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Grenzen verleggen 

 

In maart is er veel gebeurd, zijn concoursen gespeeld en concerten gegeven. We 

blikken er in deze nieuwsbrief op terug. 

 

Deze maand bereiken veel leerlingen de doelen, waar ze dit jaar naartoe gewerkt 

hebben. Dit is de tijd van de voortgangstentamens, de presentatie van alles 

waarvoor iedereen zich optimaal voorbereid heeft. Er waren voorspeelklassen, try 

outs en concerten. Docenten geven nog een extra les om de puntjes op de i te 

zetten. We hopen dat iedereen plezier beleeft aan de voorbereidingen en de komende 

weken de rust en de tijd vindt om te genieten van de eigen ontwikkeling, van de 

grenzen die verlegd zijn. 

 

 

Veel succes!         Anthony Zielhorst 

  



 Jong KC Kalender 2017 – 2018 
April  

4 Toelatingsexamens muziektheorie nieuwe leerlingen 

14 Compositieworkshop 3 (NBE-winnaars) 

16 Start voortgangstentamens en toelatingsexamens 

27 Start meivakantie 

  

Mei  

6 Einde meivakantie 

8-12 Jazz concours Roemenië 

10-13 Hemelvaart 

14 Start Centraal Schriftelijk Eindexamen 

16 12:30 Lunchconcert Onderbouw Vreedehuis 

19 Start AKO-repetities 

20-21 Pinksteren 

23 19:30 Jong KC Korzo 

26 Royal Jam Session / Piet Wezepoel Jazzfestival 

31 De Oogst van Jong KC Eindhoven 
 
Volgende Nieuwsbrief verschijnt 7 mei 2018 / Deadline voor kopij: 24 april 2018 

 
 
Tentamentijd 
 
Half april vinden de voortgangstentamens plaats. In de Studiegids 2017-2018 is een 

overzicht te vinden. Ten opzichte van dit overzicht zijn enkele wijzigingen 

doorgevoerd, rekening houdend met beschikbaarheid van docenten.  

Dinsdag 3 april  orgel 

Zaterdag 14 april  contrabas 

Maandag 16 april  fluit en altviool  

Dinsdag 17 april  harp, jazz-drums, zang en tuba 

Woensdag 18 april  cello en compositie 

Donderdag 19 april  viool onderbouw  

Vrijdag 20 april  viool bovenbouw en hobo 

Maandag 23 april  jazz-saxofoon, trombone en hoorn 

Dinsdag 24 april  piano 

Woensdag 25 april  blokfluit, jazz-gitaar en slagwerk 

Donderdag 26 april  jazz-piano, gitaar, trompet en jazz-zang 

Maandag 14 mei  klarinet 

 

Aan de voortgangstentamens zijn de toelatingsexamens van de nieuwe leerlingen 

gekoppeld. Daarnaast is er een tweede ronde in juni. Er is ook dit jaar veel 

belangstelling voor Jong KC. We zijn benieuwd! 

 
Korzo vervalt 
Het programma dat op 25 april gepland is in Korzo komt wegens de drukte die de 

tentamens opleveren, te vervallen. Het eerstvolgende Jong KC Korzo programma 

wordt gerealiseerd op woensdag 23 mei. 



TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN MAART 
 
Concoursresultaten 
In maart hebben veel leerlingen deelgenomen aan de diverse concoursen. Het is 

goed, dat zij zich hebben kunnen focussen op de verbetering van hun spel. In een 

concours werk je toe naar een topprestatie op jouw eigen niveau, maar door er zo 

geconcentreerd aan te werken breng je je eigen spel op een ander plan. In dat 

opzicht doe je een wedstrijd met jezelf. 

Er is een groot aantal eervolle vermeldingen en aanmoedigingsprijzen uitgereikt. We 

noemen hier degenen die in de prijzen gevallen zijn. 

 

Maassluise Muziekweek 

Categorie 7 t/m 9 jaar 

Maya Touray, Piano, Jong KC Junior - 1e prijs 

Adinda van Delft, Piano, Extern - 2e prijs 

Arda Naci, Cello, Jong KC Junior – 3e prijs 

Categorie 10 jaar 

Marcel Sutedja, Viool, groep 7 – 2e prijs 

Lilian Touray, Cello, groep 7 – 3e prijs 

Categorie 14 t/m 17 jaar 

Marc Kentstra, Blokfluit – 1e prijs
  

 

