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Stijgende kwaliteit, hoger niveau 

 

November is, zoals altijd, de maand van de tussentijdse tentamens. Het was een 

intensieve week, waarin de overgrote meerderheid van de leerlingen zowel technisch 

als muzikaal een goede vooruitgang demonstreerde. Over het algemeen is er ten 

opzichte van vorig jaar een verdere groei in niveau en kwaliteit te horen. Het gaat 

heel goed met de afdeling! Opvallend was het, dat het niveau van de allerjongste 

leerlingen – basisschool en brugklas – voor het vijfde jaar relatief hoog is, nog hoger 

dan de voorgaande vier jaren. Dit geldt zowel voor piano als voor viool en cello, maar 

ook enkele altviolisten, slagwerkers, een enkele harpist, onze nieuwe gitarist en 

enkele blazers verrasten in positieve zin. Er wordt ook heel goed gecomponeerd in 

de afdeling. Maar het meest opvallend dit jaar is de kwaliteitsimpuls in de jazz-

afdeling, waar een sprong voorwaarts is gemaakt. 

Enkele leerlingen voldeden minder aan de verwachtingen. Met hen en hun ouders 

wordt binnenkort overlegd hoe we de ontwikkeling alsnog een goede impuls kunnen 

geven, zodat de betreffende kinderen zich kunnen verbeteren en zich tijdens de 

voortgangstentamens in april overtuigend kunnen presenteren. Over het algemeen 

overheerste bij de docenten tevredenheid over het feit dat over de ontwikkeling van 

alle leerlingen collegiaal overleg heeft plaatsgevonden. Er is toenemend aandacht 

voor de effectiviteit van het studieproces en de begeleiding daarvan. Zoiets geeft 

kansen voor verbetering van de kwaliteit. En daar streven we altijd weer naar. 

 

Dank aan allen en veel succes      Anthony Zielhorst 

  



 Jong KC Kalender 2017 – 2018 
December 2017  

1 16:00 Gotische Zaal – Barok 

4 Start toetsweek muziektheorie, incl theorie Bachelor -1 

12 Studiedag docenten Jong KC 

16-17 Repetitieweekend AKO 

17 10:30 Concert AKO Junior Oldeslo 

17 15:00 Finale compositiewedstrijd NBE Utrecht 

18-19-20 Kerstconcerten AKO 

20 Concert AKO Junior Pulchri 

22 Optreden schoolkoren tijdens eigen werkjesdag 

23 Begin Kerstvakantie 

  

Januari 2018  

9-10 Tafeltjesavonden 

17 12:30 Lunchconcert Onderbouw De Zalen 

20 Finale Vioolconcoursen 

20 Royal Jam Session -2 

22-27 Project Bartok Duo’s 

24 Kamermuziekdag 

24 19:30 Korzo 

26 16:00 Gotische Zaal 

27 Open Dag KC 

29 Vrije dag na Open Dag 
 

Volgende Nieuwsbrief verschijnt 8 januari 2018 / Deadline voor kopij: 22 december 2017 

 
 
 
Barokmuziek in Gotische Zaal: 1 december 
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 tweede concert van dit seizoen vindt 

plaats op 1 december. Rode draad door het 

programma is barokmuziek. Onze 

blokfluitisten gaan zich presenteren, maar 

ook violisten hebben zich gemeld om 

muziek van Bach uit te voeren. Noëlle Drost 

gaat Vivaldi zingen en er zijn ook pianisten 

die Bach komen spelen.  
We verheugen ons op een prachtig programma in een inspirerende zaal.  

Iedereen is van harte welkom. 

Vrijdag 1 december 2017 

Gotische Zaal Paleisstraat 1 

Aanvang 16:00 uur  

 



Studiedag Docenten 12 december 
Dinsdag 12 december wordt er voor de muziekdocenten Jong KC een studiedag 

georganiseerd onder leiding van Mirjam Draijer van stichting Gedragpunt. 

https://www.gedragpunt.nl 

Tijdens deze dag gaan de docenten zich bezighouden met een aantal onderwerpen 

waarmee zij in het werk met de leerlingen vrijwel dagelijks geconfronteerd worden 

Hoe kan ik als docent in mijn  lessen verantwoord omgaan met leer- en 

gedragsproblemen van leerlingen, zoals dyslexie of ADHD en vergelijkbare 

problematiek? 

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan de effectieve studieplanning van mijn 

leerlingen. Hoe combineren ze school en studie optimaal? Hoe kan ik helpen hen 

effectief te laten studeren? 

