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Afronden 

De komende maand staat in het teken van afronden. Veel leerlingen hebben 

deelgenomen aan competities, veel leerlingen zijn intensief bezig geweest met 

kleinere en grotere projecten. Maar nu gaat de focus weer naar het eigen spel, de 

eigen ontwikkeling. In april vinden de voortgangstentamens plaats en daarvoor wil 

iedereen zich optimaal voorbereiden. Sommigen spelen vaker voor, anderen gaan 

naar Goch om extra les te kunnen krijgen, weer anderen spreken extra af met hun 

docent. We hopen dat iedereen zich optimaal kan voorbereiden en er de komende 

weken de rust en de tijd voor vindt. 

 

Veel succes!         Anthony Zielhorst 

 

 Jong KC Kalender 2017 – 2018 
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 

28 19:30 Korzo Jong KC Blazers 

29 Witte Donderdag - Start Paasweekend 

  

April  

4 Toelatingsexamens muziektheorie nieuwe leerlingen 

14 Compositieworkshop 2 (NBE-winnaars) 

16 Voortgangstentamens 

27 Start meivakantie 

  
 

Volgende Nieuwsbrief verschijnt 3 april 2018 / Deadline voor kopij: 28 maart 2018 



Concert Gotische Zaal 
 
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. 

Vrijdag 16 maart vindt het vierde concert plaats. Hoofdvakdocenten hebben 

aangegeven voor welke leerlingen dit concert past in de planning van lesstof en 

leerdoelen. Dit heeft geresulteerd in het volgende programma. 

Lola Jurakic gaat het eerste deel  van Haydns Celloconcert in C en het Ritje van 

Joey Roukens spelen. Kaya Gür speelt de Valse Scherzo van Tchaikovsky en Claire 

Schuurmans gaat Debussy en Watkins op haar harp spelen. 

De muziekleerlingen uit de basisschool presenteren zich in de koorklas o.l.v. Koen 

van der Meer en Angeliki Ploka. Luna van Leeuwen vervolgt met een Dans van 

Sarasate, waarna Jurre Koopmans en Victor Su het concert besluiten met een deel 

uit de Cellosonate in e van Brahms 

 

 
Blazersproject: Jong KC Big Band 
 

Het is de afgelopen jaren uitstekend 

bevallen: met de blazers een aantal 

dagen achter elkaar intensief aan het 

werk om een fraai resultaat te 

bereiken: de blazers spelen weer 

samen in de Jong KC Big Band onder 

leiding van Johan Plomp! 

Woensdag 14 maart wordt begonnen, 

vanaf die dag tot het einde van de 

week is er repetitie van 15:00 – 18:30 

uur in Studio 4. Zaterdag wordt er 

dan ook nog gerepeteerd. Deze vier 

dagen van intensieve repetities gaan 

leiden tot een fraai concert. Alle 

blazers spelen mee in de band en de 

ritme sectie komt uit Jong KC Jazz. 

Dat wordt weer smullen! 

Concert: 

Zaterdag 17 maart 2018 

17:00 uur 

Arnold Schönbergzaal 

 

 

 

 
  



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.  

 

 

  

 
 
Lunchconcert onderbouw Vreedehuis: 21 maart 
 

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

de onderbouw: kamermuziek voor leerlingen in de onderbouw. We doen dat in de 

Concertzaal van het gebouw aan de Riouwstraat, dat sinds de verbouwing een 

nieuwe naam heeft: Vreedehuis:  https://www.vreedehuis.nl/ 

De voorbereidingen voor het maartconcert zijn in volle gang.  

 

 

 

Woensdag 21 maart 2018 

Vreedehuis - Riouwstraat 

Aanvang 12:30 uur  

 

  



Stringtime NiederRhein Goch vanaf 7 april  
 

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

onderbouw in Goch om deel te nemen aan de internationale strijkersweek 

Stringtime Nieder Rhein. De afgelopen jaren bleek dat steevast een groot succes. Een 

week lang intensief les krijgen, kamermuziek spelen met kinderen uit andere 

landen en deelnemen aan het orkest is bijzonder inspirerend. Ook het verblijf in 

gastgezinnen draagt enorm bij aan de ontwikkeling van de kinderen. 

 
Vanuit Jong KC gaan er 16 leerlingen 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 

 
 
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 presenteren de jonge blazers 

uit Jong KC zich weer. Onder leiding 

van Bart de Kater, Wieke Karsten en 

Erwin ter Bogt spelen ze diverse 

ensemble- en solostukken. Er is een 

grote diversiteit aan repertoire 

voorbereid. Fascinerend! 

 

Woensdag 28 maart 2018 

Korzo - Prinsestraat 42 

Aanvang concert 19:30 uur 

 



TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN FEBRUARI 
 
 
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. Aan de winnaars wordt een aantal workshops 

aangeboden die geleid worden door Martijn Padding, hoofd van de afdeling 

Compositie van het Koninklijk Conservatorium.  

De eerste workshops hebben plaatsgevonden samen met het New European 

Ensemble en zijn een openbaring voor de winnaars. Deze nieuwe composities 

worden uitgevoerd tijdens het Jong KC Zomerfestival:  dinsdag 10 juli 2018. 

