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Nieuwsbrief 
Jong KC 

November 
2017 

Vinger aan de pols bij leerlingen. 
De Herfstvakantie is voorbij, vrijwel de hele afdeling heeft zich met concerten in 

onze school en daarbuiten, zelfs in het buitenland, gepresenteerd. Nu, in november 

volgt voor de leerlingen een periode met meer focus tot aan de novembertentamens. 

Zij vormen een duidelijk richtpunt in de studie, voor docenten biedt dit voorspeel-

moment een goede gelegenheid de eerste periode te evalueren. We doen dit in de 

vorm van recitaltentamens. Bij de strijkers en sommige blazers houden we 

techniek-tentamens. Door zo de vinger aan de pols te houden, zijn we goed in staat 

om met het Kerstrapport te rapporteren over de ontwikkeling van de leerlingen. 

Veel succes 

          Anthony Zielhorst 

 Jong KC Kalender 2017 – 2018 
November 2017  

9 Goede Doelenconcert 

10 Voorspeelavond bijvak piano 

11 Voorspeelmiddag bijvak piano 

15 12:30 Lunchconcert Onderbouw 

20 Meesterwerk Slagwerk: Hans Zonderop 

22 Jong KC Korzo Blazers 

24 Piz Amalia Concert Paleiskerk 

27 Tentamenperiode: techniek en recital 

  

December 2017  

1 16:00 Gotische Zaal – Jong KC Barok 

4 Start toetsweek muziektheorie 

12 Studiedag docenten Jong KC 

16-17 Repetitieweekend AKO 

17 Concert AKO Junior 

17 Finale compositiewedstrijd NBE 

18-19-20 Kerstconcerten AKO 

20 Concert AKO Junior Pulchri 

22 Optreden schoolkoren tijdens eigen werkjesdag 

23 Begin Kerstvakantie 
 
Volgende Nieuwsbrief verschijnt 1 december 2017/ Deadline voor kopij: 25 november 2017 
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Coördinator Jong KC Jazz 
 

De ontwikkelingen in onze jazz-afdeling zijn bijzonder positief. Sinds de combo’s op 

zaterdagochtend repeteren is de belangstelling ervoor en de kwaliteit ervan enorm 

toegenomen. Vorig schooljaar heeft het bovenbouwcombo een prijs gewonnen 

tijdens een concours in Roemenië. Dit combo, the Jazz Residence, bereidt inmiddels 

een opname voor, te betalen uit het prijzengeld dat gewonnen is. 

Met ingang van het dit schooljaar zijn er flink wat leerlingen jazz bijgekomen en dat 

proces gaat gestaag verder. 

Wij merken dat de Jong KC Jazz meer coördinatie nodig heeft, zowel inhoudelijk als 

organisatorisch. Daarom zijn we blij, dat Erwin Hoorweg (www.erwinhoorweg.com) 

bereid is die coördinerende taak, in nauwe samenwerking met Annick van Gennip 

en Anthony Zielhorst, op zich te nemen. Erwin gaat de komende tijd de structuur 

van Jong KC Jazz aanpakken en met de collega-docenten inhoudelijk in overleg om 

programma’s en eisen op elkaar af te stemmen. 

Een verheugende ontwikkeling, die we van harte steunen. 

 

 
 

 
 
Goede Doelenconcert 
 
Elk jaar organiseert de School voor Jong Talent een bijzondere avond met een open  

podium. De leerlingen krijgen de kans om hun talenten op onverwachte gebieden te 

demonstreren, optredens te doen die niemand zou verwachten of gewoon te doen 

wat zij graag doen: een klassiek violist die gaat dansen of popmuziek spelen, een 

balletdanser die gaat zingen, een beeldend kunstenaar die gaat pianospelen, De 

leerlingen vragen ouders, familie, vrienden en bekenden de avond bij te wonen en 

een toegangskaartje te kopen. Deze entreeprijs vormt de basis voor het bedrag dat 

de leerlingen bij elkaar brengen voor het goede doel: de Sneha Sadana School in 

Byadgi, India, waarmee onze school jaren geleden een band is beginnen op te 

bouwen. 

