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Koers voor de toekomst 

Op de dag dat heel Nederland omver waaide, kwam de muziekstaf van de School 

voor Jong Talent in vergadering bijeen, om samen met de directie van de school te 

overleggen over het Visitatierapport dat de onderzoeksorganisatie Musique vorig 

schooljaar over onze afdeling heeft samengesteld: herkennen we wat er gesignaleerd 

is, onderschrijven we de conclusies en welke moeten als eerste worden aangepakt? 

We zitten nog middenin de discussie, maar nu al komen twee aspecten 

bovendrijven: verbetering van de kwaliteit van het studeren van elke leerling, met 

als gevolg verhoging van het artistiek niveau van de school. We gaan de komende 

tijd met elkaar onderzoeken welke aanpak het meest geschikt is om de gewenste 

verbeteringen tot stand te brengen. Bouwen aan de toekomst, dat geeft energie! 

 

Veel succes!         Anthony Zielhorst 

 Jong KC Kalender 2017 – 2018 
Februari 2018  

3 Compositieworkshop 1 (NBE-winnaars) 

5 Meesterwerk cello Harro Ruijssenaars 

5 - 6 Bezoek aan Oslo: Barrat Due 

8 Meesterwerk Slagwerk Niels Meliefste 

21 12:30 Lunchconcert De Zalen 

21 19:30 Korzo Jong KC Jazz 

23 17:00 Concert leerlingen Menuhin School Studio 3 

23 Begin Krokusvakantie 

Maart 2018  

10 Compositieworkshop 2 (NBE-winnaars) 

16 16:00 Concert Gotische Zaal 

17 13:00 Jong KC Big Band – Arnold Schönbergzaal 

20 Meesterwerk cello Harro Ruijssenaars 

21 12:30 Lunchconcert De Zalen 

23 – 1 april Stringtime Niederrhein Goch 

24 Royal Jan Session 

28 19:30 Korzo Jong KC Blazers 

29 Witte Donderdag - Start Paasweekend 
 
Volgende Nieuwsbrief verschijnt 5 maart 2018 / Deadline voor kopij: 20 februari 2018 



Begin van de workshops compositie 
 

Elk jaar wordt de Jong KC Compositieprijs uitgereikt aan jonge mensen die 

deelnemen aan het jaarlijks compositiefestijn van het Nederlands Blazers Ensemble: 

Op weg naar het Nieuwjaarsconcert. Jonge mensen die zich onderscheiden in het 

ambachtelijke componeren, kwamen in aanmerking voor de prijs die op 17 

december 2017 is uitgereikt.  

Aan de winnaars wordt een aantal 

workshops aangeboden die geleid 

worden door Martijn Padding, hoofd 

van de afdeling Compositie van het 

Koninklijk Conservatorium. De 

winnaars worden uitgenodigd een 

compositie te maken voor het New 

European Ensemble, een professioneel 

Haagse ensemble dat voornamelijk uit 

alumni van het KC bestaat. Deze 

nieuwe composities worden uitgevoerd 

tijdens het Jong KC Zomerfestival:  

dinsdag 10 juli 2018. 

 

De allerjongste kinderen krijgen een workshop op hun eigen niveau met Martijn 

Padding aangeboden.  

 
 
Bezoek aan Oslo 
 

Maandag 5 en dinsdag 6 februari a.s. bezoeken Jan van Bilsen, Annick van Gennip 

en Anthony Zielhorst het Barratt Due Musikinstitutt in Oslo. Toen wij tijdens ons 

jubileum in maart 2017 het netwerk Young Music Talent in Europe gingen oprichten, 

heeft Barratt Due zich vrijwel onmiddellijk bij ons gevoegd. Stephan Barratt Due is 

een uitstekend violist en pedagoog, die met zijn instituut een prachtige positie in 

het Noorse muziekleven heeft opgebouwd. Wij gaan Oslo bezoeken om over 

intensivering van de samenwerking te spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.barrattdue.no/about-us/

https://www.barrattdue.no/about-us/


Meesterwerk cello Harro Ruijsenaars 
 

Dinsdag 6 februari vindt voor alle cello leerlingen het Meesterwerk plaats. Onze 

HBO-docent Harro Ruijsenaars is een paar keer per jaar beschikbaar voor Jong KC. 