 

 
Bezoek aan Oslo 
 

Maandag 5 en dinsdag 6 februari bezochten Jan van Bilsen, Annick van Gennip en 

Anthony Zielhorst het Barratt Due Musikinstitutt in Oslo.  Jan van Bilsen schrijft: 

Er stond ons een zeer hartelijke welkom te wachten onder aanvoering van Stephan 

Barratt Due, wiens grootvader het opleidingsinstituut heeft opgericht.  

 

 
 

Het Barratt Due Musikkinstitutt heeft zich altijd gespecialiseerd in het opleiden van 

jonge topmusici (10 tot 18 jaar) en hebben er later een eigen HBO aan toegevoegd. 

(Het KC heeft de omgekeerde weg gevolgd: vanuit het bestaande HBO een 

vooropleiding- de SvJT- toegevoegd). De studenten en leerlingen van het instituut 

hebben een bijzonder hoog niveau en we hebben als school aan het Barratt Due een 

hele waardevolle partner. Het Barratt Due heeft op haar beurt weer veel interesse in 

de SvJT: ze zijn momenteel zoekende naar een manier om ook regulier po en vo 

onder te brengen in het instituut en er is lang gesproken over de manier waarop dat 

zou kunnen. Het convenant zoals dat bestaat met de Haagsche Schoolvereeniging 



en het Rijnlands Lyceum is daarin een belangrijk document waar ze veel aan 

hebben. Verder is er veel gesproken over visie op het opleiden van jonge musici en 

het tijdsbestek waarin we leven, het curriculum, de kwaliteit van de 

vooropleidingen, exchange programma’s, financieringsstromen, samenwerking in de 

toekomst en het netwerk Young Music Talents Europe. Helaas kunnen we dit jaar 

nog niet met het AKO op tournee in Oslo i.v.m. het bezoek van een andere school 

aan het Barratt Due op datzelfde moment, maar in de toekomst behoort  

het wel degelijk tot de mogelijkheden.  

 

Het instituut is gehuisvest in verschillende gebouwen in Oslo maar het 

belangrijkste gebouw is nog steeds de oude rode villa van de familie waarin alle 

kamers van zolder tot kelder zijn omgebouwd tot leskamers.

Niet altijd ideaal, maar het hele pand 

straalt wel een bijzondere 

muziektraditie uit. In de oude grote 

eetkamer van de familie, waar in de 

tweede wereldoorlog wekelijks illegale 

concerten werden gegeven en waar 40 

jaar na de oorlog tijdens een renovatie 

in de leemlagen van het plafond (die 

als isolatie dienden) een nog niet 

ontplofte vliegtuigbom werd gevonden 

(terwijl al die jaren daarboven de 

jongste leerlingen daarboven 

slagwerkles hadden…), in deze kamer 

worden nog steeds de belangrijkste 

muzieklessen gegeven…..

 

 

 

Eind maart zal ook het Barratt Due weer van de partij zijn in Wells waarin de 8 

Europese scholen elkaar weer opnieuw zullen treffen. (JvB/AvG/AZ) 

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

 
 
 
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.  

Het tweede en derde deel uit het Hobokwartet van Mozart werden uitgevoerd door 

Leonardo Costa, Else Baas, Diana Fakour en Lola Jurakic. Daarnaast hoorden we 

een deel uit het tweede Pianotrio van Julius Klengel door Diana Fakour, Lola 

Jurakic en Jure Jurakic. Pallavi Nandoe Tewari speelde werken van Chopin en 

Copland. En ook Edmond Offermann liet van zich horen. Salomé Bonnema, Iris 

Kengen, Sedna Heitzman en Jurre Koopmans voerden het eerste deel uit het 

Strijkkwartet van Grieg uit, ter voorbereiding op hun deelname aan het prinses 

Christina Concours. 

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


Korzo Jong KC Blazers 
 

Een bijzonder spannende sessie in 

Korzo deze maand. De jazz afdeling 

had saxofonist Efraïm Trujillo 

uitgenodigd om een Royal Jam 

Session in Krozo te houden, zodat ook 

anderen mee konden doen. Iedereen 

heeft met veel plezier gespeeld. Het 

was genieten! 

  

 
 
 
 
 
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 bezochten drie leerlingen van de Menuhin School onze school 

om een concert te geven. Zij werden vergezeld van de nieuwe muziekdirecteur van 

de Menuhin school, Oscar Columina i Bosch, die een welkome gast van onze school 

is, ook als dirigent van het AKO. 

 

SongHa Choi (viool), Max Calver (cello) 

en Katie Morgan (piano)  hebben zich 

verenigd in Pianotrio PANTOUM. Zij 

speelden twee grote werken uit het 

repertoire voor deze bezetting, 

namelijk het Trio in c klein op.101 van 

Brahms en het Trio in a klein van 

Ravel. Het was een prachtig concert, 

zeer inspirerend wegens het 

uitzonderlijke muzikale niveau. 

 

 

 
 

 


