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Stilte voor de festivalstorm 
 

Het spreekwoord zegt iets over ‘laatste loodjes’ en dit schooljaar lijkt dat ook wel op 

te gaan voor ons allemaal. Nu we de eindexamens achter de rug hebben, 

onmiddellijk gevolgd door de concerten Oogst van Jong KC in Eindhoven en Utrecht 

en de tentamens bijvak piano en de PTA-week heeft het prachtige afscheid op 22 

juni heel veel energie gevraagd.  

Het Zomerfestival kondigt zich al aan met schitterende professionals die voor Jong 

KC graag willen komen. Vesko Eschkenazy musiceert met het AKO en speelt het 

New European Ensemble nieuwe muziek. Maar ook Jong KC Jazz gaat zich op 

nieuwe wijze presenteren. 

Zo komt dan een enerverend en boeiend schooljaar ten einde. Er is heel hard 

gewerkt, met prachtige resultaten op alle fronten. Nu lokt ons dat mooie festival 

waarin we voluit en met veel plezier kunnen musiceren. 

 

Een mooie tijd toegewenst!       Anthony Zielhorst 

 

 Jong KC Kalender 2017 – 2018 
  

Juli  

3-4-5 AKO-repetities 

6 12:30 lunchconcert AKO Tivoli Vredenburg Utrecht 

8 12:30 concert AKO Academiegebouw Utrecht: PI-feest 

9  Opening Jong KC Zomerfestival 

9 19:30 Concert Atheneum Kamerorkest 

10 19:30 Concert Nieuwe Muziek 

11 Diploma uitreiking 

12 19:30 Concert AKO Junior 

13 19:00 Slotconcert 

14 Begin Zomervakantie 

Volgende editie verschijnt 1 september. Aanleveren kopij uiterlijk 27 augustus bij Annick van Gennip  



ACTIVITEITEN IN JULI 

Zomerprogramma AKO 

De repetities van onze strijkers en blazers zijn na de eindexamens weer van start 

gegaan. Het orkest staat voor een stevige opgave. De vijfde symfonie van Schubert 

vraagt veel van alle leden. Prachtige muziek, waarin het orkest de kans krijgt om te 

schitteren. Voor dit project is violist/dirigent Vesko Eschkenazy uitgenodigd. Vesko 

dirigeert de Schubert symfonie en ook de ouverture Nozze di Figaro van Moazrt, 

maar hij soleert in het Vioolconcert van Mendelssohn. Kent Moussault, student 

orkestdirectie dirigeert dan. Er zijn drie concerten gepland 

Vrijdag 6 juli – 12:30 uur Tivoli/Vredenburg Utrecht (Herz) 

Zondag 8 juli- 12:30 uur Academiegebouw, Utrecht (PI-feest met Mark Haaijema) 

Maandag 9 juli – 19:30 uur Schönbergzaal Koninklijk Conservatorium Den Haag 

 

Jong KC Zomerfestival 

Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli 2018 vindt de 13e editie plaats van 

het Jong KC Zomerfestival. Alle leerlingen in Jong KC, zowel intern als extern, 

worden ingedeeld in ensembles en zullen een week lang werken aan 

kamermuziekstukken.  Elke dag een repetitie, vaak gecoacht door één van de 

docenten. Daarnaast zijn er workshops over verrassende thema’s, er worden 

masterclasses gegeven, elke dag wordt in het festivalkoor gezongen en elke dag zijn 

er concerten. Een aantal ensembles zal worden gecoacht door leden van het New 

European Ensemble.  

Ons eigen Atheneum Kamerorkest opent onder leiding van Vesko Eschkenazy, het 

festival met een mooi concert op maandagavond.   

Op dinsdag er is een concert met nieuwe muziek gepland: winnaars van de Jong  

KC-compositieprijs bij het Nederlands Blazersensemble, samen met 

compositieleerlingen uit Jong KC, uitgevoerd door het New European Ensemble.  

Het concert op donderdag heeft een verrassende programmering: AKO Junior opent 

het concert. Hierna verzorgt Jong KC Jazz het programma.  

De laatste dag van het Festival zullen we feestelijk afsluiten met het grote 

slotconcert, waarin alle ensembles zich mogen presenteren. 

 

Ensemble in residence: New European Ensemble 

https://www.neweuropeanensemble.com/ 

https://www.neweuropeanensemble.com/


TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN JUNI 

Mooie concerten in Eindhoven en Utrecht 

Elk jaar spelen de eindexamenleerlingen afscheidsconcerten in de kleine 

concertzalen van Muziekgebouw Eindhoven en Tivoli/Vredenburg Utrecht . Deze 

concerten zijn hun afscheidsoptredens: hun laatste concerten onder auspiciën van 

Jong KC.  

