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Spannend jaar 

 

2018 is begonnen, we zijn alweer een jaar verder. Na een rustige en welverdiende 

Kerstvakantie hebben we de draad weer opgepakt. Spannend wordt dit jaar wel. 

 

Inhoudelijk zijn we benieuwd hoe het experiment met de examenleerlingen verloopt: 

nu al theorie uit het Bachelor-programma volgen, zodat je volgend jaar met de 

vakinhoud uit het tweede HBO-jaar zou kunnen beginnen. Op dit moment volgen 

tien leerlingen dat programma. We hopen dat het bij alle tien ook tot goede 

resultaten zal leiden. 

 

2018 is het jaar dat we de eerste resultaten uit ons Basis programma gaan 

verwachten. Gaan er leerlingen naar Jong KC overstappen, zodat we net als bij 

viool, cello, piano, blokfluit en slagwerk met onze eigen jonge blazers verder kunnen 

werken. 

 

2018 is het jaar waarin wij de koers van de afdeling toetsen aan de resultaten van 

de visitatie vorig schooljaar: herkennen we ons in het beeld dat de commissie 

schetst en welke onderwerpen gaan we aanpakken? 

 

2018 is ook het jaar waarin een nieuw Hoofd Jong KC aantreedt. Met de 

zomervakantie is het vertrek van ondergetekende voorzien. De gesprekken met 

kandidaten voor de opvolging vinden komende maand plaats. We zijn ontzettend 

benieuwd wat dit proces ons gaat brengen. 

 

 

Niet alleen spannend, ook een mooi, gezond, succesvol  en gelukkig jaar toegewenst! 

      Anthony Zielhorst 



 Jong KC Kalender 2017 – 2018 
Januari 2018  

9-10 Tafeltjesavonden 

17 12:30 Lunchconcert Onderbouw De Zalen 

20 Finale Vioolconcoursen 

20 Voorronde Steinway Concours voor pianisten 

20 Royal Jam Session met Anton Goudsmit – Studio 4 

22-27 Project Bartok Duo’s met Joe Puglia 

24 Dag van de Kamermuziek Studio 1 (14:30 – 17:00) 

24 19:30 Korzo Jong KC Slagwerk 

26 16:00 Gotische Zaal 

27 Open Dag KC 

29 Vrije dag na Open Dag 

  

Februari 2018  

3 Compositieworkshop 1 (NBE-winnaars) 

5 Meesterwerk cello Harro Ruijssenaars 

21 12:30 Lunchconcert De Zalen 

21 19:30 Korzo Jong KC Jazz 

23 16:00 Concert leerlingen Menuhin School Studio 3 

23 Begin Krokusvakantie 
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Een twinkeling in de ogen, een soort vastberadenheid 

Tekst: Eva Traa 

 

Bart de Kater, klarinettist van het 

Nieuw Amsterdams Klarinet 

Kwartet en een graag geziene gast 

bij onder andere het Nederlands 

Blazers Ensemble, geeft sinds 

september 2017 les aan de Jong 

Talentafdeling van het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag (Jong 

KC). Wat ons betreft de hoogste tijd 

voor een nadere kennismaking. 

 

Je bent nu bijna een half jaar bezig als docent aan het Koninklijk Conservatorium. 

Hoe bevalt het? 

Het bevalt heel goed! Ik vond het in het begin behoorlijk spannend, want het is 

natuurlijk een grote verantwoordelijkheid die je op je neemt. Inmiddels merk ik dat 

ik met heel veel plezier lesgeef en het me veel energie geeft. 



Wat maakt een leerling volgens jou een ‘jong talent’? 

Ik wil vooral een twinkeling in de ogen zien, een soort vastberadenheid. Als een 

leerling het lokaal binnen stapt heb je dat vrij snel door. Natuurlijk zijn er ook 

andere aspecten die een rol spelen, zoals fysieke aanleg en muzikaliteit, maar die 

gretigheid naar het spelen vind ik in eerste instantie heel belangrijk. 

Je speelt zelf naast klassieke muziek ook veel andere muziekstijlen. Komt dat bij je 

leerlingen ook op de lessenaar? 