In maart koppelen de docenten terug hoe hun werkwijze is aangepast, wat heeft 

geholpen en waar docenten nog steeds tegen aanlopen. 

 

 
Concerten AKO-Junior  
De repetities van het winterproject van AKO-Junior zijn in volle gang en Kerst komt 

al in zicht. AKO Junior speelt elk jaar een kerstconcert in Pulchri Studio. Dit jaar 

gaat er een ander concert aan vooraf in Zorgcentrum Oldesloo.  

Bijzonder dit jaar is het feit, dat de oudste leerlingen in ons BASIS programma 

bijdragen aan dit concert, zodat er sprake is van een klein kamerorkest. Voor dat 

doel zal AKO Junior worden gedirigeerd door onze oud-docent Ali Groen. Harpist 

Claire Schuurmans zal intermezzo’s verzorgen. Op het programma staan:  

Jean Delphin Alard -  Dreams  

Jingle Bells Variationen von Folk bis Rhytm und Blues 

Bartok - selectie uit Zehn Leichte Stücke, geïnstrumenteerd door Matthias As 

Bartok - Roemeense dansen 

Concerten: 

Zondag 17 december 2017 

Woonzorgcentrum Oldeslo 

Maurits de Brauwweg 18 

2597 KE Den Haag 

Aanvang 10:30 uur 

 

Woensdag 20 december 2017 

Pulchri Studio’s 

Lange Voorhout 15 

2514 EA Den Haag 

(besloten concert) 

 

KC-prijs jonge componisten bij Blazersensemble  
Enkele jaren geleden is de Koninklijk Conservatoriumprijs voor jonge componisten 

gecreëerd voor deelnemers aan de jaarlijkse compositiewedstrijd Op weg naar het 

Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble.  

De Koninklijk Conservatoriumprijs voor jonge componisten is ingesteld voor die jonge 

mensen die zich op het terrein van het ambachtelijk componeren op bijzondere 

wijze onderscheiden.  

Een jury, waarin de compositieafdeling van het KC vertegenwoordigd is, zal de 

prijswinnaars uit de deelnemende componisten kiezen. Hun composities worden 

https://www.gedragpunt.nl/


door het Nederlands Blazers Ensemble uitgevoerd tijdens de Familieconcerten van 

het NBE: 7, 8, 9 en 10 december. 

  

De allerbeste composities worden 

uitgevoerd tijdens de finale op zondag 

17 december in Tivoli Vredenburg 

Utrecht , aanvang 15.00 uur, waar de 

Koninklijk Conservatoriumprijs voor 

jonge componisten wordt uitgereikt.  

Tijdens dit concert speelt dan ook 

jongjongNBE. 

 

 
AKO Kerstconcerten 
Gedurende de week vóór Kerstmis vinden de Kerstconcerten in de Nieuwe Kerk 

plaats. Het AKO is vanaf de zomervakantie volop bezig met de voorbereidingen. Het 

Kerstconcert heeft dit jaar het thema Sprookjes. De aankleding van de kerk en de 

drankjes en hapjes die rond het concert worden geserveerd zijn sprookjesachtig 

mooi. Alle muziek is vanuit dat thema gekozen: 

 Rossini – Ouverture La Cenerentola (Assepoester) 

 Grieg  - Peer Gynt (voor dit concert uit de toneelmuziek samengesteld) 

solist: May Kristin Hegvold, sopraan 

 Tchaikovsky- Rococo Variaties voor cello en orkest 

solist: Florianne Remme (6VWO), cello 

 Ravel – Ma mère l’oye (Moeder de Gans) 

 Kerstliederen: gedirigeerd door één van de orkestleden. 
 

Het gaat een bijzonder concert worden. In de eerste plaats omdat één van onze 

eigen leerlingen als solist gaat aantreden. Florianne Remme speelt de solopartij in 

de bijzonder uitdagende Rococo Variaties van Tchaikovsky. Zij bereidt zich er 

bijzonder grondig op voor.  

Maar het concert is ook bijzonder om de artistieke leiding. Het project is in nauwe 

samenwerking voorbereid door twee dirigenten: Jac van Steen en Frank Zielhorst. 

Voor de leden van het AKO is het heel bijzonder dat zij het orkest leiden, omdat er 

een hoog professioneel niveau wordt verwacht en nagestreefd. Frank is nog jong en 

heeft zich na zijn studie in Den Haag in Engeland gevestigd om daar zijn carrière te 

starten, via een assistentschap bij Bornemouth Symphony Orchestra. 