Britten Viool Concours Zwolle – 17 en 18 maart 2018 

Marcel Sutedja, groep 7 – 1e prijs in categorie 10 – 12 jaar 

Kaya Gür, HAVO 4 – 2e prijs categorie 13 – 15 jaar 

Xander Wassenaar, HAS 3 – 3e prijs categorie 13 – 15 jaar 

 

Steinway Piano Concours Alkmaar  

Halve finale 17 maart 2018 – Finale 14 april Concertgebouw Amsterdam 

Pallavi Nandoe Tewari, groep 7 – Categorie A (t/m 10 jaar) 

Jure Jurakic, groep 8 – Categorie B (t/m 13 jaar) 

Peiting Xue, Extern – Categorie C (t/m 16 jaar) 

Connie Lou, Extern – Categorie C (t/m 16 jaar) 

 

Prinses Christina Concours 

De Muziekwedstrijd (online wedstrijd allerjongsten) 

Adinda van Delft – Viool, Jong KC Extern – 1e prijs Categorie 2 ( 9 t/m 12 jaar) 

Christiaan Blom – Blokfluit, Jong KC Junior – 4e prijs Categorie 2 ( 9 t/m 12 jaar) 

Matthijs van Delft – Gitaar, Jong KC Extern – 4e prijs Categorie 2 ( 9 t/m 12 jaar) 

 

  



Prinses Christina Concours 

Regionale finales 

Zaandam 14 januari 2018 

Max Valkenburcht – Piano, Jong KC Extern – 2e prijs Categorie 1 (12 t/m 14 jaar) 

Rotterdam 11 februari 2018 

Lola Jurakic – Cello, klas 2 – 1e prijs Categorie 1 (12 t/m 14 jaar) 

Dante Jongerius – Blokfluit, VWO 5 – 2e prijs Categorie 2 (15 t/m 19 jaar) 

’s Hertogenbosch 11 maart 2018 

Viride Kwartet – 1e prijs Categorie 2 (15 t/m 19 jaar) 

Salomé Bonnema, VWO 5 / Iris Kengen, VWO 6 / Sedna Heitzman, VWO 6 /  

Jurre Koopmans, HAVO 3 

 

Halve Finale 7 april – Finale 21 april 

 

 

 
 
Concert Gotische Zaal 
 
Het was een bijzonder concert in de Gotische Zaal van de Raad van State op 16 

maart. Ook nu was er weer veel publiek gekomen om naar een gevarieerd 

programma te luisteren. Lola Jurakic speelde samen met Elena Malinova het eerste 

deel  van Haydns Celloconcert in C en Ritje van Joey Rouken, ter voorbereiding op 

de halve finale van het Prinses Christina Concours. Kaya Gür vervolgde met de 

Valse Scherzo van Tchaikovsky en de Romance van Shostakovitch, in samenspel 

met Natasja Douma. Claire Schuurmans speelde het subtiele Fille aux cheveux de 

lin van Debussy en de Prelude uit de Petite Suite van Watkins op haar harp. 

Toen trad de koorklas  uit de 

basisschool aan. Onder leiding van 

hun drie docenten Angeliki Ploka. 

Irene Verburg en Koen van der Meer 

zongen zij een canons en koorstukken. 

Groot plezier was er te horen in onder 

meer Bona Nox en Da Pacem. Vrijwel 

alle kinderen hebben ook solistisch 

gezongen. Grote indruk maakte de 

dynamische schakeringen in het Vater 

Unser.  De kinderen hebben veel 

geleerd dit jaar! 

 
 

 
Natasja Douma begeleidde vervolgens Luna van Leeuwen bij een Dans van 

Sarasate, waarna Jurre Koopmans en Victor Su het concert besloten met het laatste 

deel uit de Cellosonate in e van Brahms 

 

  



Jong KC Big Band – Johan Plomp 
 

Elk jaar blijkt weer dat de Jong KC Big Band een belangrijk onderdeel van het 

leerprogramma van Jong KC is. De blazers gaan onder leiding van Johan Plomp een 

aantal dagen achter elkaar intensief aan het werk om een fraai resultaat te 

bereiken. Woensdag 14 maart is de club begonnen, de zaterdag erna werd het 

project afgesloten met een concert  

Jan van Bilsen was die dag op school. Hij schrijft daarover: 