Een prachtige avond! 

Donderdag 9 november  

Aanvang 19:00 uur 

Kees van Baarenzaal 

 

http://www.erwinhoorweg.com/
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Voorspeelavond en –middag bijvak piano 
 

Vrijdag 10 november en zaterdag 11 november spelen alle leerlingen klassiek, die 

piano niet als hoofdvak hebben, hun pianorepertoire voor elkaar en voor hun 

leraren. Bovendien gaan de leerlingen hoofdvak piano improvisatieopdrachten 

uitvoeren. We hanteren de formule die we vorig jaar ontwikkeld hebben: een deel 

van de leerlingen speelt vrijdagavond en het andere deel speelt zaterdagmiddag. 

Ontspannen, veel aandacht, goede sfeer. 

Vrijdag 10 november: 18:30 uur – 21:00 Studio 1 

Zaterdag 11 november: 13.00 uur – 16:00 M 201 

 

 

Lunchconcert onderbouw woensdag 15 november 
 

Vorig jaar hebben we een mooie nieuwe locatie gevonden voor de lunchconcerten op 

woensdag, beter bekend als de Boskantkerkconcerten. Het nieuwe Cultureel 

Centrum De Zalen heeft een mooi muziekprogramma. Onze leerlingen speelden er 

vorig jaar zes keer per jaar een lunchconcert. Dit cursusjaar gaan we na de 

verbouwing verder met onze reeks concerten. Dat zal vanaf januari 2018 zijn. 

Woensdag 15 november is het concert voor een belangrijk deel gewijd aan het 

repertoire dat de jonge violisten tijdens de Iordens Viooldagen gaan spelen in 

Categorie A en Showcase. Daarnaast zullen enkele onderbouwensembles gaan 

spelen. 

Woensdag 15 november 

Studio 1 

Aanvang 12:15 uur 

 

 

Meesterwerk Slagwerk Hans Zonderop 
 

Maandag 20 november vindt voor alle slagwerkleerlingen het Meesterwerk plaats. 

Onze HBO-docenten zijn een paar keer per jaar beschikbaar voor Jong KC. Op 20 

november geeft Hans Zonderop slagwerker bij het Radio Filharmonisch Orkest en 

hoofdvak docent slagwerk, intensief les aan iedereen, om inspiratie te geven en om 

docenten Jennifer Heins en Martin Ansink collegiaal te ondersteunen. 

Hans is een geweldig slagwerker met scherpe blik voor en begrip van ieders 

mogelijkheden. De focus zal liggen op kleine trom. 

 

 

 

 

 

Meesterwerk Slagwerk vindt plaats in 

Slagwerkstudio 2 en alle leerlingen 

komen vanaf 16:30 uur aan de beurt. 

Het is de bedoeling dat alle 

slagwerkers bij elkaar blijven kijken. 
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Jong Korzo – Jong KC Blazers  
 

Elke vierde woensdag van de maand presenteren onze leerlingen zich in Korzo. 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 derde Korzo concert van dit seizoen presenteren de jonge blazers uit 

Jong KC zich. Onder leiding van Bernadette Pollen en Erwin ter Bogt presenteren 

blokfluitisten, houtblazers en koperblazers zich 

Woensdag 22 november 2017 

Korzo - Prinsestraat 42 

Aanvang concert 19:30 uur 

 

Piz Amalia Music Festival 2017 in Nederland 
 

In september vond het derde Piz Amalia Music Festival plaats in Zwitserland. In de 

vorige Nieuwsbrief hebben we daar al verslag van gedaan. Iris Kengen, viool (6V), 

Dante Jongerius (5V), blokfluit,  Bugra Yúzügüldü, altviool (3H) en Reinier Wink, 

cello (3V) hebben vier leerlingen van het PreCollege van de Hochschule der Künste 

Zürich ontmoet, met hen gerepeteerd en op bijzondere plaatsen concerten gegeven. 