Ik ben absoluut van plan om daar iets mee te doen! In eerste instantie moet de 

basis van het spel heel gedegen zijn. Het begint bij het ambacht: zo ben ik op die 

leeftijd zelf ook opgeleid. Ik had in mijn Jong Talent-tijd aan het Conservatorium 

van Amsterdam les van Herman Braune, een geweldig pedagoog. Van hem heb ik 

klarinettechnisch ontzettend veel geleerd en van die basis heb ik nog steeds profijt. 

Als ik dat niet zou hebben gehad was ik nu een andere speler geweest: niet alleen 

op het gebied van de klassieke muziek maar ook binnen de lichte muziek en 

volksmuziek. Naast die technische basis denk ik dat het heel belangrijk is om een 

open blik te hebben naar alles wat met de klarinet te maken heeft, en niet alleen 

maar te focussen op Brahms en Mozart. Dat vind ik juist zo waanzinnig aan 

klarinet spelen: die enorme veelzijdigheid! Ik wil mijn leerlingen graag meegeven dat 

met dit instrument alles mogelijk is. 

Is het in deze tijd, ook gezien de veranderingen in het werkveld, nodig om leerlingen 

anders op te leiden dan toen jij de leeftijd van je leerlingen had? 

Goede vraag. Naast het lesgeven van mijn eigen leerlingen leid ik ook de blazersklas 

van het Jong KC. Als ik daar vraag wat hun ambities zijn hoor ik dat verreweg de 

meesten dromen van een baan in een orkest. Orkestmusicus zijn is een schitterend 

vak en als je dat ambieert moet je er zeker voor gaan, maar de realiteit is dat er in 

deze tijd helaas weinig orkestbanen beschikbaar zijn. Aan de hand van voorbeelden 

en het aanbieden van divers repertoire probeer ik de interesse van de leerlingen zo 

veel mogelijk te verbreden, maar uiteindelijk is het aan de leerlingen zelf wat ze 

daarmee doen. 

Tot slot: wat hoop je dat je leerlingen het meest bijblijft van jouw lessen? 

Een heel goede technische basis die je op alles toe kunt passen en een fantasievolle 

benadering van het spelen. En natuurlijk een enorme liefde voor het instrument! 

Heb je getalenteerde leerlingen die eens kennis willen maken? Op zaterdag 27 

januari geeft Bart proeflessen en speelt het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 

tijdens de Open Dag van het Koninklijk Conservatorium. Voor meer informatie zie 

www.koncon.nl. 

 
  



Lunchconcert De Zalen: 17 januari 
 
Vorig jaar hebben we een mooie nieuwe locatie gevonden voor de lunchconcerten op 

woensdag, beter bekend als de Boskantkerkconcerten. Cultureel Centrum De Zalen 

heeft een mooi muziekprogramma waar collega Vincent van Wijk nauw bij 

betrokken is geweest. Het voorbije najaar was het centrum in verbouwing, deze 

maand gaan we er voor het eerst weer heen: een lunchconcert op de derde 

woensdag van de maand.  

Tijdens dit eerste concert krijgt een aantal leerlingen de kans om het repertoire te 

spelen dat ze kort daarna bij één van de concoursen gaan spelen. Enkele pianisten 

bereiden zich voor op het Steinwayconcours (zaterdag 20 januari). Dit concert vormt 

een ideale try out voor hen. Dat geldt ook voor de eventuele finalist(en) van het 

Nederlands Vioolconcours, categorie Iordens en van Wely (zaterdag 20 januari). 

Naast dit concoursrepertoire horen we ook kamermuziek: het eerste deel uit het 

Hobokwartet van Mozart. En er komt misschien nog wel meer! 

 

Prettige, ruime akoestiek in een rustige omgeving. Ideaal om je mooi te focussen. 

Woensdag 17 januari 2018 

De Zalen - Riouwstraat 

Aanvang 12:30 uur  
 

 
 
 
 
Royal Jam Session met MYSTERY GUEST: 20 januari 
 

Vorig jaar was het al een groot succes, 

dit jaar gaan we ermee verder: de 

jamsessies die vanuit Jong KC jazz 

worden georganiseerd voor de jongste 

jazz-spelers. Alle leerlingen uit Jong 

KC Jazz spelen ook, net als sommige 

klassieke leerlingen die deel uitmaken 

van de combo’s. Geïnteresseerde 

leeftijdgenoten kunnen deelnemen. 

