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Een fonkelend nieuw jaar 
Deze Nieuwsbrief Jong KC is buitengewoon rijk gevuld. Er is aan het begin van het 

nieuwe jaar veel te doen en er is de afgelopen maanden ook veel gebeurd. We 

hadden een jubileumjaar af te sluiten, maar we moesten ook afscheid nemen van 

een dierbare docent en collega.  

De indeling van de Nieuwsbrief is zoals we dat gewend zijn: na een inleidende tekst 

volgen de aankondigingen van de activiteiten in de komende maand. Hierna volgt de 

terugblik op wat geweest is in kreeftengang: wat het meest dichtbij is komt eerst 

aan de orde en daarna gaan we verder terug in de tijd. Daarom besteden we als 

laatste aandacht aan De Oogst van Jong KC op 1 en 2 juni 2017. 

. 

Een mooie nieuw studiejaar toegewenst!    Anthony Zielhorst 
 

 Jong KC Kalender 2017 – 2018 
  

September 2017  

1-3 Studieweekend AKO Ede Akoesticum 

3 Haagse Uitmarkt Kloosterkerk 

8 Bezoek Burgemeester Krikke aan SvJT 

10 Open Monumentendag: Ensemble Piz Amalia 

10 Culemborgse Pianowandeling 

11 Ouderavond met optreden Ensemble Piz Amalia 

13 - 18 Piz Amalia Music Festival Zwitserland 

19 Prinsjesdag: vrij 

27 Jong KC Korzo: Slagwerk 

30 ABC ontmoet jongjongNBE: samenspeldag 

  

Oktober 2017  

8 DelftinOvatie: 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 
 

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



Afscheid van een bijzonder mens 

 

  
 Koosje van Haeringen. © Ab Vos  

 

Vrijdag 23 juni 2017 overleed Koosje 

van Haeringen, viooldocent in Jong KC 

en docent vioolmethodiek in het HBO. 

De woensdag ervóór, 21 juni, sloot zij 

haar Masterstudie af met een 

openbare presentatie, in haar 

aanwezigheid verzorgd door haar 

zwager, Dries van Loenen. Groot was 

ieders verdriet, indrukwekkend was 

het afscheid in de Kloosterkerk, een 

week later. AKO-Junior speelde, er 

werd solo gespeeld door Emma 

Rhebergen en Pieter van Loenen, het 

AKO voerde de Valse Triste van 

Sibelius uit en de leerlingen uit de 

bovenbouw speelden het Allegro voor 

Vier Strijkkwartetten van Joh. van 

Bree. Diverse mensen voerden het 

woord, familie en collega’s. 

Indrukwekkend en troostrijk. 

In zijn Nieuwsbrief van vrijdag 30 juni verwoordde Jan van Bilsen het als volgt: 

 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief bereidt een grote groep leerlingen zich voor 

om te musiceren tijdens de uitvaart van Koosje van Haeringen. Het verlies van Koosje, 

ondanks het feit dat we allemaal wisten dat dit moment zou komen, heeft een enorme 

impact gehad op de collega’s en leerlingen. Bij verschillende gelegenheden hebben we 

vanaf vrijdag stil gestaan bij haar overlijden. Haar doorzettingsvermogen en haar enorme 

wilskracht om de leerlingen dit jaar goed af te leveren en tegelijkertijd haar Master te 

halen waren onvoorstelbaar. Het spreekt vanzelf dat we haar voor de jarenlange inzet 

voor het vioolonderwijs binnen en buiten de SvJT enorm dankbaar zijn. 

 
We zullen Koosje nooit vergeten! 

 

  

http://www.ad.nl/den-haag/leven-in-teken-van-viool~a6fd4e29/
http://www.ad.nl/den-haag/leven-in-teken-van-viool~a6fd4e29/


SAMEN STAAN WE STERKER 
Speech Anthony Zielhorst bij de opening van het schooljaar 21 augustus 2017 

 

Hadden jullie de zomervakantie ook zo nodig? Meer dan een week moest ik 

helemaal niets doen om mijn hoofd leeg te krijgen, alle emoties van een heftig 

schooljaar te verwerken en mezelf weer op te laden voor de nieuwe start van 

vandaag. Ik heb veel teruggedacht aan de mooie producties die we hebben 

gerealiseerd, aan het bezoek van de Visitatiecommissie in november, aan de 

benoeming tot Excellente School in januari, aan de prachtige Franse avond die we 

Koosje van Haeringen in februari hebben aangeboden, aan het bezoek van prinses 

Beatrix in maart, aan het indrukwekkende afstuderen van Koosje in juni, haar 

overlijden kort daarna en de onvergetelijke herdenkingsdienst een week later. 

In mijn luie stoel heb ik heel vaak teruggedacht aan de afsluitende productie van 

het vorig schooljaar. In het 60-jarig bestaan van de School voor Jong Talent was het 

misschien wel de eerste keer dat we een muzikale voostelling realiseerden met zo’n 

grote groep: niet alleen het orkest – strijkers, blazers, harpist en slagwerkers- , 

maar ook de pianisten, de zangers, de jazz-afdeling, Dante op de blokfluit, kortom 

we waren met de complete muziekafdeling betrokken bij de afsluiting van een 

fascinerend jaar. 

