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Wijziging in de leiding Jong KC 

Beste leerlingen, ouders en collega's, 

Zoals we al eerder hebben aangegeven zal de sollicitatieprocedure voor de 
opvolging van Anthony Zielhorst als hoofd Jong KC Muziek langer duren dan 

we voorzien hebben. We willen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid een 
geschikte opvolger selecteren en daar hebben we dus meer tijd voor nodig 

dan we hadden gepland. 
Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de afdeling gewaarborgd blijft in 
deze overgangsperiode, hebben we besloten dat Annick van Gennip vanaf 

heden de kerntaken van Anthony als interim hoofd overneemt. Dit betekent 
dat zij het eerste aanspreekpunt is voor heel Jong KC, inclusief de daaronder 

vallende curricula (Jong KC intern/extern, Jong KC Junior, BASIS en PI). 
Annick werkt als coördinator van Jong KC muziek al lange tijd met Anthony 
samen en is inhoudelijk uitstekend ingevoerd. Samen met de staf van de 

SvJT kan zij de continuïteit van de afdeling waarborgen totdat de opvolging 
van Anthony een feit is. Aangezien Jong KC muziek een complexe afdeling is, 
zal een belangrijk deel van haar organisatorische en productionele taken 

overgedragen worden aan een productiemedewerker. 
De komende weken zal Anthony zich gaan terugtrekken uit de afdeling en 

zijn kerntaken aan Annick overdragen. Uiteraard zal hij tot en met de 
zomervakantie specifieke werkzaamheden blijven verrichten. 
Op deze manier zorgen we voor een goede afronding van het lopende jaar en 

kunnen we er tevens voor zorgen dat het nieuwe schooljaar goed voorbereid 
wordt!  

Met vriendelijke groet,  

Henk van der Meulen, directeur Koninklijk Conservatorium 



Een mooi voorjaar 
De meivakantie was dit jaar heerlijk, werd steeds warmer: het was een mooie 

rustperiode ter voorbereiding op het Centraal Eindexamen. Alle kans ook om terug 

te blikken op april, op de tentamenresultaten. Tevredenheid overheerst. Vrijwel alle 

leerlingen hebben aan de verwachtingen voldaan. Zij hebben met ijzeren discipline 

naar een goed resultaat toegewerkt, de aanwijzingen van hun docenten in hun 

werkwijze geïntegreerd en aldus een flinke stap gezet in hun persoonlijke 

ontwikkeling. Leerlingen en docenten verdienen hartelijke felicitaties voor de 

geleverde prestaties: hoger van niveau en met groter vertrouwen uitgevoerd dan de 

jaren ervoor. Het toets protocol verschaft de leerlingen zekerheid, zodat zij tijdens 

het tentamen in staat te demonstreren wat zij kunnen (en niet wat ze niet kunnen). 

Tegelijk met de voortgangstentamens vonden de toelatingsexamens voor het HBO 

plaats. Ook onze leerlingen hebben deelgenomen aan deze toelatingen. Inmiddels 

heeft vrijwel iedereen in het Koninklijk Conservatorium toelatingsexamen gedaan, 

sommigen ook elders. Bijna iedereen heeft een plek in het KC gevonden. 

Nu we de eindexamens achter de rug hebben, onmiddellijk gevolgd door de 

concerten Oogst van Jong KC in Eindhoven en Utrecht, wachten ons de tentamens 

bijvak piano en de toetsweek muziektheorie. Hoogtepunt deze maand zal 

ongetwijfeld het lunchconcert in de Kleine Zaal van het Concertgebouw zijn. 

Daarna beginnen de voorbereidingen voor de eindsprint van het jaar: Het Jong KC 

Zomerfestival met concerten van het Atheneum Kamerorkest en het Atheneum 

Blazersconsort, een concert van de Jong KC Big Band, veel kamermuziek met het 

het New European Ensemble en de mooie slotavond. 