Zaterdag 20 januari komt een bekende 

jazzmusicus naar het KC om met de 

leerlingen samen te spelen. Wie? Dat 

is nog een VERRASSING! Het wordt 

sowieso een groot feest, tussen 13:00 

en 15:00 uur in Studio 4!

 

 
 
  



Jong KC leerlingen en KC studenten spelen Bartok Duo’s 

Januari is de maand van de Duo’s van Bartok. Violisten uit Jong KC en uit het 

HBO bereiden de duo’s zelfstandig met hulp van hun docenten voor. Vanaf 

maandag 22 januari worden zij gecoacht door HBO-docent Joe Puglia. Jong KC 

viooldocent Jenna Sherry is nauw betrokken bij de voorbereidingen en de coaching.  

Jenna en Joe gaan ook een paar duo’s samen spelen! Het is leuk, dat op voorstel 

van Lucia Swarts ook vier jonge cellisten enkele duo’s gaan spelen. 

Aan lesgeven had Bartók eigenlijk een broertje dood. Desondanks was hij jarenlang 

pianodocent aan de Lisztacademie van Boedapest en componeerde hij veel 

pedagogische muziek. In analogie van de pianobundels Voor Kinderen en 

Mikrokosmos schreef Bartók 44 duo’s voor twee violen. Om het beginnersniveau na 

te bootsen, paste Bartók bij het componeren een praktisch experiment toe. Hij riep 

de hulp in van zijn vriend en violist Zoltán Székely. ‘Laten we pretenderen dat we 

twee beginners zijn,’ zo zou hij gezegd hebben. Samen speelden ze de eerste vijf 

Duo’s. Bartók als niet-violist speelde naar verluidt als een echte beginner, Székely 

wisselde viool en boog van hand om ook het gewenste resultaat te verkrijgen. 

Ondanks het pedagogische uitgangspunt zijn de 44 Duo’s wel degelijk speelmuziek 

waarin eenvoud wordt gecombineerd met de melodische en ritmische 

karakteristieken van volksmuziek uit heel Oost-Europa.  

 

 

Joe Puglia leidt op donderdag 25 

januari van 16:00 – 17:30 uur een 

workshop waarin de duetten worden 

gespeeld en opnamen worden 

beluisterd. 

Op vrijdag 26 januari worden de 

duetten uitgevoerd tijdens het concert 

in de Gotische Zaal, vanaf16:00 uur.  

Tijdens de Open Dag, zaterdag 27 

januari, worden de duetten uitgevoerd 

op allerlei plaatsen in het gebouw. Een 

geconcentreerde uitvoering vindt 

plaats in de bovenfoyer door leerlingen 

Jong KC, door HBO-studenten en door 

Joe Puglia en Jenna Sherry. Jong KC-

leerlingen spelen hun duet samen met 

Joe Puglia. We willen dat tijdens de 

Open Dag de duo’s overal in het 

gebouw te horen zijn! 

 
  



Kamermuziekdag: 24 januari 
 
Op 24 januari 2018 vindt de Dag van de Kamermuziek plaats. Alle leerlingen uit de 

bovenbouw spelen kamermuziek met en voor elkaar, niet alleen tijdens deze 

Kamermuziekdag, maar ook op vrijdag 26 januari in de Gotische Zaal en op 

zaterdag 27 januari tijdens de Open Dag.  

De ensembles gaan hun tanden zetten in een gevarieerde reeks composities: de 

pianotrio’s no. 1 en 2 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 koperkwintet van Victor Ewald, het harpkwintet van ETA 

Hoffmann en het Gassenhauertrio van Beethoven. 

Tijdens de Dag van de Kamermuziek presenteren de ensembles zich aan elkaar en 

geven ze elkaar feedback.  De sessie wordt geleid door de docenten Marlies van 

gent, piano, Jenna Sherry, viool en Erwin ter Bogt, trompet. Ook docenten 

muziektheorie nemen aan dit project deel. 

 
 
 
Korzo Jong KC Slagwerk 
 

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 

slagwerkers uit Jong KC zich weer. 

Onder leiding van Martin Ansink en 

Jennifer Heins spelen ze diverse 

ensemble- en solostukken. 