 

Er zijn weinig Nederlandse orkesten 

waar dirigent Jac van Steen niet voor 

heeft gestaan. Zo dirigeerde hij onder 

andere het Residentie Orkest, het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest en 

het Nederlands Philharmonisch 

Orkest. 
 

https://nbe.us6.list-manage.com/track/click?u=7518b592c41d26f7bbac4346c&id=1cf29009ca&e=4ab00128cc


Maar ook internationaal maakte hij al snel indruk. Zo was hij in Duitsland 

algemeen muzikaal directeur van het Deutsches Nationaltheater Weimar en chef-

dirigent van het Nürnberger Symphoniker. In Engeland kreeg hij bekendheid na het 

BBC-programma European Conductors Seminar. Hij dirigeert sindsdien ook hier de 

grote orkesten en dirigeert elk jaar in de Proms (Royal Albert Hall). 

 

Kerstconcert koren onderbouw en bovenbouw 
Gedurende de laatste schooldag vóór Kerstmis, vrijdag 23 december, zullen de 

koren van onze afdeling een kort Kerstprogramma uitvoeren.  

Om 11.00 uur wordt iedereen in Balletstudio 4 verwacht om naar de koren onder 

leiding van Daniël Salbert en Koen van der Meer te komen luisteren. Bijzonder is, 

dat dit jaar onze nieuwe Koorklas uit de basisschool ook acte de présence geeft. Na 

dit optreden gaat iedereen naar Balletstudio 5 voor de Eigen Werkjes van 

Balletleerlingen. Tenslotte wordt voor het personeel een kerstlunch verzorgd. 

 
 
 
 
 
TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN NOVEMBER 
 

Voorspeelavond en –middag bijvak piano 
Vrijdag 10 november en zaterdag 11 november hebben alle leerlingen klassiek, die 

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

leraren voorgespeeld. Voor het eerst hebben de leerlingen hoofdvak piano 

improvisatieopdrachten uitvoeren. En bovendien hebben de jazz-pianisten hun 

klassieke stukken uitgevoerd. We hanteerden de formule die we de afgelopen jaren 

ontwikkeld hebben: een deel van de leerlingen heeft op vrijdagavond gespeeld en het 

andere deel op zaterdagmiddag. Er is met overgave gemusiceerd, vrijwel alle 

leerlingen hebben er plezier aan beleefd. En de docenten hebben een mooie indruk 

gekregen van de resultaten van de eerste lesmaanden. 

 

 

 

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 was 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. 
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Het concert werd geopend door Leonardo Costa, hobo; Else Baas, viool; Diana 

Fakour, altviool en Lola Jurakic, cello die het Allegro uit het Hobokwartet in F van 

Mozart uitvoerden. Hierna kwamen de violisten aan de beurt. Eerst speelde Kayra 

Yüzügüldü de Countrydance van Heins, daarna volgde Marcel Sutedja met de 

Havanaise van Saint – Saëns. Pouya Azimi vertolkte het Concertino van Accolay en 

Zohra Jongerius sloot aan met de Poolse Dans van Severn. Van Bedřich Smetana 

werd “Uit het vaderland”, deel 2  uitgevoerd door Diana Fakour, gevolgd door Ysé 

Knoester  met “Salut d'amour” van Elgar. Het concert werd besloten door Else Baas 

die Praeludium en Allegro in de stijl van Pugnani van Fritz Kreisler uitvoerde.  

Alle violisten werden tijdens dit concert op piano begeleid door Daniël van der 

Hoeven, piano. Het was heel fijn, dat de leerlingen uit de twee klassen uit de 

basisschool met hun juffen zijn komen luisteren. Heerlijk is er publiek is. 

 

 
Pelle van Esch componeert en musiceert 
 

Zaterdag 18 november werd in Utrecht het Prinses Christina Compositie Concours 

gehouden. Uit ongeveer dertig composities werden zeven prijswinnaars geselecteerd. 

De jury, bestaande uit Wim Henderickx, Hans Koolmees, Roel van Oosten, Mayke 

Nas, Robin de Raaff en Calliope Tsoupaki keek bij het toekennen van de prijzen 

naar de ontwikkelingsfase van elke jonge componist. 

In zijn leeftijdscategorie won Pelle van Esch de tweede prijs.  