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 
Juni  

1 12:30 TivoliVredenburg Utrecht: De Oogst van Jong KC 

4 Start toetsweek bijvak piano 

5 15:00 Auditie lunchconcert Concertgebouw  

8 16:00 Gotische Zaal 

12 Testdag nieuwe leerlingen 

13 12:30 Lunchconcert Concertgebouw Amsterdam 

15 Start toetsweek muziektheorie 

17 Finale Concertgebouwconcours 

20 12:30 lunchconcert Onderbouw Vreedezaal 

22 19:00 afscheid Anthony Zielhorst 

  

Juli  

2 Start project Jong KC Big Band 

3-4-5 AKO-repetities 

6 12:30 lunchconcert AKO Tivoli Vredenburg Utrecht 

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

9 - 13 Jong KC Zomerfestival 

14 Begin Zomervakantie 



 De Oogst van Jong KC 

Elk jaar maken de oudste leerlingen uit Jong KC zich op voor hun eindexamen, dat 

tevens hun toelatingsexamen voor het HBO van het Koninklijk Conservatorium is. 

Elk jaar verwonderen de examinatoren zich over het hoge niveau waarop door deze 

leerlingen wordt gemusiceerd.  

Deze resultaten mogen niet binnenskamers blijven. Daarom presenteren de 

examen-leerlingen zich in het openbaar op twee podia.  

Donderdag 31 mei in Frits Philips Muziekgebouw - Heuvel 140 te Eindhoven 

Vrijdag 1 juni in Muziekcentrum Tivoli/Vredenburg – Vredenburgkade 11 te 

Utrecht.  

In Eindhoven spelen Florianne Remme, cello, Floris van Daalen, trombone en 

Joshua Saldi, piano. In Utrecht treden op Noëlle Drost, zang, Drummado 

Wijnhamer, viool en Rangel Silaev, piano . Natasja Douma begeleidt op de piano. 

 

Beide concerten beginnen om 12:30 uur, het is altijd flink druk, dus bezoekers 

moeten op tijd zijn. 

 

Toetsweek bijvak piano 

 
Vanaf maandag 4 juni spelen alle leerlingen klassiek de tentamens bijvak piano. De 

leerlingen hoofdvak piano ronden in juni het vak Harmonie aan de Piano af.  

Omdat de commissie die de tentamens bijvak piano afneemt soms prachtige dingen 

meemaakt, hebben we hen gevraagd om de meest bijzondere momenten te 

selecteren. De verzameling bijzondere momenten wordt gepresenteerd tijdens het 

lunchconcert bijvak piano, dat donderdag 21 juni plaatsvindt. 

Iedereen is van harte welkom. 

Donderdag 21 juni 

Aanvang 12:15 uur 

Studio 3 

 

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 8 juni vindt het vijfde concert plaats. We kunnen nog niet heel veel over het 

programma zeggen, omdat we in principe de ensembles willen laten spelen die 

geselecteerd worden voor het lunchconcert in het Concertgebouw. Daarmee wordt 

dit concert een try out voor het Concertgebouw. We weten in ieder geval, dfat ook de 

blokfluitisten komen spelen 

Iedereen is van harte welkom. 

Vrijdag 8 juni 2018 

Gotische Zaal Paleisstraat 1 

Aanvang 16:00 uur 



 

Nieuwe Leerlingen in Basisschool / Brugklas 
 

Op 12 juni komen de nieuwe leerlingen naar de basisschool om een dag mee te 

lopen en om het leerniveau in de verschillende vakken vast te stellen. Het gaat 

hierbij om enkele nieuw toegelaten leerlingen en om kinderen die vanuit Jong KC 

Extern overstappen naar onze eigen school. Later deze maand worden ook de 

nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd. 