 

Woensdag 24 januari 2018 

Korzo - Prinsestraat 42 

Aanvang concert 19:30 uur 

 

 
 
 
  



Gotische Zaal Kamermuziek: 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 vindt 

plaats op 26 januari 2018. De twee 

projecten van deze week komen in dit 

concertprogramma samen. Duo’s voor viool 

of cello van Bartok, gecombineerd met de 

grote kamermuziekwerken, die deze week 

zijn gepresenteerd. 

We verheugen ons op een prachtig programma in een inspirerende zaal.  

Iedereen is van harte welkom, inmiddels hebben we al een aantal vaste gasten. Hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd! 

Vrijdag 26 januari 2018 

Gotische Zaal Paleisstraat 1 

Aanvang 16:00 uur  

 

 

 

Open Dag: 27 januari  
 
Zaterdag 27 januari 2018 vindt de jaarlijkse Open Dag plaats. Geïnteresseerde 

jonge musici kunnen op de informatiemarkt praten met staf en docenten, en ze 

kunnen  openbare lessen en concerten bijwonen.  

Vrijwel alle afdelingen uit Jong KC zijn vertegenwoordigd. Docenten piano, viool, 

cello en contrabas, onze jazz-docenten. Ook blaasinstrumenten en slagwerk zijn 

vertegenwoordigd en tevens harp, gitaar en zang. Wij zijn blij, dat veel van onze 

nieuwe docenten aanwezig zijn. 

Onze leerlingen maken de hele dag door het hele gebouw muziek voor jullie. Het is 

leuk als veel kinderen komen luisteren. Ze zullen ongetwijfeld vragen hoe het is om 

leerling van onzer school te zijn! En ze gaan vast ook even kijken in de school om 

een paar lessen te volgen. 

 



Concerten Jong KC tijdens de Open Dag (wijzigingen voorbehouden) 
 
Bovenfoyer 
12.20 – 12.35 Bartok Duo’s: leerlingen Jong KC en studenten HBO  

met Jenna Sherry & Joe Puglia 

12:40 – 13.05  Atheneum Blazersconsort en het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet  

o.l.v. Bart de Kater Titan REMIX - een nieuwe versie van Mahler 1 

13.10 – 13.25  Bartok Duo’s: leerlingen Jong KC en studenten HBO  

met Jenna Sherry & Joe Puglia 
 

Studio 3 

13.00 uur  Kamermuziek door ensembles van Jong KC 

Opening: Mendelssohn - Konzertstück voor klarinet en bassethoorn: 

Arjan Woudenberg (klarinetdocent HBO) en Bart de Kater (klarinetdocent Jong KC) 
 
Victor Ewald - Brass Quintet no 1 Nino Reijerkerk, trompet, Victor Lujan en Megan Brouwer 
hoorn, Floris van Daalen, trombone; Pelle van Esch bastrombone 

 

13:30 Ensembles bovenbouw 
Hoffmann – Kwintet voor harp en strijkkwartet Adagio Fréderique Versteeg, harp; Lente van 
Dijk en Kaya Gür, viool; Bugra Yüzügüldü, altvioool, Reinier Wink, cello 
Grieg - Strijkkwartet in g-mineur, Un poco andante - Allegro molto ed agitato Salomé 
Bonnema en Iris Kengen, viool, Sedna Heitzman, altviool en Jurre Koopmans, cello 
Mendelssohn Pianotrio no 1, Molto allegro agitato Laura Soeters, viool; Falou Lansink, cello 
en Jurre van Egteren, piano 

Bach Triosonate no 5 in C dur BWV 529, Allegro Jong KC Barok: Dante Jongerius, blokfluit; 
Iris Kengen, viool en Reinier Wink, cello 
Mendelssohn Pianotrio no 2, Allegro energico e con fuco Drummado Wijnhamer, viool; 
Florianne Remme, cello; Nikola Meeuwsen, piano 

 

14:30 Violisten onderbouw 
Massenet – Meditation Luca van der Waals, viool 
Werkman – Pièce pour violon et piano op. 66 Marcel Sutedja, viool 

Kreisler – Liebesleid Zohra Jongerius 
Smetana  - Aus der Heimat deel 2  Diana Fakour 
Mozart – Hobokwartet Allegro Leonardo Costa, hobo, Else Baas, viool, Diana Fakour, altviool, 
Lola Jurakic, cello 

 

