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De kop is er af ! 
De hectiek van de eerste maand neemt een klein beetje af. Na de eerste intensieve 

weken heeft iedereen zo langzamerhand het gewone werkritme te pakken. Roosters 

worden nog wel voortdurend aan de actualiteit aangepast, nieuwe vakken 

ingevoerd, enkelen zijn zelfs al terug uit Zwitserland, het eerste concert in Korzo 

hebben we alweer achter de rug, het schoolleven heeft zijn loop gevonden. 

Komende maand vinden op andere locaties de eerste concerten plaats: Delft en de 

Gotische Zaal. We krijgen daarna een beetje rust in de Herfstvakantie. Er is veel te 

beleven.  

 

Een mooie maand toegewenst.     Anthony Zielhorst 

 

 Jong KC Kalender 2017 – 2018 
  

Oktober 2017  

8 Delft in-Ovatie: kamermuziek onderbouw 

12-18 Pianistenreis Leipzig 

13 16:00 Concert Gotische Zaal 

15-23 Herfstvakantie 

25 Jong KC Korzo: Jazz 

31 Meesterwerk Cello: Harro Ruijssenaars 

  

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 

  
 
Volgende Nieuwsbrief verschijnt 1 november 2017/ Deadline voor kopij: 25 oktober 2017 



Delft in-Ovatie 
De Stichting Delft in-Ovatie organiseert op 8 oktober 2017 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. 

Muziek en lezing kunnen heel goed samenhangen: een nano-onderwerp met 

minimal music of Bach met wiskundige analyses of design en gebruiksvoorwerpen 

met hun eigen geluiden. Op deze manier krijgt techniek in woord en klanken, in 

begrip en emotie, betekenis als een nieuw zintuig waarmee ook nieuwe ervaringen 

kunnen worden beleefd. 

Delft in-Ovatie zal plaatsvinden in huiskamers van 14 historische panden aan de 

Oude Delft, waar vele nieuwe ontwikkelingen in cultuur en gedachtengoed zijn 

begonnen. Dit alles op zondagmiddag 8 oktober, de laatste dag van de nationale 

wetenschapsweek. 

 

 

Vanuit Jong KC zullen twee concerten worden verzorgd. In de Waalse Kerk 

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

met zijn voordracht speelt het slagwerk duo Joep de Mooij en Steije Maurer het 

volgende programma: 

Alicia Gomez - Flamenca (marimba) 

 John Carr - Double Take  

Keiko Abe - Variations on Japanese children songs  (marimba)  

Op het adres Oude Delft 28 spreekt 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 voeren deze 

muziek uit: Leonardo Costa, hobo; Else Baas, viool; Diana Fakour, altviool; Lola 

Jurakic, cello spelen het hobokwartet. De Romance wordt gespeeld door Laima 

Minenko, hoorn; Zohra Jongerius, viool; Marcel Sutedja, viool; Job Lakerveld, 

altviool; Nina Rosbergen, cello. Zij spelen in afwisseling met oud-leerling Amy de 

Jongh die op gitaar repertoire van Leo Brouwer uitvoert. 



Bach en Schumann, Schiller en Goethe 
Donderdag 12 oktober vertrekt de vierde klas op excursie naar Midden Duitsland. 

Aan de klas wordt een grote groep pianisten toegevoegd, leerlingen die als groep nog 

nooit op excursie zijn geweest. Hoofdvaklerares Marlies van Gent heeft enkele jaren 

geleden al het plan geopperd om met de pianisten het land van Bach 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 is bij de voorbereidingen betrokken. 

 

 
 

Tijdens deze reis bezoeken de leerlingen Eisenach, Halle an der Saale, Weimar en 

Leipzig: monumenten uit de muziekgeschiedenis en uit de Duitse cultuur. 

Dinsdagavond 17 oktober keert de groep weer naar Nederland terug. 

 

 

 

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. 

 

Het eerste concert van dit seizoen vindt plaats op 13 oktober. Jong KC Brass gaat 

zich er onder leiding van Erwin ter Bogt presenteren. De twee ensembles die op 8 

oktober in Delft gaan spelen, zullen zich ook in de Gotische Zaal laten horen. 

Daarnaast speelt Reinier Wink de cellosuite van Bach, die hij op zondag 8 oktober 

opneemt voor de prachtige website All of Bach. Het concert wordt besloten met het 

eerste deel uit het Strijkkwartet van Grieg. 

 



 
 

Een ruimte met allure op een koninklijke plek, een programma vol verassingen! 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Vrijdag 13 oktober 2017 

Gotische Zaal Paleisstraat 1 

Aanvang 16:00 uur  

 
 

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. 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. 