Hij geeft dan intensief les aan 

iedereen, om inspiratie te geven en om 

docenten Lucia Swarts en Wiesje van 

Eersel collegiaal te ondersteunen. 

Harro is een geweldig pedagoog met 

scherpe blik voor en begrip van ieders 

mogelijkheden.  

Het Meesterwerk begint om 11:30 uur 

en duurt tot ca. 19:30 uur.  

   

 
 
 
 
 
 
Meesterwerk Slagwerk Niels Meliefste 
 
Elk kwartaal verzorgt één van de hoofdvakdocenten slagwerk voor de leerlingen in 

Jong KC het Meesterwerk: een intensieve les, waar iedereen zoveel mogelijk bij 

aanwezig is, ter inspiratie van de leerlingen en ter ondersteuning van de docenten.  

Donderdag 8 februari is het de beurt aan Niels Meliefste, niet alleen docent aan het 

Koninklijk Conservatorium, maar ook slagwerker bij Slagwerk Den Haag.  

 

Het Meesterwerk vindt plaats van 14:30 – 18:00 uur 

 

 



Lunchconcert De Zalen: 21 februari 
 

In januari hebben we de draad kunnen oppakken met onze lunchconcerten in 

Cultureel Centrum De Zalen: kamermuziek voor leerlingen in de onderbouw.  

De voorbereidingen voor het tweede concert zijn in volle gang. In januari werd het 

eerste deel van het Hobokwartet van Mozart uitgevoerd. In februari volgen het 

tweede en derde deel. Daarnaast horen we een deel uit het tweede Pianotrio van 

Julius Klengel. Pallavi Nandoe Tewari speelt het repertoire dat zij in de tweede 

ronde van het Steinway Concours gaat spelen: werken van Chopin en Copland. En 

wellicht horen we nog meer leerlingen in dit concert! 

 

Woensdag 21 februari 2018 

De Zalen - Riouwstraat 

Aanvang 12:30 uur  

 

 
 
 
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 vierde Korzoconcert van 

dit seizoen presenteren de jonge 

blazers uit Jong KC zich weer. Onder 

leiding van Bart de Kater en Erwin ter 

Bogt spelen ze diverse ensemble- en 

solostukken. We verheugen ons op het 

koperkwartet van Wilhelm Ramsoe, op 

het grote ensemblestuk van Victor 

Ewald door Jong KC Brass, maar 

zeker ook op de Titan Remix (Eerste 

Symfonie Gustavc Mahler) door het 

Atheneum Blazers Consort o.l.v. Barft 

de Kater 

 

Woensdag 21 februari 2018 

Korzo - Prinsestraat 42 

Aanvang concert 19:30 uur 

 

 
 



Extra Concert Leerlingen Menuhin School 
 

De School voor Jong Talent werkt al jaren samen met de Yehudi Menuhin School in 

Engeland. Beide scholen staan aan de basis van de Europese organisatie Young 

Music Talent in Europe, waarin muziekgymnasia en talentscholen uit heel Europa 

zich verenigd hebben. 

 

Vrijdag 23 februari bezoeken drie leerlingen van de Menuhin School onze school om 

een concert te geven. Voor alle leerlingen en collega´s een uitgelezen mogelijkheid 

om de relaties met onze vrienden uit Engeland aan te halen. 

 

SongHa Choi (viool), Max Calver (cello) en Katie Morgan (piano)  hebben zich 

verenigd in Pianotrio PANTOUM. Zij spelen twee grote werken uit het repertoire voor 

deze bezetting: 

 

J.Brahms Trio in C klein op.101 

M.Ravel Trio in A klein 

 

 

 

 

Iedereen is van harte welkom. Gezien het beperkt aantal plaatsen willen we graag 

dat je tevoren reserveert. 