In gesprekken met collega’s van “gewone” scholen maak ik wel eens melding van het 

feit dat de zaterdag te KC/SvJT eigenlijk een gewone schooldag is met allerlei 

activiteiten. Afgelopen zaterdag was daar weer een mooi voorbeeld van. Op de eerste 

plaats was het zeer druk in de Dansvleugel waar de landelijke slotaudities werden 

georganiseerd. Veel jonge kinderen, docenten, ouders met vragen en dus ook 

voorlichtingsmomenten. Tegelijkertijd vond de Open Les van het Dansersfonds ’79 

plaats. Via de dansvleugel naar de repetitie van de blazers in het ABC waar onder de 

bezielende leiding van Bart de Kater een werk van Bach werd ingestudeerd. In de 

Schönbergzaal repeteerde de Big Band voor het concert later op de middag onder 

toeziend oog van Erwin en Annick. Johan Plomp in zijn rol als enthousiaste en 

fanatieke bandleider presenteerde met de band een mooi overzicht van sleutelwerken 

uit de jazzhistorie. Het concert verdiende wellicht iets meer publiek, echter, we zijn en 

blijven in eerste instantie nog altijd een opleidingsinstituut waarbij het leerproces van 

de leerling centraal staat. En dan heb ik over alle PI-activiteiten nog geen woord 

geschreven. 

 

Johan Plomp was heel enthousiast: 

We hebben een ontzettend leuke week 

achter de rug! Het was mooi dat Erwin er 

bij was en we hebben ook leerlingen die 

‘te pril’ voor het hele project (of het 

concertje) waren, toch op de repetitie mee 

laten spelen en dat maakte het project 

misschien nog waardevoller! Ik heb het 

echt enorm naar mijn zin gehad! We 

hadden ook een heerlijk volle band…! 

uiteindelijk meer mensen dan op de lijst 

stonden…met 4 trompetten (Bas en Koen 

sloten ook nog aan), 5 midden-laag koper 

en 6 hout was het een heuse Big Band!  

 

  



Lunchconcert onderbouw Vreedehuis: 21 maart 
 

Een flink aantal mensen had zich verzameld in de benedenzaal van het Vreedehuis 

voor het lunchconcert dat leerlingen uit de onderbouw er op 21 maart verzorgden.  

 

 

 
Olivier Heerink (Jong KC Extern) opende 

het concert op de vleugel met Bach en 

Mozart. Iep van der Waals (Jong KC 

Extern) vervolgde met Beethoven en 

Rachmaninov. Hierna speelde het duo 

Nina Rosbergen (3V), cello en Claire 

Schuurmans (3V), harp de Sicilienne van 

Fauré. Nina vervolgde daarna met Bach 

en Claire speelde Prélude van David 

Watkins. Victor Su vervolgde met 

Andante en variaties op. 83 van 

Mendelssohn. Hij sloot daarna het 

concert af met het laatste deel uit de cello 

sonate van Brahms, samen met Jurre 

Koopmans. 

 

 

 

 

Stringtime NiederRhein Goch  
 

Van vrijdag 23 maart tot zondag 1 april a.s. nam een aantal leerlingen uit de 

onderbouw in Goch deel aan de internationale strijkersweek Stringtime Nieder 

Rhein. 16 leerlingen vanuit Jong KC gingen naar toe: Pouya Azimi, Job Lakerveld, 

Luca van der Waals, Maya Roëll, Carmen Tortosa, Zohra Jongerius, Diana Fakour, 

Ysé Knoester, Ceder Burger, Xander Wassenaar, Kaya Gür, Lente van Dijk, Luna v 

Leeuwen, Iris v Nuland, Joep Kengen en Sofía Boisvert. 

 

 

 

 



 
 
Zohra Jongerius schreef een verslag: 

Van 23 maart tot 1 april zijn we met 15 violisten en 1 celliste in Goch geweest. 

Het was weer een leuke ervaring! Je werkt veel aan je discipline (strijkinstrument) 

terwijl je toch plezier hebt met je vrienden en gastgezin. Een ideale manier van 

leren.  

Ik heb, zoals vele anderen, genoten van niet alleen mijn eigen vooruitgang, maar 

ook van het samenspel met leerlingen uit andere landen. Orkestrepetities werden 

afgewisseld met ensemblelessen en iedere dag kreeg je privéles.  

Het was heel leuk om les te krijgen van een Duitse docente. 

We zaten in gemengde ensembles en orkesten, met Poolse en Duitse kinderen, dus 

we moesten allemaal met ons beste Engels proberen elkaar te begrijpen. 

Het mooiste vond ik de uitvoering van Van Bree in het kerkje in Hommersum ter 

nagedachtenis aan Koosje van Haeringen. 

 

Ik heb nu al zin in volgend jaar! 