15:00 Ensembles bovenbouw 
Saint Saëns - Violons dans le soir Noëlle Drost, sopraan; Machteld Koopmans, viool, Nadine 
Serhalawan, piano 
Beethoven - Gassenhauer trio , Allegro con brio Tessa Körnmann, klarinet; Junya Nomura, 
cello; Joshua Saldi, piano 
Respighi - Adagio con variazione Jurre Koopmans, cello; Victor Su, piano 

Brahms Sonate voor viool en piano no 1 in G, Vivace ma non troppo 
Valentine Blangé, viool; Rangel Silaev, piano 

 

Arnold Schönbergzaal 
14:00 Slagwerkafdeling concert JongKC en HBO olv Martin Ansink, Jennifer Heins en Pepe 

Garcia    

Kees van Baarenzaal 

14.00 – 14.30 uur Jazz Jong KC, voorprogramma Big Band 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings


TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN DECEMBER 
 

Barokmuziek in Gotische Zaal 
Vrijdag 1 december hebben veel leerlingen gespeeld tijdens het tweede concert in de 

Gotische Zaal. Rode draad door het programma is barokmuziek. Het spreekt dan 

ook voor zich dat onze eigen Oude Muziekafdeling Jong KC zich presenteerde, 

begeleid door Claudio Ribeiro aan het klavecimbel. Florine Hilhorst speelde een 

Sonate van Bigaglia, Marc Kentstra volgde met een Sonate van Valentine en Dante 

Jongerius speelde Telemann. Het was mooi, dat zij werden afgewisseld door 

pianisten die werken van Bach speelden. Iep van der Waals speelde delen uit de 

derde Franse suite en Victor Su speelde een Preludium en Fuga uit het 

Wohltemperierte Klavier.  

De blokfluitisten voerden samen met 

hun lerares Reine-Marie Verhagen de 

Badinerie uit de Tweede Orkestsuite 

uit, in een arrangement voor 

blokfluitkwartet en Dante Jongerius 

speelde ook nog een solosonate van 

Telemann.Verrassing was Noëlle Drost 

in haar nieuwe vakgebied: ze zong een 

aria van Vivaldi met Claudio Ribeiro 

aan het klavecimbel. 

En dan waren er ook nog de violisten: Mila Kastelein in het Vioolconcert in E van 

Bach. Klapstuk van het concert was de uitvoering van het Dubbelvioolconcert door 

Kaya Gür en Xander Wassenaar. 

 

 

Studiedag Docenten 12 december 

 
Dinsdag 12 december vond er voor de muziekdocenten Jong KC een studiedag 

plaats onder leiding van Mirjam Draijer van stichting Gedragpunt. 

https://www.gedragpunt.nl 

Tijdens deze dag hebben de docenten zich beziggehouden met een aantal 

onderwerpen waarmee zij in het werk met de leerlingen vrijwel dagelijks 

geconfronteerd worden 

Hoe kan ik als docent in mijn  lessen verantwoord omgaan met leer- en 

gedragsproblemen van leerlingen, zoals dyslexie of ADHD en vergelijkbare 

problematiek? 

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan de effectieve studieplanning van mijn 

leerlingen. Hoe combineren ze school en studie optimaal? Hoe kan ik helpen hen 

effectief te laten studeren? 

In maart koppelen de docenten terug hoe hun werkwijze is aangepast, wat heeft 

geholpen en waar docenten nog steeds tegen aanlopen. 

https://www.gedragpunt.nl/


Mendelssohn spelen bij een orkest 
 

Op zondag 17 december heeft Else Baas (klas 2) samen met het Tollens Ensemble 

in de Oude Kerk in Rijswijk het vioolconcert van Mendelssohn in D gespeeld.  

Ze schrijft daarover: Ik ben hiervoor gevraagd door mijn lerares Mireille van der Wart. 

Vanaf de zomervakantie ben ik begonnen met repeteren, meestal alleen maar soms 

ook samen met het orkest, onder leiding van Marten Sijbandrij.  

 

Het concert zelf ging erg goed. De kerk 

gaf een mooie klank, het orkest speelde 

heel mooi en mijn solo ging erg 

goed. Naast het vioolconcert 

van Mendelssohn in D speelde het 

Tollens Ensemble ook: 

 

 

 Wirén - serenade opus 11 

 Svendsen - 2 Zweedse 

volksmelodieën  

 Fuchs - serenade in e opus 

 

Het was erg leuk en het was een mooie 

ervaring om samen met het Tollens 

Ensemble te mogen spelen. 