Muziekdirecteur Daniël Knecht stelde aan ons voor: Melani Skopljakovic, gitaar, 

Audrey Haenni, viool, Remea Friedrich, altviool en Polina Niederhauser, cello. Zij 

hebben in twee dagen tijd het volgende programma gerealiseerd: 

 A. Vivaldi: Gitaarconcert in D majeur 

 G. Ph. Telemann: Suite voor blokfluit en strijkers in a mineur 

 J. van Eyck: Doen Dafne (blokfluit solo) 

 J. Röntgen: Strijktrio in G 

 F. Martin: Pavane Couleur du Temps (strijkkwintet) 

 P.I. Tchaikovsky : Souvenir de Florence, deel 2 (strijksextet) 

 Th. A. Friedrich: Hoch auf dem gelben Wagen voor altviool en cello 

 L. Samama: Spleen et Ideal voor blokfluit en altviool 

 A. Honegger: Paduana (cello solo) 

 A. Piazolla: Oblivion voor blokfluit, gitaar en strijkers 

 

 

 

In november komen de Zwitserse 

leerlingen, samen met de 

festivalleiding naar Nederland. Zij 

blikken terug op het festival en voeren 

in Nederland het programma nog eens 

uit. Tijdens dat concert wordt een 

korte impressie van het Zwitserse 

festival op film vertoond. 
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Het concert vindt plaats in de Paleiskerk, er zijn veel gasten uitgenodigd, ook door 

de Zwitserse ambassadeur, maar we verwachten dat er voor andere 

belangstellenden (ouders en vrienden) ook nog plaats zal zijn.  

Vrijdag 24 november 2017 

Paleiskerk – Paleisstraat 8 

Aanvang 20:00 uur 

Als u wilt komen luisteren, graag reserveren bij Annick van Gennip: 
a.vangennip@koncon.nl 
 

 
 
November tentamens  
 

Alle leerlingen presenteren zich officieel vóór Kerstmis: de strijkers en enkele 

blazerssecties met een techniektentamen, de pianisten, de andere blazers, zangers 

en jazz-leerlingen met hun jaarlijkse recitaltentamen.  

Violisten en altviolisten bijten het spits af op maandag 27 november. Op dinsdag 28 

november treden harpisten, zangeressen, en organisten aan, met alle jazz-leerlingen 

daartussen. De blokfluitisten, trombonisten en slagwerkers spelen op woensdag 29 

november. Donderdag 30 november is de dag van de pianisten, fluitisten en 

trompettisten. De reeks eindigt vrijdag 1 december met de cellisten, hoornisten, 

hoboïst en klarinettisten. De resultaten van deze voorspeelsessies zullen worden 

verwerkt in de muziekrapporten die vóór Kerstmis zullen worden verspreid. 

 

 

 

 

TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN OKTOBER 
 

Delft in-Ovatie 
 

De Stichting Delft in-Ovatie organiseerde in het kader van de Nationale 

Wetenschapsweek op zondag 8 oktober huiskamerconcerten in panden aan de 

Oude Delft. Hierin worden spraakmakende ontwikkelingen in de techniek gekoppeld 

aan muziek die bij de thematiek past of dit versterkt. Deze huiskamerconcerten 

worden georganiseerd in samenwerking met de TU Delft, IHE Delft Institute for 

Water Education, het Delft Chamber Music Festival en Jong KC. 

Delft in-Ovatie vond plaats in huiskamers van 14 historische panden aan de Oude 

Delft, waar vele nieuwe ontwikkelingen in cultuur en gedachtengoed zijn begonnen.  

Vanuit Jong KC werden twee concerten verzorgd. In de Waalse Kerk presenteerde 

Pieter Jonker zijn onderzoek over Robotica en de mens. In afwisseling met zijn 

voordracht speelde het slagwerk duo Joep de Mooij en Steije Maurer verschillende 

werken voor marimba. 

 

mailto:a.vangennip@koncon.nl
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Op het adres Oude Delft 28 sprak Alexander Kaune over Water allocatie. Zijn 

voordracht wordt afgewisseld met delen uit het Hobokwartet van Mozart en de 

Romance voor hoorn en strijkkwartet. Leerlingen uit de onderbouw voerden deze 

muziek uit. Zij speelden in afwisseling met oud-leerling Amy de Jongh die op gitaar 

repertoire van Leo Brouwer uitvoerde. De leerlingen openden het concert al zingend 

tot groot plezier van het publiek. 