Woensdag 25 oktober spelen alle combo’s uit Jong KC-Jazz. In het afgelopen 

studiejaar is de jazz-afdeling flink gegroeid, zodat zich nu diverse nieuwe combo’s 

kunnen presenteren. 

Woensdag 25 oktober 2017 

Korzo - Prinsestraat 42 

Aanvang concert 19:30 uur 

 

 

Meesterwerk cello Harro Ruijsenaars 
Dinsdag 31 oktober 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 is de bedoeling dat het 

Meesterwerk rond het middaguur 

begint en duurt tot het begin van de 

avond.  

 

  



TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER 
 

Steije Maurer ontmoet Keiko Abe 
Steije Maurer is vrijdag 1 september tot dinsdag 5 september in Lausanne 

(Zwitserland) geweest om daar de Japanse marimba componist Keiko Abe te zien 

spelen, les geven, en voor haarzelf te spelen. Keiko Abe is een Japanse 

marimbaspeelster die rond 1960 de concert marimba met een omvang van 5 

octaven heeft ontwikkeld. Zij is beroemd geworden door haar composities en haar 

enorm ongelooflijk indrukwekkende manier van spelen. Keiko Abe heeft in  de 20e 

eeuw het repertoire voor solo marimba enorm uitgebreid met haar eigen werken. 

Daarnaast heeft zij andere componisten ervan overtuigd dat er veel voor de nieuwe 

concertmarimba moest worden geschreven. Ze liet voor zichzelf ook erg veel 

marimba concerto’s schrijven. 

Steije schrijft: Toen ik Keiko Abe hoorde spelen op 2 september wist ik niet wat me 

overkwam. Als zij de marimba speelt begint de marimba te leven, te ademen, en de 

toetsen die over de resonatoren liggen, beginnen te zingen. Inmiddels is Keiko Abe al 

80, maar aan haar spel is dat niet te merken. Ze speelt met enorm veel energie en 

liefde voor de muziek. 

Zondag 3 september speelde zij in een grote concertzaal met een symfonie orkest 

haar eigen concerto’s samen met het Zwitserse marimba duo: Tchiki Duo 

Je merkte dat voor dat zij opkwam het podium nog zwart-wit was en toen ze alleen al 

opkwam kreeg ze een daverend applaus en kreeg alles kleur. 

Toen ze speelde voelde je de energie van haar composities mee en het hele publiek 

was muisstil. Na afloop kreeg ze minstens nog 10 minuten lang applaus.  

Iedereen kwam stilletjes naar buiten en was sprakeloos en enorm onder de indruk. 

Na een overdosis motivatie en inspiratie  heb ik maandag 4 september een 

masterclass bijgewoond van Keiko Abe bijgewoond. 

Maandag avond heb ik solo mogen 

optreden in een concert zaal waar ik 

haar beroemdste solo werk mocht 

spelen op haar verjaardag  wat een 

enorme eer was. Dat stuk was haar 

‘’Variations on Japanese children 

songs’’ wat het eerste stuk ooit voor 5 

octaaf marimba is.  

 

Ik heb Keiko Abe na afloop nog 

gesproken en zij was onder indruk van 

mijn spel waar ik erg  tevreden mee 

was. Met handtekening en al ben ik de 

volgende dag weer terug gereisd naar 

Nederland met een overdosis 

inspiratie. 
 

 



Werkbezoek burgemeester Krikke 
Vrijdag 8 september bezocht burgemeester Pauline Krikke onze muziekafdeling. Zij 

gaf gehoor aan onze uitnodiging, omdat de opleiding van getalenteerde kinderen 

haar interesseert. Bij aankomst werd ze door directeur Henk van der Meulen, 

samen met Anthony Zielhorst, begroet. 

Na een kort gesprek op de kamer van 

Jan van Bilsen luisterde het 

gezelschap naar een kort concert door 

het Piz Amalia ensemble. Delen uit 

een blokfluitsuite van Telemann, de 

variaties van Jan van Eijck op 

blokfluit en het tweede deel uit 

Souvenir de Florence voor strijksextet 

werden gespeeld. Mevrouw Krikke 

bedankte de leerlingen met de 

opmerking dat ze nog nooit zo dicht bij 

een ensemble had gezeten. De 

interactie tussen de spelers ervoer ze 

als bijzonder intens. 

 

Het tweede gedeelte van het bezoek bestond uit delen van lessen: een deel van een 

les muziektheorie met groep 7, een les correpetitie cello van Elena Malinova voor en 

met Florianne Remme en een hoofdvakles viool van Kerstin Hoelen, met Marcel 

Sutedja. 

 

 

 

 

Mevrouw Krikke genoot zichtbaar, ze 

bedankte docenten en leerlingen en 

moest daarna alweer vertrekken. 

Volgende keer bezoekt zij de 

balletafdeling. 