Herman van Veen leidde op inspirerende wijze de realisatie van zijn Alfred Jodocus 

Kwak en de Sneeuwvlok: hij had oog voor iedereen persoonlijk, stelde hoge eisen 

aan de kwaliteit van de presentatie, was streng voor de twee solisten en  gaf voluit 

ruimte aan wie dat verdiende. Herman is een groot pedagoog. Donderdag 6 juli was 

een dag van grote saamhorigheid waar niet alleen heel Jong KC, maar ook 1200 

basisschoolkinderen voluit van genoten hebben. 

 



Persoonlijk heb ik niet alleen van de productie in de zaal, maar ook van alle 

ensembles die in twee routes door het gebouw opgesteld waren, enorm genoten. Er 

is met overweldigend enthousiasme gemusiceerd, bezoekers waren erg onder de 

indruk van niveau en variatie in ensembles, leerlingen hebben geschitterd in hun 

spel. Zowel op deze fantastische staaltjes ensemblespel als op de fascinerende 

voorstelling in de Schönbergzaal, maar zeker ook op de voortreffelijke organisatie 

van de dag (inclusief touringcars voor de bezoekende scholen en poffertjeskraam na 

afloop) was ik ontzettend trots. 

We vierden ons jubileum gezamenlijk en het was een waanzinnige ervaring: samen 

stonden we sterk. Daarmee werd die voorstelling voor mij niet alleen het eindpunt 

van een prachtig jaar, maar ook het beginsein van het thema van dit nieuwe jaar: 

SAMEN STAAN WE STERKER.  

 

Je bent hier voor je persoonlijke ontwikkeling, je wordt ook persoonlijk beoordeeld 

op die ontwikkeling, maar je kunt dat niet bereiken zonder anderen. Voor ieder van 

ons geldt het motto: SAMEN STAAN WE STERKER.  

 

Ik zal dat toelichten: 

1. Jullie zijn op onze school toegelaten om je kwaliteiten. Je hebt aanleg voor je 

instrument, je beschikt over muzikaliteit en je hebt een mentaliteit waarmee 

je verder kunt komen. Bij de een is er meer aanleg, bij de ander een sterkere 

wilskracht, ieder is verschillend. Het is onze taak - school, docenten en staf  - 

om je professioneel op te leiden, je te helpen zo ver mogelijk te komen met je 

talent. 

2. De ontwikkeling van je MUZIKALITEIT wordt in vrijwel alle lessen 

gestimuleerd, maar je doet het vooral zelf door samen met je klasgenoten 

muziek te maken. Daarom willen we de kamermuziek  een vaste plaats geven 

in het studieprogramma. 

3. De visitatiecommissie die ons vorig jaar bezocht, heeft ons geadviseerd om 

het INDIVIDUELE NIVEAU van de leerlingen te verhogen. Dat willen we 

graag: hoe hoger jullie niveau, des te beter zijn je kansen op een succesvolle 

carrière. De komende tijd zullen we ons les- en studieprogramma zó 

aanpakken, dat jullie doelgerichter en efficiënter gaan studeren en daardoor 

een snelle groei kunnen gaan doormaken. In principe zal elke les  erop 

gericht zijn, dat jullie beter gaan studeren. 

4. Een bijzondere verworvenheid van onze school is het feit, dat er naast de 

hoofdvakles ook GROEPSLESSEN worden gevolgd waarin de leerlingen met 

elkaar studeren, voor elkaar voorspelen en van elkaar leren. Deze 

groepslessen gaan we onverdroten verder, we proberen ze verder uit te 

bouwen, omdat jullie elkaar zullen kunnen stimuleren en helpen.  

SAMEN STAAN WE STERKER 

Het project met Herman van Veen heeft het ons geleerd, maar ook het succes van 

het Nederlands vrouwenelftal dat deze zomer Europees Kampioen werd, het Aurora 

orkest uit Londen dat in het Concertgebouw op verbluffende wijze Beethovens 3e 

symfonie uit het hoofd speelde (iets dat wijzelf hebben ervaren toen het AKO de 



strijkersserenade van Dvorak uit het hoofd speelden): als je kunt functioneren in 

een goed team, word je uitgedaagd om jezelf te overtreffen. 

Dat is, wat we beogen: alle leerlingen veel beter laren functioneren door een grotere 

saamhorigheid, een sterkere teamspirit in de afdeling na te streven. Pas dan 

kunnen de leerlingen de kwaliteit van het eigen studeren aanpakken en verbeteren. 

Op onze afdeling kunnen we trots zijn:  

 trots op je klasgenoten, op de andere leerlingen in jouw sectie, op de 

kinderen met wie je in een ensemble zit, trots dat je erbij mag horen 

 trots op de docenten die zo goed zijn, dat ze jou verder kunnen helpen, trots 

op de mensen die deze organisatie laten functioneren, die dag in dag uit voor 

je klaar staan 

 trots op Jong KC, op de School voor Jong Talent, op het Koninklijk 

Conservatorium 

We vragen je dit jaar met nog meer nadruk dan voorheen om die trots uit te dragen 

bij elk concert dat je geeft, bij elk concours waaraan je deelneemt en elk interview 

dat je geeft. Vermeld op je CV dat jouw opleiding plaatsvindt in Jong KC en vermeld 

altijd je docent daarbij. 

