
Vroege barokmuziek klinkt er in de Sint-Bartholomaeukerk in Beek op 26 april. Drie zan-
geressen, een organist-klavecinist en een celliste spelen werken die verwijzen naar drie 
bijzondere vrouwen. Voor hen werd namelijk midden 16e eeuw voor het eerst een uit-
sluitend vrouwelijk professioneel ensemble opgericht aan het hof van Ferrara. De hertog 
liet hen de meest uitbundige muzikale versieringen uitvoeren. Het Euterpe Baroque 
Consort brengt muziek van Monteverdi en Carissimi.
www.concertseriebeek.nl

agenda vervolg vooruitblik 
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Kasteel Heeswijk

Kasteel Heeswijk ligt verscholen in de Noord-Brabantse bossen. Dit 11e eeuwse 
kasteel heeft een rijke geschiedenis en was tot 1997 bewoond. Tegenwoordig is 
het kasteel open voor publiek. Er zijn binnenplaatsen, een kasteeltuin en een 
slotgracht. Dat is nog niet alles: de Wapenzaal verandert regel matig in een  
concertzaal. U kunt er genieten van heerlijke muziek. Op 13 april 2014 geven 
sopraan Maartje Coolen en pianist Leonard van Lier twee matinee concerten  
met werken van onder meer Händel, Mozart, Chopin en Fauré. 
Tip: voor of na de concerten kunt u in de naast gelegen Brasserie “Het 
Koetshuis” wat eten of drinken. Bij mooi weer op het erf.  

Locatie: Kasteel Heeswijk
Adres: Kasteel 4 in Heeswijk Dinther
Tel.: 0413-292024
Datum: 13 april 2014, 14.15u en 15.15u. 
Website: www.kasteelheeswijk.nl

18 april, Wiesbaden: Brockes 
Passion van Telemann
Wie helemaal geen zin heeft 
in Bach, maar wel in een pas-
sie, kan op vrijdag 18 april 
(Goede Vrijdag, 17.00 uur) 
afreizen naar Wiesbaden voor 
de beeldschone Brockes 
Passion van Georg Philipp 
Telemann. Lutherkirche, 
Wiesbaden. 
Of anders de opname die 
René Jacobs in 2009 van het 
werk maakte in de cd-speler 
doen.

7 april: Testconcert TivoliVredenburg 
Utrecht
Op 21 juni is de officiële opening van 
TivoliVredenburg in Utrecht. Na jaren van 
breken, bouwen en ruzies in de Utrechtse 
gemeenteraad heeft Utrecht eindelijk weer 
een eigen muziektempel, met zeven zalen, 
voor zowel pop, jazz als klassieke concer-
ten. De allereerste bespeler van de Grote 
Zaal – overgeleverd uit het oude gebouw 
– is het Utrechtsch Studenten Concert 
o.l.v. Bas Pollard. Het programma: Ravel 
(La Valse en Une Barque Sur l’Ocean) en 
Kodaly (Háry János Suite).
www.tivolivredenburg.nl

Akkoordjes

• Bouw uw eigen viool, altviool, 
cello of campanula in 14 dagen 
o.l.v. de inspirerende leiding van 
bouwer Helmut Bleffert in de 
Ardèche Frankrijk. Van 13 t/m 27 
juni as. Kijk voor alle info op: 
home.kpn.nl/josjacamerig  
mailto:josehlen@gmail.com

• Te koop of ter overname 
gevraagd: (Female) Tanpura 
(Indiaas snaarinstrument zie beeld 
hiernaast). Graag bellen met Else 
Schelvis, tel 06 2047 3326.

cAnto ostinAto
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