Bach en Schumann, Händel en Mendelssohn 

 
Hoofdvaklerares Marlies van Gent 

heeft enkele jaren geleden al het plan 

geopperd om met de pianisten het 

land van Bach, Händel, Mendelssohn 

en Schumann, maar ook van Schiller 

en Goethe te bezoeken. Met dat doel 

zijn collega’s Kolja Meeuwsen, 

muziekgeschiedenis en Peter de Graaf, 

Duits aan het organiserende team 

toegevoegd. Ook Annick van Gennip 

was bij de voorbereidingen betrokken. 

Alexandra van Blitterswijk en 

Alexander Gulikers completeerden het 

team. 

Jazz-pianist Gijs Turkenburg schreef 

het verslag:  

 

Hallo, ik ben Gijs Turkenburg, en ik ging samen met de vierde klas, en alle pianisten 

van de School voor Jong Talent intern en extern van donderdag 12 tot dinsdag 17 

oktober naar Leipzig en Weimar. Alle Dans leerlingen deden een 

geschiedenisprogramma, en ik deed samen met de andere muziekleerlingen een 

muziekroute. 
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We vertrokken op donderdag vroeg vanaf school met de bus naar Leipzig. Na 10 uur 

lang in de bus gezeten te hebben, kwamen we eindelijk aan in het hotel. Nadat we 

ons avondeten hadden gehad gingen we alvast een kleine avondtour door Leipzig 

maken. Na een korte nacht in het hotel, en een lekker ontbijt splitsten de muziek- en 

dansleerlingen zich op. Wij gingen het notenpad volgen: een weg door heel Leipzig 

waar je langs alle bekende huizen en musea komt van de klassieke componisten die 

er vroeger hebben geleefd. In de pauze konden we allemaal zelf wat eten halen, dus 

we hebben wat leuke cafés opgezocht om wat te gaan eten. Na het eten bezochten we 

nog meer huizen en musea. Van de meeste huizen was een museum gemaakt met 

werken en andere dingen van de persoon die er geleefd had.  

 

Na veel lopen kwamen we terug in het hotel, waar de klassieke musici en de 

jazzmusici en dans zich opsplitsten. De klassieke musici gingen naar een orgelconcert 

terwijl de Jazzmusici naar een Jazzcafé gingen om te eten en later naar een optreden 

te luisteren. Tijdens dit optreden kwamen ook de klassieke musici terug, en hebben 

we als groep tot het eind geluisterd. De volgende dag gingen de musici naar het 

Händelhuis in Halle, en na een lekkere lunch gingen we weer terug naar Leipzig om 

het Grassimuseum (muziekinstrumenten) te bezoeken. ’s Avonds bezochten we een 

klassiek concert in het Gewandhaus. 

  

Na opnieuw een korte nacht gingen we de 

volgende ochtend vroeg met de bus van Leipzig 

naar Weimar. Eenmaal daar aangekomen 

werden we geïntroduceerd in het nieuwe hotel. 

Daarna bezochten we nieuwe musea en een 

prachtige bibliotheek. Na de lunch die je weer 

zelf mocht halen gingen we naar het enorme 

huis van Goethe, wat zeer interessant was om 

te bezoeken. In de avond hadden we vrije tijd, 

en gingen we naar een markt met een concert, 

wat enorm leuk was. De volgende dag gingen 

we met bus naar het Muziekgymnasium in 

Weimar. We kregen daar een rondleiding en het 

was interessant om te zien hoe de school daar 

eruit ziet, en hoe ze daar te werk gaan. We 

liepen door een mooi park weer terug naar het 

hotel om te lunchen. 
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In de middag bezochten we het Bauhausmuseum wat leuk was. In de avond hadden 

we weer vrije tijd, en de volgende ochtend moesten we alweer in de bus terug. Maar 

op de terugweg kwamen we nog langs het Bachmuseum, dat we ook nog bezocht 

hebben. Daarna waren we na een 8 uur lange busreis eindelijk weer terug in Den 

Haag. 

 

Concert in de Gotische Zaal vrijdag 13 oktober 
 

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. 