 
 

Lunchconcert Concertgebouw 13 juni 
 

Woensdag 13 juni vindt weer het lunchconcert plaats dat de School voor Jong 

Talent mag verzorgen in de Kleine Zaal Concertgebouw Amsterdam. Alle leerlingen 

uit het voortgezet onderwijs kunnen zich daarvoor aanmelden, bij voorkeur als 

ensemble, maar duo’s en solo-pianisten zijn ook welkom. Op grond van een auditie 

wordt beslist wie uiteindelijk gaan spelen. Voor de samenstelling van het 

programma wordt uitgegaan van vier programmaonderdelen, elk met een lengte van 

7 minuten. De auditie vindt plaats dinsdag 5 juni. 

 

 
 
Lunchconcert Concertgebouw 

Concertgebouwplein 10 Amsterdam 

Woensdag 13 juni 

Aanvang 12:30 

Vanaf 11:30 uur gratis toegangskaarten afhalen bij de ontvangstbalie in de 

Entreehal van het gebouw. 

 

  



Finale Concertgebouw Concours 
 

Als iemand meedoet aan het Koninklijk Concertgebouw Concours maak zij/ hij 

kans op mooie prijzen. Iedereen die geselecteerd wordt voor de finale krijgt een 

masterclass podiumpresentatie en concertkaarten voor een concert in Het 

Concertgebouw. En als iemand wint, volgt een optreden in de Kleine Zaal van Het 

Concertgebouw tijdens het Prijswinnaars Lunchconcert in het najaar van 2018! 

Daarnaast wordt een geldbedrag gewonnen ten behoeve van de muzikale 

ontwikkeling en krijgt de winnaar de enige echte Koninklijk Concertgebouw 

Concours Trofee.  

De eerste editie van het concours is gewonnen door Nikola Meeuwsen, de tweede 

door Reinier Wink en de derde editie door Steije Maurer. Dit jaar nemen uit Jong 

KC Marcel Sutedja (groep 7) en Luna van Leeuwen (Jong KC Extern) deel.  

Wij hopen dat ze met veel plezier gaan spelen in de finale,  

Zondag 17 juni,  

Aanvang 15:00 

Kleine Zaal Concertgebouw 

Concertgebouwplein 10 

Amsterdam 

 

Lunchconcert onderbouw Vreedehuis 
 

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 juniconcert zijn in volle gang.  

 

 

 

Woensdag 20 juni 2018 

Vreedehuis - Riouwstraat 

Aanvang 12:30 uur  
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Afscheid Anthony Zielhorst 

Aan het einde van het dit schooljaar neemt Anthony Zielhorst afscheid van het 

Koninklijk Conservatorium en begint hij aan zijn welverdiende pensioen.  

Op vrijdag 22 juni nemen wij officieel afscheid van hem als Hoofd Jong KC. 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

Datum: 22 juni 2018 

Aanvang: 19.00 uur 

Locatie: Koninklijk Conservatorium, Arnold Schönbergzaal 

De avond wordt uiteraard muzikaal ingevuld. Aansluitend zal er een borrel zijn, 

waar u de gelegenheid heeft persoonlijk met hem te spreken. 

Graag zien wij u op 22 juni. 

Met vriendelijke groet, 

kind regards, 

Annick van Gennip 

Interim Hoofd Jong KC 

 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 Vesko soleert in het Vioolconcert van Mendelssohn. Het AKO wordt dan 

gedirigeerd door Kent Moussault, student orkestdirectie. 

De concerten vinden in juli plaats 
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TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN APRIL / MEI 
 
 

 
3e Piet Wezepoel Jazz Festival 26 mei 2018 
 
Piet Wezepoel, onze oud-collega, was oprichter en voorzitter van het Jazz Festival 

Voorschoten. Hij overleed in 2015 Ter ere van hem is op 26 mei 2018 in het 

Cultureel Centrum Voorschoten het 3e 'PJPJ Piet Wezepoel Jazz Festival' 

georganiseerd. 