Jullie zijn immers de beste reclame voor ons werk. Als we willen dat dat werk tot in 

lengte van jaren doorgaat, zullen er zich steeds nieuwe talenten aan onze poort 

moeten melden. En dat nieuwe talent kan dat het beste leren van degenen die die 

opleiding nu volgen, die nu als een speer vooruit gaan en de grenzen van hun 

mogelijkheden nog niet bereikt hebben: jullie dus. Jullie zijn het voorbeeld voor de 

talenten van de toekomst, wees daar trots op én doe het samen. SAMEN STAAN WE 

STERKER 

  

Nieuwe docenten 
Elk jaar doen zich veranderingen in het docentenbestand voor. Dit jaar kunnen we 

veel vertrouwde, maar ook enkele nieuwe docenten verwelkomen: 

Liesbeth Ackermans, viool;  

Peter Brunt, viool 

Fernando Riscado Corda, gitaar 

Bart de Kater, klarinet 

Rosalie Seinstra, cello 

Jenna Sherry, viool 

Jeroen Soors, hobo 

Laurence Fish, harmonie a/d piano jazz 

Tim Tomassen, kinderkoor, muziektheorie 

Irene Verburg, zang 

 

Aan het eind van het jaar hebben we afscheid genomen van hobodocent en dirigent 

van het ABC Ali Groen en van zangdocent Maria Acda, die beiden met pensioen zijn 

gegaan. 

 
  



Komen en gaan: een nieuwe stand van zaken. 
Een nieuw schooljaar betekent altijd een wisseling van de wacht: leerlingen komen, 

nieuwe leerlingen worden toegelaten, veel externe leerlingen komen intern naar de 

school, sommigen zijn door de omstandigheden gedwongen juist extern te worden. 

De totaaloverzichten van de afgelopen twee jaren voegen wij hierbij. We voegen ook 

een overzicht van Jong KC Junior toe. Cijfers per 1 september 2017. 

De groei in het aantal leerlingen die de afgelopen twee jaar sterker werd, heeft dit 

jaar doorgezet. Deze groei is vooral te merken bij piano waar een flink aantal nieuwe 

kinderen is ingestroomd.  

 
Instrumentgroep Jong KC 

Junior 17-18 
SvJT 
17-18 

Jong KC 
Extern 17-18 

Totaal 
17-18 

Totaal 
16-17 

Totaal  
15-16 

Blazers  10 4 14 12 16 

Piano/harp/gitaar/ 
Slagwerk/accordeon 

12 15 17 32 35 24 

Strijkers 13 25 24 49 50 50 

Zang/compositie 1 2 2 4 3 2 

Jazz 1 15 3 18 15 13 

Oude muziek incl orgel 8 1 4 5 6 7 

Docent muziek / directie  0 0 0 1 2 

Totaal 35 68 54 122 122 114 

De verhouding tussen interne en externe leerlingen is dit jaar uitgekomen op bijna 

4:3 Het merendeel van de nieuwe externe leerlingen is de grote groep jonge 

instromers vanuit Jong KC Junior: zij zijn te jong voor groep 7. 

 
Studieweekend AKO 
In het weekend van 1, 2 en 3 september trekt het Atheneum Kamerorkest zich terug 

voor zijn jaarlijkse studieweekend. Tijdens het weekend wordt intensief gerepeteerd, 

maar we zorgen er ook voor dat het heel gezellig wordt, zodat alle nieuwe leden 

kennis kunnen maken met elkaar. 

 

 
 

Het weekend vindt plaats in Akoesticum in Ede, de plek waar het orkest al vaker is 

geweest: goede voorzieningen om te repeteren en om er te verblijven. Het orkest 

repeteert onder leiding van Frank Zielhorst aan het programma dat met Kerstmis 

zal worden uitgevoerd: 

Rossini – Ouverture La Cenerentola 

Grieg  - Peer Gynt suite (voor dit concertprogramma samengesteld)  

Tchaikovsky Rococo Variaties 

Ravel – Suite Ma mere l’oye  

 



Jong KC tijdens Haags UITfestival 
Zondag 3 september presenteert Jong 

zich tijdens het Haags UITfestival in 

de Kloosterkerk. Tussen 13:30 en 

14:00 uur spelen Nikola Meeuwsen en 

Joshua Saldi zich met Mozart sonates. 

Een uur later, om 14:30 uur speelt 

een vioolkwartet uit AKO Junior 

kwartetten van Telemann en Dancla. 

Om 16:15 uur herhalen zij dit 

repertoire nog eens. 

 

 

Met deze presentatie willen de ensembles belangstelling wekken voor de 

opleidingsprogramma’s die onze afdeling te bieden heeft: 

PI – Muziek voor Kleuters 

BASIS –Blaasinstrumenten voor kinderen 

Jong KC en Jong KC Junior 

 

Werkbezoek burgemeester Krikke 
Vrijdag 8 september bezoekt burgemeester Pauline Krikke onze school. We hebben 

deze afspraak met haar gemaakt toen zij eind maart aanwezig was bij het 

Internationaal Kamermuziekconcert. Terwijl Prinses Beatrix sprak met de leerlingen 

uit andere landen, maakte de nieuwe burgemeester van de gelegenheid gebruik om 

kennis met ons te maken. Mevrouw Krikke toonde belangstelling voor ons werk, 

voor onze school. Ze ging dan ook graag in op onze uitnodiging. 