 

 

  



Culemborgse Pianowandeling 

Zondag 10 september vond de derde Culemborgse Pianowandeling plaats. Op 

diverse locaties in de historische binnenstad speelden tal van pianisten: amateurs, 

professionals met klassiek repertoire en met lichte muziek.  Collega Kelvin Grout 

bracht een compositie van Daan Manneke in première. 

 

In de Grote Kerk van Culemborg trad 

het bekende duo Beth & Flo op, van 

wie we collega Elsbet al heel lang 

kennen als oud-leerling van Jong KC 

en nu als pianodocent in ons 

programma PI: Muziek voor kleuters.  

 

Het duo sloot het concert af, dat 

geopend werd door Nikola Meeuwsen 

(4H) met een indringende vertolking 

van de Ballade van Edvard Grieg. 

 

 

Monumentendag in Gotische Zaal 
Elk jaar verzorgt Jong KC in het kader van Open Monumentendag een reeks korte 

concerten in de Gotische Zaal van de Raad van State. Het is een mooie gelegenheid 

om musicerend aandacht te vragen voor de School voor Jong Talent. Het is 

inmiddels een mooie traditie dat de concerten worden uitgevoerd door het ensemble 

dat later in de week naar Zwitserland zal reizen voor het Piz Amalia Music Festival.  

Dit jaar vormden Iris Kengen, viool, Bugra Yúzügüldü, altviool en Reinier Wink, 

cello samen het strijktrio voor Zwitserland. Dante Jongerius ging als blokfluitsolist 

met hen mee.  

 



In de Gotische Zaal werd het ensemble aangevuld met een tweede strijktrio, 

bestaande uit Lente van Dijk, viool, Sedna Heitzman, altviool en Jurre Koopmans, 

cello. Ook oud-leerling Amy de Jongh, gitaar, voegde zich bij hen. Gedurende de dag 

werd het programma gespeeld, dat gepland was voor het concert in de Nederlandse 

ambassade in Bern, later die week: muziek van de Nederlandse componisten van 

Eyck en Röntgen, Samama en Martin, aangevuld met werken van Telemann, 

Vivaldi, Tchaikovsky en Honegger.   

 
Piz Amalia Muziek Festival 2017 
Er staat in Zwitserland een berg die vernoemd is naar prinses Amalia. Naar 

aanleiding van haar doop in 2004 hebben de gemeente Scuol (Zwitserland, Engadin) 

en de regionale toerismeorganisatie een berg, die tot dan toe geen naam had,  

vernoemd naar de prinses. De doop van deze Piz Amalia was een teken van de 

nauwe vriendschap tussen Zwitserland en Nederland.  

In 2015 vond rond de Piz Amalia voor de eerste keer een muziekfestival plaats. De 

derde editie van het festival werd dit jaar georganiseerd van 13 tot 18 september. 

Tijdens het festival hebben leerlingen uit de School voor Jong Talent samengewerkt 

met 4 leerlingen van het  K&S Gymnasium Rämibühl die in het PreCollege Musik 

van de Hochschule der Künste in Zürich worden opgeleid. 

Woensdag 13 september meldde het ensemble voor Zwitserland zich op Schiphol. 

Iris Kengen, viool (6V), Dante Jongerius (5V), blokfluit,  Bugra Yúzügüldü, altviool 

(3H) en Reinier Wink, cello (3V) werden vergezeld door Annick van Gennip en 

Anthony Zielhorst. De hevige storm van die dag zorgde voor fikse vertraging, maar 

in de loop van de middag arriveerde het gezelschap heelhuids in Zürich om daar de 

Zwitserse leerlingen te ontmoeten. Muziekdirecteur Daniël Knecht stelde aan ons 

voor: Melani Skopljakovic, gitaar, Audrey Haenni, viool, Remea Friedrich, altviool en 

Polina Niederhauser, cello. Het eerste concert vond plaats in de residentie van de 

Nederlandse ambassadeur in Bern. 

 

 



Voor de concerten waren de volgende werken geprogrammeerd:  

- 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 het reisgezelschap bevonden zich enkele journalisten. In het Reformatorisch 

Dagblad verscheen op 30 september een uitgebreid artikel met foto’s en met 

interviews met Iris en Dante. 

 

 
 



Er werden concerten gegeven in het witte kerkje van het bergdorp S-charl,  in de 

kapel van Chasa Mengelberg in Zuort, in het Zentrum für Gegenwartskunst NAIRS 

en Hotel Belvédère te Scuol. Op 24 november a.s. zijn de Zwitsers in Den Haag voor 

een herhaling van het programma in de Paleiskerk. 