 

 
  
Het is een traditie dat  tijdens het PJPJ Jazz Festival een hoge kwaliteit van 

jazzmuziekbeoefening wordt gerealiseerd door studenten en pas afgestudeerde 

studenten die intussen nationaal en internationaal optreden. Het is mooi om te zien 

hoe oud-studenten zich ontwikkelen en nu gerenommeerde jazzmusici zijn, 

zoals Rembrandt Frerichs, trompettist Ruud Breuls en saxofonist Simon Rigter.  

Uit Jong KC hebben drie combo’s opgetreden. In de Grote Zaal hebben de combo’s 

die door Marc van Rooij en Erwin Hoorweg worden gecoached, hun optredens 

gehad.  

THE ENERGETIC JAZZENSEMBLE is het ensemble van de allerjongsten: 

Jonathan Veldhuizen - altsax 

Daniel Sarasua - piano 

Ziggy Durieux - piano 

Krijn Schelvis - piano 

Isadora de Brabander - gitaar 

Joris Bangerter - drums 

Sybren Schaake - drums 

Niels Bangerter - contrabas 

  
THE YOUNG COLLECTIVE heeft begin mei tijdens het jazzconcours in Targu Mures 
(Roemenië) de eerste prijs gewonnen. 
Vanjo Elzinga - piano 

Simon Kalker - contrabas 

Dimitris Koutantos - drums 

Nadine Serhalawan - altsax 
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Het VOCALISTENCOMBO wordt gecoached door Niels Tausk. Het combo houdt zich 

met drie zangeressen vooral met songs bezig.  

Gijs Turkenburg, piano 

Cindy Jane Kramer, zang 

Taya Kolmanovitch, zang 

Luyi van der Lingen, zang 

George den Dulk, drums 

Pelle van Esch, trombone 

Niels Tausk, contrabas. 

 

Leerlingen, organisatoren en publiek waren dolenthousiast. Er is goed gespeeld. De 

Roemeense prijswinnaars  hebben zichzelf overtroffen, zeiden ze. Een mooie dag! 

 

 

22 mei Reinier Wink in Basel 
 

Op verzoek van Markus Metz, voorzitter van de Mengelberg Foundation in 

Zwitserland waren Reineir Wink en Elena Malinova in Basel. De heer Metz heeft 

Reinier gehoord tijdens het Piz Amalia Festival in september 2017. Tijdens een 

concert bij de familie Metz thuis speelden Reinier en Elena het volgende 

programma: 

Peter I. Tschaikowsky - Rococo Variaties  

Felix Mendelssohn-Bartholdy - Lied ohne Worte 

Friedrich August Kummer - Duos I, op. 103 Nr. 1 
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Herdenking Koosje van Haeringen 
 
Zaterdag 19 mei heeft voor leerlingen, ouders en collega’s uit de vioolklas een 

herdenkingsmiddag  voor Koosje van Haeringen plaatsgevonden. Anthony Zielhorst 

opende de middag: Koosje was eind mei jarig, het is goed om gezamenlijk terug te 

kijken op wat we allemaal hebben meegemaakt. De vioolklas is een grote familie. 

Die saamhorigheid helpt om de intense ervaringen te verwerken. 

Vervolgens hebben we naar een film gekeken, die van het Franse feest voor Koosje 

(februari 2017) is gemaakt. Daarna speelde een ensemble onder leiding van Kerstin 

Hoelen. Ysé Knoester las een indrukwekkende brief voor, die zij aan Koosje heeft 

geschreven. Tenslotte klonk er nog een duet. Onder het genot van een drankje en 

een hapje hebben we nagepraat. Een mooie middag 

 
 
 

16 mei Lunchconcert Elisabeth Vreedehuis  
 

Op woensdag 16 mei hebben de leerlingen van de School voor Jong Talent een sterk 

gevarieerd programma gepresenteerd tijdens het Lunchconcert in het Vreedehuis. 