 

Een dag later, zondag 19 november heeft de feestelijke Meesterproef 2017 van 

Classic Young Masters plaatsgevonden in de Doelen te Rotterdam. Daar heeft het 

publiek en een commissie van deskundigen kunnen genieten van de presentatie van 

Pelle van Esch als uitvoerend musicus. Het publiek en de commissie waren diep 

onder de indruk van het niveau van de jonge talenten van deze middag. Pelle heeft 

de onderscheiding Classic Young Master ontvangen en komt hiermee in aanmerking 
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voor het 2 jarig individuele traject. Een pakket op maat waarin we met hem en de 

docent indien gewenst gaan kijken wat we kunnen inzetten aan kennis en 

deskundigheid als ondersteuning in het bereiken van de verschillenden  doelen. De 

Laureaten van Classic Young Masters krijgen door de stichting georganiseerde 

workshops aan en masterclasses aangeboden. 

Dat was dus een heftig weekend, Pelle. Van harte proficiat! 

 

 
Jong KC Slagwerk naar Keiko Abe in Brugge 
 

Zondag 19 november bezocht Jong KC Slagwerk een concert dat het Japanse 

marimbafenomeen Keiko Abe in Brugge gaf met eigen werk. Het concert vond plaats 

in het kader van de: 'Beat it! Happening' in het Concertgebouw in Brugge. Het 

concert met de titel Keiko World werd gegeven door Keiko Abe & Keiko Abe Marimba 

Orchestra.  

Keiko Abe is inmiddels 80 jaar (1937) maar speelt nog steeds vol energie. Dansend 

en soms zelfs springend achter de marimba. Bijgestaan door 7 van haar oud-

leerlingen, onder wie voor dit concert de Nederlanders Ramon Lormans en Koen 

Plaetinck. Haar grote hits voor solo marimba kwamen voorbij in diverse ensemble 

settingen. Van duo's tot octet. En ze soleerde zelf in Voice of Matsuri Drums. 

 

 

 
  

Het bezoek aan Keiko was voor Jong KC Slagwerk een groot succes! Alle 

slagwerkers waren diep onder de indruk. Joep de Mooij zei dat dit het gaafste 

concert was dat hij ooit had meegemaakt. De leerlingen zaten bij elkaar op het 

zijbalkon en hadden goed zicht op Keiko en de marimba's.  

Steije Maurer mocht een dag eerder deelnemen aan de masterclass die Keiko Abe 

gaf. Hij was en bleef nerveus tijdens de les. De aanwezigen hebben ons gemeld, dat 

Steije wel goed heeft gespeeld. Hij is zo mogelijk nog geïnspireerder en 

gemotiveerder dan ervoor.  
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Na het concert op zondag ging Jong 

KC Slagwerk met hun Japanse heldin 

op de foto. Daarna hebben de jongens 

(vanzelfsprekend) met z'n allen een 

Belgisch frietje gehaald op de Grote 

Markt van Brugge om deze dag af te 

sluiten. Een bijzondere ervaring en 

heel goed voor de teambuilding! 
 

 
 
 
 
 
 
Matthijs van Delft wint Gitaarconcours Antwerpen 
 

 

Zondag 19 november week won één 

van onze externe leerlingen, Matthijs 

van Delft (12 jaar), het junior 

Gitaarconcours van Antwerpen. Dit is 

een jaarlijkse gitaarwedstrijd die dit 

jaar in het teken stond van componist 

Leo Brouwer. Aan het juniorconcours 

kunnen gitaristen tot 15 jaar 

deelnemen. Wij zijn trots op Matthijs! 

Als winnaar mag hij volgend jaar de 

opening van het Antwerpen 

Gitaarfestival 2018 verzorgen. 
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Meesterwerk Slagwerk Hans Zonderop 
 

Maandag 20 november vond voor alle 

slagwerkleerlingen het Meesterwerk 

plaats met Hans Zonderop, slagwerker 

bij het Radio Filharmonisch Orkest en 

hoofdvak docent slagwerk. Hans heeft 

een scherp oor voor ieders 

mogelijkheden. De focus van dit 

Meesterwerk lag op kleine trom. Voor 

de leerlingen was dit Meesterwerk een 

fijn voorbereiding op het tentamen van 

een week later. 

 

  

 
 
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. 

Het concert op 22 november werd door onze jonge blazers gebruikt als try out voor 

het tentamen van een week later. Voor een enthousiast publiek werd een gevarieerd 

programma uitgevoerd: Megan Brouwer opende het concert met het eerste deel uit 

het Eerste Hoornconcert van Mozart. Marc Kentstra op blokfluit vervolgde met  

Bravade van de Nederlandse componist J. van Eyck. Pelle van Esch speelde op zijn  

bastrombone twee delen uit een Cellosuite van Bach, gevolgd door Laima Minenko 

met Nocturno voor hoorn van Fr. Strauss. Hierna speelde Floris van Daalen, 

trombone de Elegy for Mippy 2 uit 1950 van Leonard Bernstein en Victor Lujan 

presenteerde van A. Glazoenov de Rêverie voor hoorn. Het koperensemble Jong KC 

Brass sloot o.l.v. Erwin ter Bogt het concert af met het eerste deel uit het Quintet 

no.1 van Viktor Ewald. 