Tijdens het bezoek zal zij enkele lessen meemaken, met docenten en leerlingen 

spreken. Haar zal ook een kort concert worden aangeboden van het Piz Amalia 

ensemble dat de week erna naar Zwitserland zal afreizen. 

 

Culemborgse Pianowandeling 

Zondag 10 september vindt de derde Culemborgse Pianowandeling plaats. Op 

diverse locaties in de historische binnenstad spelen tal van pianisten. Uit de School 

voor Jong Talent is Nikola Meeuwsen aanwezig. Hij speelt het slotconcert in de 

Grote of Barbarakerk, samen met het bekende duo Beth en Flo. Het woonhuis van 

Anthony Zielhorst doet dit jaar geen dienst meer als concertlocatie. Het ligt te ver 

uit de route. Van harte welkom! 

http://www.pianoculemborg.nl 

 

 



Monumentendag in Gotische Zaal 
In het kader van Open Monumentendag verzorgt een aantal leerlingen 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. De 

spelers zijn geselecteerd voor deze korte concerten, omdat ze als ensemble later in 

de week naar Zwitserland reizen.  

Iris Kengen, viool, Bugra Yúzügüldü, altviool en Reinier Wink, cello vormen samen 

het strijktrio voor Zwitserland. Dante Jongerius gaat als blokfluitsolist met hen 

mee. Zij worden in de Gotische Zaal 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, voegt zich bij hen. Gedurende de dag wordt het 

programma gespeeld, dat tijdens het concert in de Nederlandse ambassade in Bern 

zal worden uitgevoerd: 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 2016 vond rond de Piz Amalia voor de eerste keer een muziekfestival plaats. Dit 

jaar wordt de derde editie van het festival georganiseerd van 13 tot 18 september. 

Tijdens het festival zullen leerlingen uit de School voor Jong Talent samen met 

Zwitsers muzikaal talent uit K&S Gymnasium Rämibühl die in het PreCollege 

Musik van de Hochschule der Künste in Zürich worden opgeleid, enkele concerten 

geven op bijzondere locaties in het berggebied rondom de Piz Amalia. 



Het ensemble dat naar Zwitserland reist bestaat uit Iris Kengen, viool (6V), Bugra 

Yúzügüldü, altviool (3H) en Reinier Wink, cello (3V). Dante Jongerius (5V) gaat als 

blokfluitsolist met hen mee. Zij gaan samenspelen met hun Zwitserse Melani 

Skopljakovic, gitaar, Audrey Haenni), viool, Remea Friedrich , altviool en Polina 

Niederhauser, cello. 

Tijdens de concerten worden de volgende werken uitgevoerd:  

- 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 

 

 

Er worden concerten gegeven in Scuol, S-charl, NAIRS Zentrum für 

Gegenwartskunst bij Scuol en in de kapel van Chasa Mengelberg in Zuort. Op de 

vooravond van het festival ontmoeten de leerlingen uit beide landen elkaar muzikaal 

in de Nederlandse ambassade in Bern. Woensdag 13 september geven ze er een 

concert. 

 

Het ensemble speelt een aantal tryouts tijdens Open Monumentendag in de 

Gotische Zaal van de Raad van State en tijdens de Ouderavond, maandagavond 11 

september. Ook tijdens het bezoek van burgemeester Krikke zal Piz Amalia 

repertoire worden gespeeld. 
http://www.engadin.com/events/sommer-events/uebersicht-sommer-events/piz-amalia-muziek-festival/?S=1&R=2 

 

 

http://www.engadin.com/events/sommer-events/uebersicht-sommer-events/piz-amalia-muziek-festival/?S=1&R=2


Jong KC 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 presenteren de jonge 

slagwerkers uit Jong KC zich. Onder 

leiding van Martin Ansink en Jennifer 

Heins spelen ze diverse ensemble- en 

solostukken 

Woensdag ~27 september 2017 

Korzo - Prinsestraat 42 

Aanvang concert 19:30 uur 

 
 
 
 
 
 
ABC ontmoet jongjongNBE 
 
Zaterdag 30 september gaan alle blazers en slagwerkers uit Jong KC samen spelen 

met de leden van jongjongNBE 2017. We willen met deze dag 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 zullen de dag leiden. Corina gaat 

aan de slag met de houtblazers en de contrabassist, Erwin leidt de koperblazers en 

de slagwerker. De school wordt bezocht, leerlingen uit onze school vertellen over 

hun studie, Anthony Zielhorst geeft toelichting.  

Om 16:00 uur vindt in de Kees van Baarenzaal de slotpresentatie plaats, met 

ruimte voor solospel van onze leerlingen. 

  



TERUGBLIK ACTIVITEITEN IN JUNI EN JULI 
 

Drie keer een volle zaal met kinderen 
 

De afsluiting van het jubileumjaar is voor velen onvergetelijk geworden. Onder 

leiding van schrijver en componist Herman van Veen realiseerde de complete 

muziekafdeling de voorstelling Alfred Jodocus Kwak en de Sneeuwvlok. Er waren 

twee professionele acteurs die de voorstelling droegen: Mark Hayema als Alfred 

Jodocus Kwak en Sterre Konijn als de Sneeuwvlok. 

Onder leiding van Frank Zielhorst had het orkest zich in de partituur verdiept. 