Het concert werd geopend met het 1ste deel uit de Sonate in e klein van Johannes 

Brahms voor piano en cello, mooi en geconcentreerd gespeeld door Victor Su en 

Jurre Koopmans. In het vervolg speelde Victor een deel uit de Pianosonate in C 

groot van Franz Schubert en Jurre bracht de ingetogen Sarabande uit de Cellosuite 

in d klein van Johann Sebastian Bach ten gehore. Een van onze oudste leerlingen, 

Johannes Asfaw, speelde een soloprogramma: het bruisende 1ste deel uit het 

Italiaanse concerto van Bach,  Etude in cis klein van Alexander Skrjabin, en aan 

het einde van het programma klonk weer muziek van Brahms, zijn Rhapsodie in b 

klein, door Johannes gepassioneerd uitgevoerd.  

Er werd op een zeer hoog niveau gemusiceerd door alledrie de jonge musici. 

Ksenia Kouzmenko 

 
 
Jong KC Jazz in Roemenië 
 
Begin mei ging Erwin Hoorweg met 

een aantal muziekstudenten van SVJT 

en het HBO naar het Internationale 

Jazzconcours in Târgu Mures in 

Roemenië. Dit is een festival waarbij 

jonge jazzmusici met elkaar strijden 

voor het predicaat "beste vocalist" , 

"beste solist" en "beste groep" met 

workshops, concerten en sessies 
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De winnaars van vorig jaar, Jazz Residence uit de School voor Jong Talent, openden 

het festival.  Ze werden dit jaar versterkt door een strijkkwartet met Drummado 

Wijnhamer, Kaja Majoor, Bugra Yúzüg:uldü en Jurre Koopmans. Jazz Residence 

oogste succes met de prachtige eigen composities, arrangementen en improvisaties. 

Als gevolg van dat succes werd de groep gevraagd of ze een extra ingelast concert 

wilden geven. Met name de combinatie van jazzmusici met de klassieke strijkers 

oogstte lof bij het publiek en de organisatie. Eén van de juryleden heeft Erwin 

uitgenodigd om volgend jaar in Ierland met de groep op een festival te komen spelen 

waarbij improvisatie en klassieke muziek centraal staan. 

 

Op vrijdag was het de beurt aan The Young Collective met Nadine Serhalawan, 

saxofoon, Vanjo Elzinga, piano, Simon Kalker, bas en Dimitris Koutantos, drums. 

Zij hadden zich maanden goed voorbereid op het concours met vele extra lessen. En 

dat was te merken. Er werd uitstekend gemusiceerd en geïmproviseerd. 

Gezien de concurrentie was het echter nog allerminst zeker of ze in de prijzen 

zouden vallen. Uiteindelijk werd The Young Collective door de jury unaniem 

uitgeroepen tot winnaar van het festival, waarbij het uitstekende samenspel en het 

collectieve bandgeluid werden genoemd. 

 

 
 
 

Vanjo, Nadine, Simon en Dimitris gaan naar huis met een grote bokaal voor de 

school (zie Dimitris op de foto), en natuurlijk een uitnodiging om volgend jaar weer 

terug te komen. Het prijzengeld zal met de hulp van het Cultuurfonds gebruikt gaan 

worden voor de verdere muzikale ontwikkeling van de groep. Komende tijd zal er 

gewerkt worden aan de uitbreiding van het repertoire met eigen composities en het 

benutten van speelmogelijkheden op festivals en podia. 

Ook een studio opname ligt nu binnen handbereik.  

 

Erwin Hoorweg, coördinator Jong KC Jazz 
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Finale Prinses Christina Concours 
 
Zaterdag 21 april vond in het Zuiderstrandtheater de finale plaats van het Prinses 

Christina Concours. In de finale traden twee kandidaten aan in de jongste 

categorie, vier kandidaten, onder wie tee ensembles in de middelste categorie en 

twee kandidaten in de hoogste categorie.  