Erwin ter Bogt schreef ons het volgende korte bericht: Korzo was erg geslaagd. 

Leerlingen hebben goed gespeeld. Was een goede atmosfeer. Ik begreep dat er meer 

publiek was dan de vorige keer maar toch zou wat meer publiek zeker bijdragen aan 

de feestvreugde.  Het aanwezige publiek was erg enthousiast! 

Fijn dat we met het koperensemble konden focussen op 1 stuk van ongeveer een 

kwartier. Het niveau van de uitvoering is alweer een stuk beter: we groeien naar een 

beter niveau toe! 
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Piz Amalia Music Festival 2017 in Nederland 
In september vond het derde Piz 

Amalia Music Festival plaats in 

Zwitserland. Iris Kengen, viool (6V), 

Dante Jongerius (5V), blokfluit,  Bugra 

Yúzügüldü, altviool (3H) en Reinier 

Wink, cello (3V) hebben samen met 

vier leerlingen van het PreCollege van 

de Hochschule der Künste Zürich 

gerepeteerd en op bijzondere plaatsen 

concerten gegeven: Melani 

Skopljakovic, gitaar, Audrey Haenni, 

viool, Remea Friedrich, altviool en 

Polina Niederhauser, cello. 

 

 
 

Donderdag 23 november waren de Zwitserse leerlingen bij ons in Den Haag en op 

vrijdag 24 november is het programma in de Paleiskerk uitgevoerd:  

 A. Vivaldi: Gitaarconcert in D majeur 

 J. van Eyck: Doen Dafne (blokfluit solo) 

 F. Martin: Pavane Couleur du Temps (strijkkwintet) 

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

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

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

 A. Honegger: Paduana (cello solo) 

 L. Samama: Spleen et Ideal voor blokfluit en altviool 

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

 A. Piazolla: Oblivion voor blokfluit en strijkers 

 Er was veel publiek uit het hele land op dit 

concert afgekomen. Componist Leo Samama 

was zeer tevreden over de uitvoering van 

zijn Spleen et Idéal. Onder de genodigden 

waren de ambassadeurs van Zwitserland en 

Oostenrijk, vertegenwoordigers van het 

Nederlandse en Zwitserse bedrijfsleven, de 

Zwitserse festivalleiding, de directie van het 

bureau voor Toerisme van de Engadin en 

heel veel ouders. Bijzonder was ook de 

komst van de kleinzoon van Oscar van 

Hemel, van wie vorig jaar het 

klarinetkwintet werd uitgevoerd. 

Tijdens het concert werd een korte 

impressie van het Zwitserse festival op film 

vertoond. Er is prachtig gespeeld, het 

enthousiasme voor het festival groeit.

Bekijk ook de tijdens het concert vertoonde film Piz Amalia Music Festival 2017: 
https://scuol.engadin.com/de/aktivitaeten-erlebnisse/piz-amalia-music-festival 

https://scuol.engadin.com/de/aktivitaeten-erlebnisse/piz-amalia-music-festival
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November tentamens  
 

Alle leerlingen hebben zich in november officieel gepresenteerd: de strijkers en 

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

zangers en jazz-leerlingen met hun jaarlijkse recitaltentamen.  

 

Zo speelden orgelleerlingen Fedya 

Romanov en Alexander de Bie 

dinsdagavond 28 november - de klok 

boven het orgel zegt 18:45 uur -  hun 

tentamen in de Westerkerk in 

Amsterdam. 

 

Alle leerlingen hebben zich grondig 

voorbereid op het tentamen, de meeste 

leerlingen hebben op goed niveau van 

zich laten horen. De enkele leerling 

van wie de ontwikkeling niet de goede 

kant op lijkt te gaan, zal op korte 

termijn met haar of zijn ouders met 

Anthony Zielhorst en Annick van 

Gennip in gesprek gaan om te zien hoe 

de effectiviteit en de kwaliteit van het 

studieproces verbeterd kan worden. 

De resultaten van deze tentamens 

zullen worden verwerkt in de 

muziekrapporten die vóór Kerstmis 

zullen worden verspreid. 
 

 

 