Zohra Jongerius, klas 1 

 
 
 
 
Europese samenwerking  
 
De conferentie van de samenwerkende Special Music Schools in Europa vond dit 

jaar in Wells (UK) plaats. Jan van Bilsen schreef het volgende verslag: 

Anthony, Ekaterina en ik bezochten afgelopen zondag, maandag en dinsdag Wells 

Cathedral School. Even in herinnering brengend: vorig jaar hebben we in het bijzijn 

van prinses Beatrix het YMTE (Young Music Talents Europe) opgericht. Deze 8 scholen 

in Europa leiden allemaal jonge musici op in de leeftijd van 10 (soms jonger) tot en 

met 18 jaar in combinatie met hun reguliere school.  

  



Wells Cathedral School bood aan om de vervolgconferentie in Wells te doen 

plaatsvinden en toonde zich een geweldige gastheer. De conferentie was een groot 

succes: er werden veel, en ook heel concrete afspraken gemaakt over het vormgeven 

van de organisatie, PR en communicatie, samenwerking met het AEC (de 

overkoepelende organisatie van conservatoria), kwaliteitsborging maar vooral ook de 

effecten en voordelen voor de leerlingen. Zo zal een ensemble uit het buitenland aan 

ons kamermuziekfestival meedoen, zal volgend jaar in Cheatham’s School 

Manchester (UK) de achtste symfonie van Mahler uitgevoerd worden (ze jubileren 

namelijk dat jaar) waaraan van iedere deelnemende school een of twee leerlingen zal 

deelnemen. Volgend jaar zal Berlijn de conferentie organiseren, Berlijn zal dan ook 

een kamermuziekfestival organiseren waarbij alle scholen uitgenodigd worden. 

Daarnaast is een aantal bilaterale afspraken gemaakt. Het belangrijkste is echter dat 

ons oorspronkelijke idee volop is geadopteerd door de andere leden en dat het 

gemeenschappelijk onderneming is geworden. Samengevat: dit bezoek heeft meer 

gebracht dan Anthony en ik hoopten! (JvB)  

 

  



Korzo Jong KC Blazers 
 

Elke vierde woensdag van de maand presenteren in Korzo leerlingen van de School 

voor Jong Talent de muziek waarmee zij bezig zijn. Een optreden bestaat uit twee 

blokken van 20 minuten waarin combo’s en ensembles zich presenteren. Tijdens elk 

concert wordt het publiek bij het muziek maken betrokken: jamsessie met jonge 

gasten. Deze korte interactieve concerten richten zich op de middelbare scholieren. 

Motto: jonge musici spelen voor een jong publiek. 

 
Tijdens het vijfde Korzoconcert van dit seizoen presenteerden de jonge blazers uit 

Jong KC zich weer. Onder leiding van Bart de Kater, Wieke Karsten en Erwin ter 

Bogt speelden ze diverse ensemble- en solostukken. Er was een grote diversiteit aan 

repertoire voorbereid. En het resultaat stemde tot grote tevredenheid. 

 

Jong KC Brass – Erwin ter Bogt  

 E. Crespo - Suite Americana (drie delen) 

 V. Ewald – Symfonie no. 1 
Sainwa Ye, trompet 
Eva Ye, trompet 
Bas Otten, trompet 
Matthias Huijbregtse, trompet 

Megan Brouwer, hoorn 
Laima Minenko, hoorn 
Floris van Daalen, trombone 
Pelle van Esch, bastrombone 

  

The Ladies 
Melisse Markesteijn 
Mia Kaarls 
Wieke Karsten 

 

Hans P. Keuning– Song for a young lady 

Heinrich Faber– Bourrée 
Hans P. Keuning – Struggling Two-Step 

Gottfried Finger – Allegro 

Hans P. Keuning – Doggy’s flirt 
 

Atheneum Blazers Consort: (hout en koper) – Bart de Kater 
Franz Krommer Es groot partita op. 71  

deel 1 (Allegro moderato) en deel 4 (Adagio, La Chasse)  

 

Bach uit Musikalische Opfer 
Thema Regium Traverso Solo  

Thema Regium   
Canon a 2 cancrizans 
Canon a 2 quaerendo Invenietis  

Fuga Canononica  

 

Queen's Farewell Stomp 
 

Gustav Mahler – Titan Remix 

Nadja Zhelnina en Nina Yanson, fluit;  Avesta en Leonardo Costa, hobo; Femke vd Bergh en 

Tessa Körnmaan, klarinet; Megan Brouwer en Laima Minenko, hoorn; Nino Reijerkerk en 

Eva Ye, trompet; Floris van Daalen, trombone en Pelle van Esch, bastrombone;  Joep de 

Mooij en Dylan Hato, slagwerk 

 