 

 

 

Kerstconcert AKO-Junior voor het eerst met blazers en harp  
 

AKO Junior bereidt elk jaar een kerstconcert voor. We zijn inmiddels gewend dat dit 

in Pulchri Studio aan de Lange Voorhout wordt uitgevoerd. Dit jaar is er een ander 

concert aan vooraf gegaan: zondagochtend vóór Kerst in Zorgcentrum Oldesloo.  

Oldesloo is een groot zorgcentrum met een fijne concertzaal, de voormalige kapel die 

een goede akoestiek heeft. Veel leerlingen uit Jong KC en Jong KC Junior deden 

mee aan het concert. Er waren flink wat mensen gekomen om te luisteren. 

 

 

Onze blokfluitisten uit Jong KC en 

Jong KC Junior vormden een fijn 

ensemble dat prachtig speelde. 

Harpiste Claire Schuurmans speelde 

een mooi Preludium van Bach en een 

klankrijk stuk van Hasselmans. Het 

orkest trad deels op als strijkorkest, 

en voerde van Jean Delphin Alard 

Dreams en van Bartok de Roemeense 

dansen uit.  



Maar er deden ook houtblazers mee: de oudste leerlingen uit ons BASIS programma 

Voor het eerst was AKO Junior een klein kamerorkest. Om dit in goede banen te 

leiden was onze oud-docent Ali Groen gekomen om het orkest te dirigeren. Van 

Bartok waren enkele delen uit Zehn Leichte Stücke (origineel voor strijkorkest) nu  

geïnstrumenteerd voor kamerorkest door onze oud-leerling Matthias As. En er 

werden veel Kerstliederen gespeeld en door de bezoekers meegezongen. Het was een 

prachtig Kerstconcert! Volgend jaar graag komen we graag weer terug in Oldeslo en 

ook in Pulchri. 

 

 

 

KC-prijs jonge componisten bij Blazersensemble  
Enkele jaren geleden is voor jonge componisten een prijs ingesteld voor deelnemers 

aan de jaarlijkse compositiewedstrijd Op weg naar het Nieuwjaarsconcert van het 

Nederlands Blazers Ensemble.  

De Koninklijk Conservatoriumprijs voor jonge componisten is ingesteld voor die jonge 

mensen die zich op het terrein van het ambachtelijk componeren op bijzondere 

wijze onderscheiden.  

Een jury, waarin de compositieafdeling van het KC vertegenwoordigd is, heeft ook 

dit jaar weer prijswinnaars uit de deelnemende componisten gekozen. Hun 

composities zijn door het Nederlands Blazers Ensemble uitgevoerd tijdens de 

Familieconcerten van het NBE: 7, 8, 9 en 10 december. 

 

 

Op zondag 17 december was Anthony 

Zielhorst in Tivoli Vredenburg Utrecht 

aanwezig om daar de Koninklijk 

Conservatoriumprijs voor jonge 

componisten uit te reiken. Het was een 

prachtig concert rond het thema: 

Laten we doordraaien: gericht op de 

duurzaamheid van de aarde. Er waren 

flink wat boeiende en overtuigende 

composities en verassende liedjes, 

gemaakt door  jonge en zéér jonge 

componisten.  



Uit Jong KC was Ziggy Durieux geselecteerd met zijn combo uit de brugklas. Zij 

voerden zijn prachtige liedje The Island uit. “Ik ben opgegroeid op Bali en mijn 

familie woont daar nog steeds. Mijn compositie komt voort uit gevoelens en 

gedachten over een mogelijke ramp op Bali. Er is daar al een tijd een waarschuwing 

vanwege de actieve vulkaan Augung. Dit stuk gaat over het verdriet bij zo’n 

mogelijke ramp, ook in de nasleep daarvan. De akkoorden dalen in toonhoogte om 

het neergaande gevoel  van verdriet te krijgen. Soms heb ik oplopende akkoorden 

toegevoegd om hoop te symboliseren”. 

En ook Arjan Linker (Jong KC Extern) deed van zich spreken met In een ander licht..  