Samen met Sterre en Mark werden twee try-out concerten gegeven. In de 

Concertzaal Tilburg voor bejaarde bewoners van zorginstellingen in Tilburg, in het 

Academiegebouw Utrecht voor kleuters, die in het Utrechts Centrum voor de 

Kunsten ons programma PI Muziek voor Kleuters volgen. 

 

 
 

Maandag 3 juli arriveerde Herman van Veen met zijn team in het conservatorium 

om te repeteren. Hij is een meester van de improvisatie, voortdurend kritisch op wat 

er wordt gerealiseerd, maar met enorm geduld voor de kinderen. In de loop van de 

dagen paste Herman het verloop van de voorstelling aan onze omstandigheden aan, 

betrok de jonge danseressen in het geheel, gaf pianisten een taak, gaf de blokfluit 

een plek en zorgde ervoor dat iedereen optimaal betrokken bleef. 

 

Donderdag 6 juli arriveerden in totaal meer dan 1000 basisschoolkinderen, verdeeld 

over drie voorstellingen. Alle kinderen liepen eerst een route door het gebouw, 

waarbij zij op onverwachte plekken ensembles uit onze afdeling hoorden spelen. 

Jong KC Slagwerk, Jong KC Barok, Jong KC Brass, de kwintetten van BASIS, AKO-



Junior, twee pianokwartetten en het basisschoolcombo. In de trappenhuis waren 

kinderen mini-opera’s aan het zingen, een geweldige variatie aan repertoire en 

genres. In de Schönbergzaal werden ze gegrepen door de muziek, door het verhaal 

en door de acteerprestaties van Sterre en Mark. Tevreden liepen de kleine bezoekers 

naar de bus: ze kregen nog een tasje met leuke spullen en informatie mee. Buiten 

wachtte de traktatie: poffertjes! 

 

 
 

We zijn dankbaar dat we zoveel kinderen zoveel plezier hebben kunnen doen. We 

zijn trots op wat er gerealiseerd is en we zien uit naar een toekomstige 

samenwerking met Herman.  

 

Jong KC Zomerfestival anders dan anders 
 

Wat zich in de loop der jaren tot een ijzersterkte traditie heeft ontwikkeld, moest dit 

jaar wijken voor het jubileum van de School voor Jong Talent. De invulling van het 

festival werd aangepast aan het project met Herman van Veen. 

Het koor zong elke ochtend, dat wel. Maar ensembles repeteerden nauwelijks, er 

waren geen workshops de vertrouwde structuur was zoek. 

Concerten waren er wel. 

Maandag 3 juli 2017 speelde het Atheneum Kamerorkest met Maria-Paula Majoor 

als leidend concertmeester. Op het programma: de Strijkersserenade van Elgar en 

de Langsamer Satz van Webern. Jong KC Slagwerk presenteerde een programma 

met Baue Kunstman als solist. Na de pauze speelde de Jong KC Big Band onder 

leiding van Johan Plomp: aanstekelijk en energiek. Een gevarieerde opening van het 

festival! 

Dinsdag 4 juli 2017 was het concert traditiegetrouw gewijd aan nieuwe muziek: de 

winnaars van de NBE-competitie voor jonge componisten hadden onder leiding van 

Huub de Vriend samen de opera De Chinese Nachtegaal gecomponeerd, iedere 

componist een eigen scène. De uitvoering werd gerealiseerd door de 

eindexamenkandidaten van onze school onder leiding van Junya Nomura. 

Ongelukkigerwijs was er weinig tijd beschikbaar, omdat de week er voor veel 



aandacht en tijd terecht was uitgegaan naar de herdenkingsdienst voor Koosje van 

Haeringen. Gezien deze korte voorbereiding mogen we best tevreden zijn over de 

bereikte resultaten. Opvallend is wel, dat de compositiestijl van deze jonge mensen 

steeds verder af komt te staan van het zoeken naar oorspronkelijkheid en 

vernieuwing. De muziek had best iets meer ‘gekruid’ mogen zijn. 

Donderdag 6 juli 2017 was de grote dag van Alfred Jodocus Kwak, waarover 

hieronder meer. 

Vrijdag 7 juli 2017 vond het traditionele slotconcert plaats. Het programma van 

deze avond was samengesteld uit de ensembles van de dag ervoor, aangevuld met 

enkele extra jazz-ensembles. Bovendien zong het Festivalkoor en presenteerde AKO-

Junior zich. Brede aandacht – en dat is inmiddels ook traditie - is gegeven aan de 

werken die het Piz Amalia ensemble in september in Zwitserland gaat uitvoeren. 

Bijzonder was de Erlkönig combinatie: eerst het duo viool (Valentine Blangé) –

altviool (Anne-Sophie van Riel), daarna de versie van Liszt uitgevoerd door Rangel 

Silaev. Hartverwarmend was het Allegro voor Vier Strijkkwartetten van Van Bree. In 

zijn speech refereerde Anthony Zielhorst aan de emoties van de afgelopen tijd, waar 

Van Bree inmiddels model voor staat. Wat Anthony betreft wordt dit stuk door alle 

generaties van Jong KC eenmaal tijdens hun opleiding gespeeld, ter nagedachtenis 

aan Koosje. Zijn suggestie werd van harte verwelkomd. 