 

Vrijdag 23 februari 2018 

Aanvang : 17:00 uur 

Studio 3 

Reserveren verplicht: jongkc@koncon.nl 

 
 



TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN JANUARI 
 
Lunchconcert De Zalen: 17 januari 
 

Tijdens het eerste lunchconcert in 2018 kreeg een aantal leerlingen de kans om het 

repertoire te spelen dat ze op zaterdag 20 januari bij één van de concoursen zouden 

spelen. Enkele pianisten waren zich aan het voorbereiden op het Steinwayconcours. 

Dit concert vormde een ideale try-out voor hen. Dat gold ook voor de finalist van het 

Nederlands Vioolconcours, categorie Iordens.  

Dmitry Reijs speelde Tchaikovsky en Grieg; Edmond Offerman voerde Scarlatti en 

Chopin uit. Pallavi Nandoe Tewari speelde Bach en Prokoffief en Jure Jurakic 

speelde Rachmaninov naast Bach. Een mooi pianistische afwisseling. 

Van de violisten voerde Marcel Sutedja de Havanaise van Saint Saëns uit. Zohra 

Jurakic (finalist in Iordens, categorie A, speelde Liebesleid van Kreisler en de Poolse 

Dans van Severn. Natasja Douma begeleidde hen aan de piano. 

Naast dit concoursrepertoire hoorden 

we ook kamermuziek: het eerste deel 

uit het Hobokwartet van Mozart door 

Leonardo Costa, hobo; Else Baas, 

viool; Diana Fakour, altviool en Lola 

Jurakic, cello. 

 

De studie van Koosje van Haeringen 
 

Vrijdag 19 januari vond een korte ceremonie plaats in Studio 3. Aanwezig waren de 

familieleden van Koosje van Haeringen, viooldocenten en vioolleerlingen en 

vertegenwoordigers van de School voor Jong Talent. 

Aanleiding was het verschijnen van 

het boek dat Koosje tijdens haar 

masterstudie heeft geschreven en dat 

deze middag aan echtgenoot Ab Vos 

werd aangeboden. Gastheer Anthony 

Zielhorst stond in een korte speech 

stil bij het belang van deze studie en 

de noodzaak dat wij in Koosjes geest 

doorwerken. Er werd gemusiceerd 

door oud-leerlingen Isobel Warmelink 

en Coraline Groen (Prokoffief Sontae 

voor 2 violen), Luca van der Waals 

(Massenet’s Meditation) en Lente van 

Dijk en Kaya Gür ( Kletzmer). En het 

glas werd geheven op het verschijnen 

van Koosjes boek. Fijn dat het er 

eindelijk is. 

 



Royal Jam Session met Sebastiaan van Bavel 
 

 
 

 

Zaterdag 20 januari vond de 2e Royal 

Jam Session plaats in Studio 4.  

Alle combo’s uit Jong KC  namen deel 

aan de Royal Jam Session. Er was een 

MYSTERY GUEST (die we overigens 

helemaal niet zo lang geheim hebben 

kunnen houden): pianist Sebastiaan 

van Bavel. Hij voegde zich bij de sessie 

om onze leerlingen te inspireren. Dat 

is uitstekend gelukt!

 

 
 
Vioolconcours: Iordens en Davina van Wely 
 
Zaterdag 26 januari vonden in Tivoli Vredenburg Utrecht de finales plaats van het 

Nederlands Vioolconcours. De School voor Jong Talent was vertegenwoordigd in de 

Oskar Backfinale met de uiteindelijke fantastische winnaar en oud-leerling Niek 

Baar: wat een prachtig Schumann concert en met name het langzame deel!  

 

Vrijwel alle jonge deelnemers hadden 

zich verenigd in het Violenorkest dat 

zich onder leiding van Loes Visser 

presenteerde met Händel, Warlock en 

Abreu. Goed dat veel violisten uit Jong 

KC in dat orkest meegespeeld hebben: 

samen staan we sterk! 



Eerder die middag speelde Salomé 

Bonnema in de finale van het Davina 

van Wely Concours. Ze maakte echt 

muziek in Piazolla’s Vier Jaargetijden 

en het Vioolconcert in E groot van 

Bach. Dirigent Carel den Hertog moest 

alle zeilen bijzetten om met het 

Nederlands Jeugd Strijkorkest in het 

spoor van Salomé te blijven die 

eigenzinnig haar persoonlijke 

muzikale keuzes maakte. Erg 

enerverend om mee te maken. 