Donderdag 31 mei vond het concert in Eindhoven plaats in Frits Philips 

Muziekgebouw. In Eindhoven speelde Joshua Saldi drie Mazurka’s op, 63 van 

Chopin, Florianne Remme speelde de Prelude uit de 3e Suite van Bach en de 

Cellosonate van Debussy en Floris van Daalen voerde de Romance van Carl Maria 

von Weber en het Tromboneconcert van Ferdinand David uit. 

 

 
 

Vrijdag 1 juni waren we in Muziekcentrum Tivoli/Vredenburg, Utrecht. Noëlle Drost 

zong liederen van drie componisten: Stahmer, de Falla en Rossini. Rangel Silaev 

voerde de Bruyères van Debussy en het tweede Scherzo van Chopin uit en 

Drummado Wijnhamer besloot het concert met werk van drie componisten: 

Prokofief, Beethoven en Lalo.  Natasja Douma begeleidde aan de piano. Twee 

prachtige concerten. Mooie afsluitingen van de school carrière. 

 

 

Concert Gotische Zaal 8 juni 
 
Vrijdag 8 juni vond het vijfde concert van dit seizoen in de Gotische Zaal plaats. Het 

is steeds weer heerlijk om in de zaal te zijn en te genieten van sfeer en ambiance. 

Het programma was zeer gevarieerd en was voor een deel bedoeld om de finalisten 

van het Concertgebouw Concours nog een try out kans te bieden. Marcel Sutedja 

opende met de Marche miniature viennoise van F. Kreisler  en de Eerste Polonaise 

de Concert van  Wieniawski. Jean-Baptiste Millon begeleidde Marcel aan de piano. 

  



Joshua Saldi vervolgde met de Drie Mazurka’s van Chopin die hij eerder in Utrecht 

speelde. Luna van Leeuwen speelde vervolgens de  Valse Scherzo van Tchaikowsky 

met Jean-Baptiste Milon aan de piano. Daarna volgde Malinconia uit Sonate no. 2 

voor viool solo van E. Ysaÿe . 

 

Marc Kentstra en Florine Hilhorst 

speelden drie delen uit de Canonische 

sonate van Telemann. Joshua Saldi 

besloot samen met Junya Nomura het 

concert met het eerste deel uit de 

Cello sonate in g mineur van Chopin. 

Aan het einde van het concert 

bedankte Anthony Zielhorst het 

publiek en nodigde hen uit voor de 

concerten in het volgend seizoen. 

 

 

 

 
 

 

 
 
Lunchconcert Concertgebouw 13 juni 
 

Woensdag 13 juni nam de School voor Jong Talent het lunchconcert in de Kleine 

Zaal Concertgebouw Amsterdam voor haar rekening. Na de audities eind mei, begin 

juni hebben we het volgende programma samengesteld: 

 E. Lalo - Intermezzo (Allegro non troppo) uit  Symphonie Espagnole in d 

mineur, uitgevoerd door Drummado Wijnhamer en Natasja Douma.  

 C. Saint – Saëns - Violons dans le soir, uitgevoerd door Noëlle Drost, 

sopraan; Machteld Koopmans, viool en Nadine Serhalawan, piano 

 F. Chopin Cello sonate in g mineur op. 65 Allegro moderato Junya Nomura, 

cello en Joshua Saldi, piano 



 

Een geweldig concert, we zijn trots dat 

de leerlingen zo goed gepresteerd 

hebben. Jammer dat het publiek zijn 

waardering niet kon uiten, want het 

brandalarm ging af in de slotmaten 

van Chopin. Volgend jaar zijn we er al 

in maart! 

 

Finale Concertgebouw Concours 17 juni 
 

Luna van Leeuwen (Jong KC Extern) is de winnares van het Koninklijk 

Concertgebouw Concours 2018 voor solisten van 9 tot 14 jaar. De finale van deze 

10e editie van het concours vond op zondagmiddag 17 juni plaats in de Kleine Zaal 

van Het Concertgebouw. Luna ontving uit handen van Jan Willem de Vriend een 

trofee en een geldbedrag van € 1.000,- ten behoeve van haar muzikale ontwikkeling. 

Uit het juryrapport: ‘Met haar poëtische spel en zeer evenwichtige presentatie wist 

Luna de jury te overtuigen’. 

 

De jury van het Koninklijk 

Concertgebouw Concours 2018 

bestond uit dirigent Jan Willem de 

Vriend (voorzitter), violiste Lisa 

Jacobs, celliste Quirine Viersen, 

saxofonist Raaf Hekkema en pianist 

Thomas Beijer. 