Uit de School voor Jong Talent nam het Viride Kwartet deel:  

Salomé Bonnema, viool (5 VWO); Iris Kengen, viool (6 VWO); Sedna Heitzman, 

altviool (6 VWO); Jurre Koopmans, cello (3 HAVO) hebben het eerste deel uit het 

Strijkkwartet van Grieg uitstekend gespeeld. Zij werden beloond met een tweede 

prijs en met een mooie extra prijs: een optreden in kamermuziekverband met 

solisten uit het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Prinses Christina deelde samen 

met directeur Feyo Sickinghe de prijzen uit en ging graag met de finalisten op de 

foto. 

 

 
 
 
Reinier Wink presenteert Derde Cellosuite op All of Bach 
 
Vrijdag 20 april vond nauwelijks opgemerkt een bijzonder moment voor de School 

voor Jong Talent plaats. Om 12:00 uur werd de opname van de Derde Cellosuite 

(BWV 1009) gepubliceerd op de website All of Bach. Op deze site publiceert de 

Nederlandse Bach Vereniging het complete oeuvre van Bach met video-opnamen 

van de werken, die voorzien worden van fraaie achtergrondinformatie. Elk werk 

wordt bovendien voorzien van een interview met de uitvoerenden. 
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De Derde Cellosuite die op 20 april 

werd gepubliceerd, is uitgevoerd door 

Reinier Wink, leerling van Lucia 

Swarts in 3 VWO. Het is fascinerend 

om Reinier aan het werk te horen en 

te zien en ook nog eens hem te horen 

vertellen over hoe hij zich heeft 

voorbereid en hoe hij de Derde Suite 

ziet. Van harte aanbevolen! 

http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-1009/ 

 

 
Finale Steinway Concours 14 april 
 

Zaterdag 14 april vond de feestelijke finale plaats van het Steinway Piano Concours 

Nederland. De finale vond plaats in de Kleine Zaal van het Concertgebouw Amsterdam. 

Negen pianisten namen aan de finale deel, verdeeld over drie leeftijdscategorieën: 

A (t/m 10 jaar); B (t/m 13 jaar); C (t/m 16 jaar). 

 

 
 

Uit de groep 7 van School voor Jong Talent nam Pallavi Nandoe Tewari deel aan groep A. Zij 

won de derde prijs. Uit groep 8 trad Jure Jurakic aan in groep B. Hij won de tweede prijs in 

zijn categorie en tevens de publieksprijs. Uit Jong KC namen Connie Lou en Peiting Xue deel 

aan groep C en wonnen de tweede en derde prijs. 

 

 

http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-1009/
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Bezoek aan Winterthur 
 
Begin april bracht Anthony Zielhorst een bezoek aan Winterthur. Hij deed dat in het 

kader van de voorbereidingen voor hetr 4e Piz Amalia Music Festival, dat in 

september a.s. plaats vindt. In Winterthur bezocht hij het Konservatorium 

Winterthur, een grote instelling voor muziekeducatie, met een goede afdeling Jong 

Talent. Konservatorium Winterthur is niet vast verbonden aan een school voor 

voortgezet onderwijs, maar werkt met een aantal scholen nauw samen. 

Konservatorium directeur Valentin Gloor is bijzonder enthousiast over de 

samenwerking met de School voor Jong Talent en hij stelde de mogelijke 

deelnemers aan het Piz Amalia Festival voor: twee cellisten, een hoboïste en een 

fagottiste. Overleg heeft plaatsgevonden met Musikkollegioum Winterthur, het 

professionele orkest van de stad, dat in het verleden geregeld geleid is door Jac van 

Steen. Resultaat van het overleg is, dat in seizoen 2018-2019 intensief zal worden 

samengewerkt. Fijn om een nieuwe constructieve partner in het buitenland 

gevonden te hebben. 

 

 
 

 
 
 
 
 