 

Laura Soeters in Canada 

 
Ik voelde me vereerd dat ik na mijn auditie werd uitgenodigd om van 25 juni tot 4 juli deel te nemen 

aan de cursus VANCOUVER SYMPHONY ORCHESTRAL INSTITUTE in Whistler. Met the Whistler 

Institute Orchestra (WIO), een gelegenheidsorkest bestaande uit jonge musici van over de hele wereld, 

onder leiding van Maestro Bramwell Tovey speelden we de zesde symfonie van Mahler en Capriccio 

Espanol van Rimsky Korsakov. Daarnaast deden we aan kamermuziek en heb ik tweemaal een vioolles 

van Nicholas Wright en één een masterclass van Jason Ho gekregen.  

We begonnen iedere dag met een paar uur orkest- en sectierepetities, daarna kamermuziek en 

privélessen en ’s avonds masterclasses en recitals.  De sectierepetities werden geleid door de 

concertmeester van het VSO, Nicholas Wright, en de aanvoerder van de tweede violen van het VSO, 

Jason Ho. Tijdens deze repetities heb ik geleerd hoe je in korte tijd, we hadden tenslotte maar 9 dagen 

tot het eerste concert, een mooie groepsklank krijgt en hoe je zo’n groot werk van 1,5 uur zelf moet 

instuderen. Ik werk dingen graag tot in details uit maar door het gebrek aan tijd moest ik goed 

bedenken welke passages ik absoluut móest studeren en hoe ik dat zo effectief mogelijk kon doen. Wat 

ik heel prettig vond aan de manier waarop de sectierepetities werden geleid was dat we het tempo 

namen van de zwakste violisten maar dat niemand werd beschuldigd van een slechte voorbereiding of 

ongemotiveerd zijn. Alle violisten waren individueel zeer goed maar sommige hadden meer tijd gehad 

om de lastige loopjes te studeren dan andere. Dat werd opgelost door de loopjes een aantal keer te 

spelen met de hele sectie en vervolgens in twee- of viertallen. Niet bij de eerste repetitie natuurlijk 

maar wel, aangekondigd, bij de laatste drie. Zo stond niemand voor schut maar zou dat wel gebeuren 

als je tijdens de cursus niet zou blijven studeren op Mahler.  

Ik was verheugd dat the Whistler Institute Orchestra (WIO) werd gedirigeerd door Maestro Tovey en (bij 

een aantal repetities door) Jonathan Girard. Maestro Tovey heeft gestudeerd aan the Royal Academy of 

Music in London, is gastdirigent geweest bij the BBC Concert Orchestra, the Los Angeles Philharmonic 

en the New York Philharmonic en is sinds 2000 Music Director of the Vancouver Symphony Orchestra. 

Onder hem spelen was een geweldige ervaring. Hij begon met niks en maakte daar in 9 dagen een 

goed, flexibel orkest van. Hij was meteen in het begin al heel precies en ik was een beetje bang dat we 

niet genoeg tijd zouden hebben om hele stuk zo te repeteren. Gelukkig bleek dat ook niet nodig te zijn 

want als je in het begin een goede basis legt (met bijvoorbeeld kijken naar de dirigent, zelfde 

stokindeling als de aanvoerder en dynamiekverschillen), en mensen dwingt om die discipline vast te 



houden, dan kan je later in de week meer tijd nemen voor de frasering van een bepaald stukje of iets 

vertellen over het leven van Mahler. Zo vertelde meneer Tovey op een gegeven moment heel lang over 

de Alpen en de koeien met koeienbellen die daar rondlopen. Niet omdat we niks beters te doen hadden, 

maar omdat je dat terug hoort in de symfonie. Blijkbaar waren die geluiden belangrijk voor Mahler, en 

dus zijn die geluiden belangrijk voor de musici. Ook het Alma-thema (Alma Mahler was de vrouw van 

Gustav Mahler) was een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de repetities omdat dat thema op heel 

veel verschillende manieren terugkomt in het stuk.  

 

 
 

Mijn kamermuziekonderdeel bestond uit het eerste deel van het contrabaskwintet van Dvorak. De 

partijen hadden we een aantal weken van tevoren al ontvangen en ik had me er helemaal in verdiept 

omdat ik het zo mooi vond. We hadden in totaal vijf uur de tijd om dit met elkaar te repeteren, 

waarvan we drie uur coaching kregen van Jonathan Girard. Dit was genoeg geweest als iedereen 

zijn/haar partij thuis goed had voorbereid maar dit was helaas niet het geval. In het begin vond ik dit 

een beetje vervelend maar toen we het concert naderden, merkte ik dat ik goed was voorbereid op 

onverwachte wendingen en dat ik (zo nodig) de rol van de eerste violiste kon overnemen. Dit bleek 

tijdens het kamermuziekconcert goed van pas te komen omdat de eerste violiste uit het stuk raakte. 

Gelukkig bleven wij, de andere ensembleleden, doorspelen of er niks miste en kon zij er later weer 

inspringen. Ondanks de niet perfecte uitvoering van het kwintet kreeg ik na afloop van het concert veel 

complimenten over mijn zichtbare enthousiasme en muzikale frasering. Het mooiste compliment was 

dat ik ‘de motor van het ensemble’ werd genoemd. 