 

Tijdens het eerste concert  

van dit seizoen speelde  

Jong KC Brass  

onder leiding van  

Erwin ter Bogt.  

Floris van Daalen voerde van 

Bernstein de Elegy for Mippy uit.  

Hierna presenteerden  

Laima Minenko, hoorn;  

Zohra Jongerius, viool 

Marcel Sutedja, viool,  

Job Lakerveld, altviool  

Nina Rosbergen cello  

een deel uit van  

het Hoornkwintet van Mozart. 

Reinier Wink voerde de derde cellosuite van Bach uit, die hij op zondag 8 oktober 

heeft opgenomen voor de prachtige website All of Bach. Het concert werd besloten 

met het eerste deel uit het Strijkkwartet van Grieg door Salomé Bonnema en Iris 

Kengen, viool, Sedna Heitzman, altviool en Jurre Koopmans, cello. 

 

 

Kansen in Griekenland 
 

Rangel Silaev (6V) kreeg van het Prinses Christina Concours de kans om samen met 

onze oud-leerlingen Valentine Blangé en Anne-Sophie van Riel concerten te geven in 

Griekenland. Hieronder volgt hun gedetailleerde verslag: 

 

Op zondagmiddag 14 oktober ging onze reis naar Griekenland ging van start! 

Valentine, Anne-Sophie en ik hadden hard gerepeteerd en de vorige avond een goed 

try-out concert gehad. We waren vol goede moed toen we elkaar ontmoetten op 

Schiphol. We waren ruim op tijd, dus nadat we door de douane heen waren gingen 
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we rustig zitten bij de gate, en wachtten we tot we aan boord mochten. We dachten 

dat alles vlekkeloos liep, totdat we er opeens achter kwamen dat we bij de verkeerde 

gate stonden: nog precies 1 minuut totdat onze gate zou sluiten. Een heftig 

paniekmoment! Als gekken zijn we met instrumentenkoffers op onze rug dwars door 

de drommen vakantiegangers gesprint naar de andere kant van Schiphol. We waren 

niet op tijd, maar mochten gelukkig nog wel aan boord. 

 

Uitgeput van het rennen ploften we neer op onze vliegtuigstoelen, nu kon de tournee 

écht beginnen. Om 20:30 kwamen we aan op het vliegveld in Athene. We voelden ons 

echte VIP’s bij het zien van de taxichauffeur, die een bordje met onze namen droeg. 

Hij zette ons af bij het hotel, midden in het centrum van Athene: laten we wat drinken 

op het dakterras van het hotel, met schitterend uitzicht over de hele stad en de 

prachtig verlichte Akropolis!  

 

Om 6u ’s ochtends (!) werden we bij het hotel opgehaald door de taxi die ons naar het 

vliegveld bracht. Hier ontmoetten we Martha, van de Nederlandse ambassade. Zij 

was onze contactpersoon - onze Griekse steun en toeverlaat - die ons gedurende de 

reis begeleidde. We waren nog maar kort in Griekenland, maar nu al viel ons op dat 

de mensen er heel warm en vriendelijk waren. Van de mensen in het hotel tot de 

taxichauffeurs, van het vliegtuigpersoneel tot de mensen op straat; iedereen was heel 

open en overal waar we kwamen was een fijne, ontspannen sfeer. 

Vanuit het vliegtuigraampje konden we 

genieten van de prachtige zonsopkomst 

over de Egeïsche zee en de Griekse 

eilanden, en om 8:40 landden we op Kreta  

met als reisdoel het plaatsje Chania, aan 

de noordkust van Kreta. We zaten met ons 

hotel echt recht voor de oude haven en 

hadden dus een prachtig uitzicht over de 

zee en de haven. Samen met ons 

contactpersoon Martha gingen we nog even 

uitgebreid Grieks lunchen, zo’n lunch 

zouden we elke dag wel willen meemaken.  

 

Diezelfde avond was ons eerste concert op een locatie met een perfect uitzicht over de 

zee vlakbij ons hotel met een prachtige, oude Steinway vleugel. Het zat behoorlijk vol 

en de Nederlandse ambassadeur was met zijn vrouw ook aanwezig.  