  

Jong KC Jazz succesvol tijdens Zoetermeer Jazz 
 

Zaterdag 16 september vond in Golden Tulip Hotel Zoetermeer het concours The 

Zoetermeer Jazz Award plaats. Naast studenten uit het HBO deden ook leerlingen 

uit Jong KC Jazz mee. Dit resulteerde in twee winnaars: pianiste Katja HyunJung Ji 

die studeert aan het HBO, en pianist Krijn Schelvis uit klas 3H van onze SVJT. 

De jury was  verrast toen de jonge Krijn aan de beurt was en zij hem Nutville van 

Horace Silver hoorden spelen. 

Het juryrapport:   

Krijn heeft lef! Klinkt al heel volwassen. 

Goede improvisatie, die nog wel moet groeien. Totaal een lekker trio!  

Let op pedaalvoering met name bij Rachmaninoff . Talentvol! 

Krijn verwierf daarmee ook de aanmoedigingsprijs. Ook pianist Gijs Turkenburg 

(4H) viel in de prijzen en eindigde als 3e.    

 

 
 

Jong KC Slagwerk was in Korzo 
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 eerste Korzoconcert van dit seizoen presenteerden de jonge slagwerkers 

uit Jong KC zich. Onder leiding van Martin Ansink en Jennifer Heins speelden ze 

diverse ensemble- en solostukken.  



Het was een gevarieerd programma. 

Solo's 

Marimba Flamenca  - A. Gomez – Joep de Mooij 

Rondo - M.Peters - Dylan Hato 

Rain Dance - A. Gomez  – Dylan Hato 

Galactica - M.Peters - Rory Bleeker 

Kampf der Samurai, N. J. Zivkovic – Rory Bleeker 

Duetten 

Double Take - J. Carr (setup duo) Joep de Mooij en Steije Maurer 

Bach Inventie in Bes  - Joep de Mooij en Dylan Hato 

Ensemble 

Eli Greens Cake Walk - Sadie Koninsky/arr. G. Bomhof 

Quintession - Danys Jemison  

Tetabuhan Sungut - S.A. Sukur   

Het publiek en ook de spelers waren zeer tevreden. Een concert in Korzo is altijd 

een feestje! 

 

 

Christina Concours jubileert met vier jonge solisten 

Vrijdag 29 september vierde het Prinses Christina concours zijn 50e verjaardag. Het 

jubileum werd gevierd met een concert in het Zuiderstrandtheater uitgevoerd door 

het Residentieorkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Veel prijswinnaars 

van het PCC gaven acte de présence, zowel in de zaal als op het podium. 

Het concert werd afgesloten met een schitterende uitvoering van het Vioolconcert 

van Mendelssohn door Liza Ferschtmann: hoe een solist een orkest muzikaal bij de 

hand kan nemen.  

 

Opvallendste onderdeel van het 

programma was Reizigers in de Regen, 

het nieuwe werk van Max Knigge. Het 

stuk is een concerto grosso met vier 

solo-instrumenten,  met vier jonge 

prijswinnaars van het concours als 

solist: Hawijch Elders, viool (18 jaar), 

Teresa Costa, dwarsfluit (20 jaar), 

Florianne Remme, cello (17 jaar) en 

Arjan Jongsma, marimba (21 

jaar). Reizigers  is een sprankelend 

werk, dat in vorm en stijl overtuigt.  

 

 

Met name het tweede deel raakt de luisteraar, niet in het minst door de 
voortreffelijke vertolking van de cellosolo door Florianne!



ABC ontmoet jongjongNBE 
 

Zaterdag 30 september hebben alle blazers en slagwerkers uit Jong KC samen 

gespeeld met de leden van jongjongNBE 2017. Vanuit onze afdeling is het initiatief 

afkomstig de jonge blazers in de gelegenheid stellen om met elkaar en met de School 

voor Jong Talent kennis te maken, samen te repeteren en samen te presenteren. 

Onze docenten Corina Ewijk en Erwin ter Bogt hebben de dag geleid. Zij kozen 

repertoire dat in korte tijd snel zou kunnen worden ingestudeerd. 

De leden van jongjongNBE werden ‘s ochtends in de repetitie van het AKO 

ontvangen en verwelkomd door Anthony Zielhorst. Daarna gingen ze onder leiding 

van Erwin ter Bogt inspelen. Na de lunch gingen de hout- en koperblazers separaat 

repeteren. Corina werkte met de houtblazers en de contrabassist, Erwin leidde de 

koperblazers en de slagwerkers.  

Om 16:00 uur vond voor de ouders 

van het ABC en van jongjongNBE in 

de Kees van Baarenzaal de 

slotpresentatie plaats. 

W.A. Mozart – Menuet uit een 

Serenade (flexibele bezetting) 

Viktor Ewald - Quintet no.1 deel 1 

Chuck Mangione – Children of 

Sanchez (flexibele bezetting) 

Een geslaagde dag, die om herhaling 

vraagt. 
 

 