De jury kende Salomé de tweede prijs 

toe. 

 
 

 

De middag begon met de finale van Iordens, categorie A. Vanuit onze school speelde 

daar Zohra Jongerius het programma dat we eerder die week al in De Zalken 

hadden gehoord: Kreisler – Liebesleid en de Poolse Dans van Severn. Zohra 

presenteerde zich op haar eigen positieve wijze: muzikaal en integer. Natasja 

Douma begeleidde uitstekend. Na rijp beraad besloot de jury om aan Zohra de 

derde prijs toe te kennen. In de avond troffen we haar alweer in het Jeugdjournaal, 

omdat zij één van de finalisten in de jongste categorie was. 

 

 
 

 
  



Jong KC leerlingen en KC studenten spelen Bartok Duo’s 

Eind januari realiseerden onze jonge violisten een bijzonder project. Violisten uit 

Jong KC en uit het HBO hebben zich intensief beziggehouden met de 44 Duo’s van 

Béla Bartòk. De 44 Duo’s zijn sprankelende speelmuziek waarin eenvoud wordt 

gecombineerd met de melodische en ritmische karakteristieken van volksmuziek uit 

heel Oost-Europa. 

Maandag 22 januari ging de coaching 

door HBO-docent Joe Puglia van start. 

Jong KC viooldocent Jenna Sherry 

was van meet af aan nauw betrokken 

bij de voorbereidingen en de coaching. 

Ook dinsdag en woensdag werden er 

duo’s gecoacht Op donderdag 25 

januari leidde Joe Puglia een 

workshop waarin de duetten worden 

gespeeld en opnamen worden 

beluisterd. Het project resulteerde in 

een optreden op vrijdag 26 januari in 

de Gotische Zaal van de Raad van 

State. Ook Jenna en Joe voerden 

enkele duo’s uit. Inspirerend!

 

En als kers op de taart werden de duetten ook uitgevoerd tijdens de Open Dag, 

zaterdag 27 januari. 

 
Kamermuziekdag: 24 januari 
 
De Dag van de Kamermuziek, woensdag 24 januari 2018, was een groot succes. 

Voor het eerst speelden alle leerlingen klassieke muziek uit de bovenbouw 

kamermuziek met en voor elkaar. Elk ensemble leidde het eigen werk kort in, 

voerde het uit en kreeg vervolgens tops & tips  van hun jaargenoten. Er waren veel 

docenten aanwezig die de leerlingen veel suggesties en verbeterpunten aanreikten. 

Met name het feit, dat theoriedocenten (Santo Militello) en diverse 

hoofdvakdocenten, onder wie de nog relatief onbekende Irene Verburg (zang) en 

Jenna Sherry (viool) elkaar in hun kritische kanttekeningen aanvulden was voor 

alle aanwezigen inspirerend.  

Het programma was gevarieerd: het tweede pianotrio’s van Felix Mendelssohn, de 

vijfde triosonate voor orgel van Bach (in een versie voor blokfluit, viool en cello), een 

lied van Saint Saëns voor sopraan, viool en piano, het Adagio voor cello van 

Respighi, de eerste vioolsonate van Brahms, een koperkwartet van Wilhelm Ramsoe, 

het harpkwintet van ETA Hoffmann en het Gassenhauertrio van Beethoven. 

Dit wordt een vast moment in het jaar: in de week vóór de Open Dag houden we 

met elkaar de Dag van de Kamermuziek.  