“Doordat de aarde rond blijft draaien, wordt elk land elke dag licht en weer donker. 

Dit zorgt ervoor dat het land er telkens weer anders uitziet, terwijl het land hetzelfde 

blijft. Dit leert ons, dat je na een eerste indruk van iemand niet gelijk conclusies 

kunt trekken, omdat je iemand nog niet in een ander licht hebt bekeken…” Arjan 

speelde het stuk samen met zijn één van zijn idolen, onze bastromboneleraar 

Brandt Attema. In een ander licht is ook live op televisie uitgevoerd bij de registratie 

van het Nieuwjaarsconcert uit het Concertgebouw. 

 

 

AKO Kerstconcerten in sprookjessfeer  

 
Het Kerstproject van het Atheneum Kamerorkest heeft een lange aanloop gehad. 

Vanaf de zomervakantie is er – in combinatie met aanvullend repertoire – volop 

gewerkt aan de voorbereidingen van het programma met als thema Sprookjes.  

 

De voorbereidingen verliepen niet altijd naar wens. Het project kende ups en downs. 

Maar na een intensief laatste repetitieweekeinde dat aansloot op de PTA-periode in 

school is alles toch nog op de pootjes terecht gekomen. 

Als vanouds was de aankleding van de kerk en de drankjes en hapjes die rond het 

concert werden geserveerd, sprookjesachtig mooi. Het duo Salomé Bonnema en 

Lente van Dijk verzorgde voor de gasten sfeermuziek in de benedenkerk.  

 
En boven in de kerk zelf kwam een programma tot stand, dat was opgebouwd uit de 

volgende werken: 

 Rossini – Ouverture La Cenerentola (Assepoester) 

 Grieg  - Peer Gynt (voor dit concert uit de toneelmuziek samengesteld) 

solist: May Kristin Hegvold, sopraan 

 Tchaikovsky- Rococo Variaties voor cello en orkest 

solist: Florianne Remme (6VWO), cello 

 Ravel – Ma mère l’oye (Moeder de Gans) 

 Kerstliederen: gedirigeerd door Drummado Wijnhamer (concertmeester). 
 

Het zijn bijzondere concerten geworden. In de eerste plaats omdat één van onze 

eigen leerlingen als solist optrad. Florianne Remme speelde de solopartij in de 

bijzonder uitdagende Rococo Variaties van Tchaikovsky zeer overtuigend. Voor haar 

was het fijn – net als voor iedereen – dat er drie achtereenvolgende dagen concerten 

werden gegeven. Dat geeft de mogelijkheid om te groeien, en dat deed ze! 



May Kristin Hegvold zong de liederen 

uit Peer Gynt met grote overtuiging, 

niet in het minst omdat ze zelf Noorse 

is en dat in haar traditionele Noorse 

feestkledij niet onder stoelen of 

banken stak. Het duet in Rutters 

Angels Carol gaf ook Noëlle Drost de 

gelegenheid om zich vocaal te 

presenteren (onder leiding van 

concertmeester Drummado 

Wijnhamer!). 
 

 

Maar het concert is vooral ook bijzonder geweest om de artistieke leiding. Het 

project is in nauwe samenwerking voorbereid door twee dirigenten: Jac van Steen 

en Frank Zielhorst. Maandag beet Frank het spits af met het eerste concert, waarin 

het orkest aan de situatie moest wennen en zich vooral moest zien te ontspannen. 

Dinsdag en woensdag dirigeerde Jac en hij bracht het orkest tot grote hoogte. De 

euforie was groot tijdens de traditionele nazit in Pavlov. In de Nieuwe Kerk 

overheerste bij de gasten dankbaarheid, respect en bewondering.

 

Kerstconcert koren onderbouw en bovenbouw 

 
Gedurende de laatste schooldag vóór Kerstmis, vrijdag 23 december, hebben de 

koren van onze afdeling een kort Kerstprogramma uitvoeren.  

In Balletstudio 4 zong de Koorklas uit de Basisschool eerst. Fraaie klank, mooie 

muzikale presentatie. Het optreden werd afgesloten door het Onderbouwkoor, dat in 

wisselende bezetting ontroerende Kerstmuziek presenteerde. Een mooi begin van de 

Kerstvakantie. 

 

 