  

Halverwege de cursus kregen we via Skype een workshop van Jeff Nelsen, een hoornist die o.a. heeft 

gespeeld in the Los Angeles Philharmonics,  the Boston Symphonie en the Chicago Symphonie. Hij is 

professor of horn aan de prestigieuze Indiana University en heeft Fearless Performance LLC opgericht, 

‘a company that focuses on training musicians and more to consistently perform their best.’ Deze 

workshop ging dan ook over vertrouwen op het podium en het leven van een musicus. Ik vond het een 

hele inspirerende workshop. Meneer Nelsen stelde ons vragen als ‘How can I make this excerpt my 

own music… my own story?’ en ‘How can you make the decision easy for your audition panel?’. We 

moesten ook een verhaal verzinnen bij een muziekstuk. En dan niet alleen de locatie en wat de 

stemming is, maar ook hoe de mensen zijn gekleed, wat hun gedachten zijn en wat er zal gaan 

gebeuren. Op die manier maak je de muziek helemaal eigen en kun je écht een verhaal vertellen. 

Nelson’s drie punten zijn: 

1. Process (/techniek) 

2. Product (story) 

3. Purpose (why are you on stage?)  

Vooral over dat laatste punt dacht ik zelf zelden na. Natuurlijk geeft muziek maken mij een geweldig 

gevoel en wil ik het publiek laten genieten maar van Jeff moesten we nadenken wat we willen bereiken 

met ons spel op het moment dat je op het podium staat. Winnen? Gewoon leuk spelen? Een jury 

overrompelen?  

We moesten nadenken over onze doelen en nadenken over de drie woordjes ‘build, be, share’. Al dat 

nadenken over waarom ik dit doe, afgewisseld met verhalen van Jeff over zijn musicusbestaan en zijn 



carrière, vond ik heel fijn. Zijn motto: fearless is not the lack of fear but the thought that other things 

are more important. Mooi toch?  

 

De masterclass van Jason Ho was echt een 

unieke ervaring. Ik was ontzettend 

zenuwachting omdat ik de andere violisten, 

dus mijn publiek, echt heel goed vond en ik 

was bang dat ze mij niet van ‘hun niveau’ 

zouden vinden. Ik speelde het vioolconcert van 

Barber en was na afloop niet heel blij met hoe 

ik had gespeeld. Voordat Jason mij tips gaf, 

vroeg hij het publiek om op- en aanmerkingen 

te geven. En deze waren stuk voor stuk, tegen 

mijn verwachting in, positief. Na de feedback 

moest ik nogmaals de eerste bladzijde spelen 

en het ging al tien keer beter zonder dat 

meneer Ho ook maar iets had verteld, ik was 

gewoon heel blij met het commentaar en 

durfde de tweede keer er vol voor te gaan. 

Daarna gaf hij mij nog wat tips om soepeler te 

kunnen strijken en meer klank uit mijn viool te 

halen. Ik voelde me door deze les een stuk 

zelfverzekerder.  

 

 

 

De lessen van Nicholas gingen vooral over hoe ik een grotere klank uit mijn viool kan halen, mijn 

vibrato beter kan krijgen en hoe ik een stuk wil spelen. Mijn Barber vioolconcert is echt met sprongen 

vooruitgegaan en gelukkig weet ik hoe ik dat ook kan toepassen op andere stukken.  

 

Ik ben, als onderbreking van het vele repeteren en studeren, tijdens de cursus ook naar een concert 

van the Vancouver Symphony Orchestra geweest en ik heb een kamermuziekconcert met musici van 

het VSO bijgewoond. Ik vond het echt leuk dat ik de musici, die ons coachten, live kon zien spelen. 

 

Met het Whistler Institute Orchestra hebben we twee concerten gegeven: één in the Olympic Plaza en 

één in het Chan Centre for the Performing Arts. Het eerste (buiten)concert ging iets minder goed dan 

verwacht door de harde wind die het omslaan van de blaadjes en de dynamiekverschillen moeilijker 

maakten. Het tweede concert ging, daarentegen, heel goed. Het orkest speelde op zijn toppen van zijn 

kunnen en je zag dat de musici oprecht plezier hadden in het samenspelen. Al het harde werken 

loonde. En gelukkig konden mijn ouders en vrienden thuis meegenieten door de live-stream!  

 

Het eindigt misschien een beetje cliché, maar ik zou graag de Maestro willen quoten: 

“People will jugde you (in a negative way) everywhere. Just make sure that you won’t be one of them, 

believe in yourself.” Op het moment zelf vond ik deze uitspraak niet heel bijzonder maar toen ik een 

paar dagen later in het vliegtuig zat, bedacht ik mij dat hij gelijk heeft. De meningen van anderen 

maken mijn spel niet beter of slechter dan het is, maar wanneer ik zelf niet meer geloof in wat ik kan 

en misschien zou kunnen bereiken, zal ik geen positieve drive meer hebben om te studeren en het 

beste uit mijzelf te halen, en dát zal een musicus nooit ten goede komen.  

 

Ik ben de Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent ontzettend dankbaar dat ik de kans heb 

gekregen om deel te nemen aan deze cursus en een geweldig ervaring op te doen! 