Jong KC Slagwerk@Korzo 
 

Tijdens het vierde Korzoconcert van dit seizoen (woensdag 24 januari 2018) 

presenteerden de jeugdige slagwerkers uit Jong KC zich weer. Onder leiding van 

Martin Ansink en Jennifer Heins speelden een bijzonder gevarieerd programma: 

Jong KC Slagwerk, dat uit 5 jonge slagwerkers bestaat, opende het concert: Bart 

Varkevisser, Rory Bleeker, Steije Maurer, Joep de Mooij en Dylan Hato. Het 

ensemble speelde twee grote stukken: Music for Pieces of Wood van Steve Reich  en 

Raggedy ragtime Rags, dat gearrangeerd is door Ger Bomhof. Dylan Hato vervolgde 

de avond met Ghanaia van  M. Schmitt, waarna Joep de Mooij op marimba zowel de 

Prelude uit de eerste Cello Suite van Bach speelde als de Gitano van A. Gomez. 

Steije Maurer speelde hierna Wind in de Bamboo Grove van zijn grote idool Keiko 

Abe, gevolgd door Inspirations Diabolique - R. Tagawa.  

 

 
 

 

 

Toen kwam er nog eens Bach: de 

Inventio in D majeur, gespeeld door 

Dylan Hato en Joep de Mooij. Hierna 

speelde Bart Varkevisser een Burlesca 

van  Ivo Weijmans en Sybren Schaake 

vervolgde met een Etude van  M. 

Goldenberg. Rory Bleeker tenslotte, 

voerde Teardrops van M. Peters uit. 

Een mooie avond!

 

Kamermuziek  in de Gotische Zaal: 26 januari 
 
De Gotische Zaal van de Raad van State is een fantastische zaal: sfeervol, klankrijk 

en een prachtige uitstraling. Jong KC organiseert er voor zijn leerlingen van het 

voortgezet onderwijs vijf concerten op vrijdagmiddag. 

 

Het derde concert van dit seizoen kende een 

bijzonder gevarieerd programma. De twee 

projecten die deze week plaatsgevonden 

hadden, kwamen deze vrijdagmiddag 

samen. Alle deelnemers aan het 

Bartokproject konden zich laten horen, 

evenals de docenten Jenna Sherry en Joe 

Puglia. Maar het was ook heel inspirerend 

om de allerjongsten te horen, zoals het duo 

Lucas Cui en Michelle Kumara op de foto 

hiernaast. 

 

 



 

De Dag van de Kamermuziek werkte ook flink door in het concertprogramma met 

Beethoven, Respighi, Saint Saëns, Bach en Mendelssohn, aangevuld met de Ballade 

van Ysaÿe door Machteld Koopmans. Fijn dat zij weer voor publiek speelt! 

De middag was lang, maar goed en gevarieerd. Een goed begin van een druk 

weekend. 
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Open Dag: 27 januari  
 

Het was een drukke dag, zaterdag 27 januari 2018, de Open Dag van het Koninklijk 

Conservatorium. Veel geïnteresseerde jonge musici kwamen met hun ouders naar 

de informatiemarkt om te praten met staf en docenten, om lessen bij te wonen en 

concerten te bezoeken. Er waren veel vertrouwde docenten en vooral ook veel van 

onze nieuwe docenten aanwezig. 

 

Op het podium in de bovenfoyer speelde Vanjo Elzinga aan het begin van de dag. 

Later speelden viool- en celloleerlingen er Bartok Duo’s. Ook het Atheneum 

Blazersconsort trad op, samen met het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet in een 

fraaie bewerking van Mahler’s eerste Symfonie. In de Schönbergzaal speelde Jong 

KC Slagwerk tijdens het Slagwerkconcert van het HBO olv Martin Ansink, Jennifer 

Heins en Pepe Garcia. Om 14.00 uur hoorden we in de Kees van Baarenzaal 

combo’s uit Jong KC Jazz, in het voorprogramma Big Band o.l.v. John Ruocco. 

 

En dan Studio 3: een fantastisch gevarieerd programma, waarin onze leerlingen 

kamermuziek van hoge kwaliteit presenteerden, zowel in aansluiting op de Dag van 

de Kamermuziek, alsook jonge violisten die deelgenomen hebben aan Iordens en 

Van Wely. En Jong KC Brass speelde een grote compositie voor koperensemble.  

 

En wij, in de bovenfoyer? Wij spreken met kandidaten die elk jaar jonger lijken te 

worden: erg belangrijk voor het voortbestaan van de School voor Jong Talent. 

 

 