 

 
 

 
Lunchconcert onderbouw Vreedehuis 20 juni 
 

Het laatste lunchconcert in het Vreedehuis aan de Riouwstraat op 20 juni was druk 

bezocht. Het programma was gevarieerd, er speelden veel kinderen mee.  

Het concert werd geopend door Maya Zuzarte, blokfluit, Marcel Sutedja, Poeya 

Azami, Kayra Yüzügüldü, Dina Fakour, Lavanya Vossen, viool, Lillian Torray, cello 

met Claudio Ribeiro aan de piano. Zij voerden het Allegro uit het Concert in C, op. 3 

nr.1 van William Babell (1690 - 1723) uit.  

Max Valkenburcht speelde een aantal werken op de piano: een sonate van 

Domenico Scarlatti , het eerste deel uit de Sonate in G van Beethoven en van 

Maurice Ravel  de “Oiseaux Tristes”uit Miroirs.  

Zohra Jongerius, Carmen de la Cruz, werden begeleid door  Domonkos Hegyi in 

twee delen uit het Concerto in a van Antonio Vivaldi. Het concert werd besloten met 

het eerste deel uit Strijkkwartet no.2, in D van Alexander Borodin, uitgevoerd door 

Diana Fakour, Ysé Knoester, viool, Else Baas, altviool en Lola Jurakic, cello 



Lunchconcert Bijvak Piano 21 juni 
 
Vorig jaar zijn we ermee begonnen, het lunchconcert waarin de leerlingen die voor 

bijvak piano mooie resultaten hebben behaald, zich kunnen presenteren. 

Donderdag 21 juni presenteerden de leerlingen zich solistisch en in ensembles.  

 

 
 

Laima Minenko en Zohra Jongerius begeleidden elkaar en speelden solistisch piano.  

Salomé Bonnema speelde Grieg en begeleidde Sedna Heizman op viool. Sedna 

speelde een deel uit  de Pathétique van Beethoven. Adinda van Delft speelde 

Shostakowitsj samen met Diana Fakour en Michelle Kumara; Kaya Gür speelde 4 

mains met Salomé Bonnema en Jurre Koopmans voerde de Romanze van Schubert 

uit met Salomé Bonnema, viool & Tessa Körnmann, klarinet 

 

 
 

  



Een gedenkwaardige afscheidsavond 22 juni 
 

Het was een geweldige avond, 22 juni, het KC leven van A tot Z. Alle geledingen van 

de afdeling hebben zich uitstekend gepresenteerd, de collega’s hebben de via films 

een fantastische en geestige bijdrage geleverd, Jan van Bilsen en Annick van 

Gennip hebben een bijzondere apotheose aan de avond gegeven, die een prachtig 

slotakkoord kreeg met de koren. 

 

 
 

 

 

Ik bereid me voor op een nieuwe fase 

in mijn leven. In Jong KC zal het 

nodige veranderen. Ik wens Annick en 

Jan toe dat ze het inderdaad “zo 

heerlijk rustig” krijgen. Vastberaden 

toewerkend naar de toekomst, ze 

verdienen alle steun. 

 

 

 

 

 

Ik ben blij met de hartelijke woorden van Henk van der Meulen en ben dankbaar 

dat ikzelf ook nog heb mogen spreken. De receptie na afloop was hartverwarmend, 

Els en ik zijn er nog beduusd van. 

Dank jullie wel allemaal! 

Anthony Zielhorst 



Jong Talent Gala Concertgebouw  24 juni 
 

Ter gelegenheid van de 10e editie van het concours organiseerde het Concertgebouw 

op zondag 24 juni het Jong Talent Gala. Tijdens dit feestelijke jubileumgala in de 

Grote Zaal verzorgden alle winnaars van de 10 concoursen een solo-optreden. Alle 

optredens werden begeleid door het Residentie Orkest onder leiding van Jurjen 

Hempel. De 10 winnaars van Het Koninklijk Concertgebouw Concours op een rij: 

2009: Lucie Horsch (blokfluit) 

2010: Prawira Pijlo (gitaar) 

2011: Lisa Roth (zang) 

2012: Carter Muller (piano) 

2013: Aidan Mikdad (piano) 

2014: Nikola Meeuwsen (piano) 

2015: Reinier Wink (cello) 

2016: Anna Kuvshinov (piano) 

2017: Radu Ratering (piano) 

2018: Luna van Leeuwen (viool) 

De winnaars uit Jong KC hebben een fraaie bijdrage aan het Galaconcert gegeven. 

Nikola Meeuwsen speelde een prachtige Chopin, Reinier Wink overtuigde met de 

Rococo-variaties van Tchaikovsky en Luna van Leeuwen schitterde met de Valse 

Scherzo van Tchaikovsky. 

 

 
 
 



 