 

 
  



Jong Korzo – Jong KC Brass woensdag 14 juni 
 

De laatste editie van Jong Korzo vond plaats op woensdag 14 juni. Onder leiding 

van Gertjan Loot speelde Jong KC een gevarieerd programma, met onder meer  

Een 16e-eeuwse Pavane, een sonate van Domenico Scarlatti, de bewerking van een 

fuga van Bach, Smatrold van Grieg en een 20e-eeuws koraal. Het publiek werd 

actief bij het programma betrokken met enkele ritmische motieven. Daarna kon 

iedereen mee doen met delen uit West Side Story van Leonard Bernstein: Tonight;  

I feel pretty en America. Het werd een mooie ervaring voor iedereen. 

 

Lunchconcert Concertgebouw 14 juni 
 

Het programma van het jaarlijkse lunchconcert in het Concertgebouw Amsterdam, 

woensdag 14 juni, was deels gebaseerd op de Oogstconcerten aan het begin van de 

maand en daarnaast op de auditie die vrijdag 2 juni had plaatsgevonden. Jasmijn 

Burger speelde, samen met Natasja Douma, Valtenine Blangé en Anne-Sophie van 

Riel presenteerden de bewerking voor viool en altviool van Schuberts Erlkönig. 

Daarna vervolgde Daniël Tibben met het virtuoze deel uit de Fluitsonate van 

Taktakishvili, met Daniël vd Hoeven, piano. Het concert werd afgesloten door een 

uiterst expressieve uitvoering van het eerste deel uit het Strijkkwartet in G van 

Grieg, door Salomé Bonnema en Iris Kengen, viool; Sedna Heitzman, altviool en 

Jurre Koopmans, cello. Heerlijk, dat er dan zoveel mensen zijn! 

 

 
 

  



Lunchconcert de Zalen 7 juni  
 

 

 
 

Tijdens het zesde  concert van dit 

schooljaar, op 7 juni, is in Cultureel 

Centrum “De Zalen” door onze 

leerlingen onderbouw een afwisselend 

programma gepresenteerd, uitgevoerd 

door Pallavi Nandoer Tewari, Dmitry 

Reijs, Diana Fakour, Adinda van Delft, 

Domonkos Hegyi, Ysé Knoester, Lola 

Jurakic, Kaya Gür, Lente van Dijk, 

Bugra Yüzügüldü, Steije Mauer, Mayte 

Levenbach,  Jurre Koopmans,  Victor 

Su en Fedor Robertson. 

Op het programma stonden werken van o.a. Schubert, Mendelssohn, Rachmaninov 

en Gershwin 

 
 

 

 

First Royal Jamsessie 
 

De eerste jamsessie in Jong KC Jazz 

was een groot succes. Erwin Hoorweg 

nodigde alle aanwezigen (oud en jong) 

uit om mee te spelen. Hij maakte 

daarbij dankbaar gebruik van de 

mogelijkheid om pianisten en 

drummers bij toerbeurt te laten 

spelen. Er waren enkele leerlingen van 

Jong KC Klassiek aanwezig om mee te 

spelen. Maar ook enkele 

geïnteresseerde kinderen, die later 

toelatingsexamen hebben gedaan en 

inmiddels op onze school zijn 

toegelaten. 

 

Dat is wat zo’n jamsessie beoogt: plezier hebben in het samenspel en enthousiast 

worden over de opleiding. 

 

  



De Oogst van Jong KC 

 

Elk jaar presenteren de eindexamenleerlingen uit Jong KC zich tijdens 

lunchconcerten in het Frits Philips Muziekgebouw te Eindhoven en in 

Muziekcentrum Tivoli/Vredenburg Utrecht. 

 

In de goed gevulde kamermuziekzaal in Eindhoven voerde Andrea Gelcich op 

altviool het Andante van Bach uit. Nadja Zhelnina vervolgde met een selectie uit de 

3 Pièces van Ferroud, waarna Abel Hox een Etude van Rautavaara en de 

Baracarolle van Chopin speelde. Daniel Tibben vervolgde met een deel uit de 

fluitsonate van Taktakishivili. Baue Kunstman voerde op marimba On Japanese 

Children Songs van K. Abe uit. Saintwa Ye sloot het concert op trompet af met het 

eerste Concert Piece van Brandt, begeleid door Daniel vd Hoeven.  

 

Een dag later waren we in Utrecht, in 

Hertz (Tivoli Vredenburg). Sonja 

Schravesande, viool opende het 

concert bmet Thema en variaties van 

Messiaen, gevolgd door de Mazurka 

van Elgar. Natasja Douma begeleidde 

op de piano. Ijen Hamel, altviool 

presenteerde zich met de Sonatine van 

Dvorak. Hij werd op de piano 

bijgestaan door Gerard Boeters ; 

Martan van Vliet speelde samen met 

Daniël van der Hoeven het Allegro uit 

het 2e Hoornconcert van Haydn. 

Jasmijn Burger en Natasja Douma 

vertolkten toen het Allegro molot uit 

de Vioolsonate van Gabriel Fauré. 

Anne- Sophie van Riel vervolgde met 

de Altvioolsonate van Glinka, begeleid 

door Gerard Boeters en Valentine 

Blangé, viool vertolkte samen met 

Natasja Douma de Tzigane van Ravel. 

Als toegift speelden Valentine en 

Anne-Sophie een bewerking van het 

bekende Schubertlied Erlkönig. 

 

 

 
Beide concerten werden door het publiek dankbaar ontvangen. Een mooie afsluiting 

van de opleiding in Jong KC. 

 

 