 

Wat ons heel erg opviel was hoe enthousiast en openhartig het publiek in Griekenland 

was. Zelfs al in de pauze kwam de helft van de zaal naar ons toe om met ons te 

praten, complimenten te geven en zelfs om foto’s te maken. 
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Doordat het publiek zo enthousiast en 

open was gaf dit de hele avond een 

heel relaxte en fijne sfeer, waardoor 

we alleen nog maar hebben kunnen 

genieten van het concert en de hele 

avond. 

De volgende dag zouden we in de late 

middag terug vliegen naar Athene. We 

waren in de ochtend en middag vrij 

Als we dan toch een dagje vrij hebben 

en het zo’n mooi weer is en je toevallig 

vlak bij de zee op Kreta zit, dan maar naar het strand. Door een taxi werden we 

gebracht naar een prachtig strand een paar kilometer verderop. De temperatuur was 

ideaal, wat ons zelfs aanspoorde om een duikje in de zee te nemen. Heerlijk uitgerust 

vlogen we in de middag weer terug naar Athene. 

 

Op woensdag hadden we een vrije dag. Het was heerlijk weer en we besloten vooral 

te genieten van de prachtige oude gebouwen, de stadstuin en het overheerlijke eten. 

Aan het einde van de middag beklommen we de Akropolis en genoten van de 

zonsondergang.  

De volgende dag was alweer onze laatste 

dag in het mooie Griekenland. In de avond 

zouden we concert gaan geven in de 

residentie van de Nederlandse 

ambassadeur. We bezochten in de ochtend 

het Akropolis museum. De overgebleven 

restanten van deze culturele stad waren 

erg indrukwekkend en natuurlijk genoten 

we wederom van een prachtig uitzicht.  

 

In de avond speelden we tijdens het dinerconcert in de Residentie van Ambassadeur.  

De locatie was prachtig, de omgeving sfeervol en de vleugel goed. Alle drie hebben we 

erg genoten van dit concert. De intimiteit van het publiek, de romantische locatie en de 

mooie muziek vormden een mooi geheel. Naderhand genoten we nog van de laatste 

avond in Athene met wat hapjes en drankjes en een goed gezelschap.  

Vrijdagochtend moesten we vroeg uit de veren, terug naar Amsterdam met een koffer 

vol herinneringen en een prachtige ervaring rijker.  

 

Musiceren op IJsland   
 

Olivier van Niekerk (4H) heeft van 19 tot 25 oktober IJsland bezocht. Hij schrijft:  

Al geruime tijd heb ik contact met enkele IJslandse muzikanten. Eerder waren zij ook 

in Nederland en hebben we samen hier opgetreden. Het doel van mijn reis was om 

enkele optredens te doen en daarnaast samen te componeren.  
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We hebben drie concerten gegeven, 

waaronder twee in Reykjavik en één 

aan de noordkust. Deze concerten heb 

ik gegeven met drie muzikanten 

(toetsenist, bassist, drummer) die alle 

drie jazz studeren aan het 

conservatorium van Reykjavik. We 

speelden voornamelijk composities en 

arrangementen die we zelf hadden 

geschreven.  

Daarnaast heb ik ook meerdere malen 

het conservatorium in Reykjavik 

bezocht en daar meerdere studenten 

en leraren ontmoet. Het was heel 

interessant om met die muzikanten te 

spelen, vooral om die invloeden van 

daar mee te krijgen.   

 

 

Jong KC Korzo – Jong KC Jazz 
 

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

voor Jong Talent de muziek waarmee zij bezig zijn. 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. 

 

 

 

De concerten worden door drie Jong 

KC groepen afwisselend verzorgd: 

slagwerk, jazz en blazers. Woensdag 

25 oktober speelden alle combo’s uit 

Jong KC-Jazz voor een volle en 

enthousiaste zaal. 
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Meesterwerk cello Harro Ruijsenaars 
 

Dinsdag 31 oktober vond 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 begon rond het 

middaguur met een les aan Nina 

Rosbergen en duurde tot in de avond. 

Een prachtige ervaring! 

 

  
 


