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De zomer staat voor de deur. Peter de Grote, denkt dan menig Vriend van het  
conservatorium. Kunnen we mooi onze studenten en hun docenten aan het werk  
zien en horen. Op mooie plekken ook nog, dus wat wil een mens nog meer.

Heel veel meer, als je ziet hoeveel festivals er tegenwoordig zijn. En er komen 
nog steeds meer bij. Het is niet bij te houden. Voordat je het weet krijg je het als 
rechtgeaarde liefhebber benauwd. Overaanbod kan je het gevoel geven dat je 
het gevaar loopt wat te missen of dat je zelf te kort schiet.

Ik zou er maar niet over in zitten. Je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk zijn.  
Je krijgt ook niet altijd wat je wilt. In wezen is het niet meer dan een luxeprobleem.  
Gezegend de mens die er mee worstelt.

Er zit wel een gevaar aan die festivallisering – zou het trouwens niet een typisch  
Nederlandse ziekte zijn? Wat te denken aan de vloed aan Mattheussen die tegenwoordig 
in de lijdensweken over de natie wordt uitgestort? Imitatie zit blijkbaar in ons bloed. 
Zodra iets een succes is, vermoeden anderen dat er meer graantjes voorhanden zijn.

Het gevaar is dat het een ten koste van het ander gaat. Dat een mooi en waardig festival 
de spoeling steeds dunner ziet worden en elk jaar meer moeite heeft de begroting  
sluitend te krijgen. Kwaliteit zal het wel winnen, hoop je dan. Hopen is geen  
verwachten: er kan zo maar een festival in de buurt opduiken dat over zoveel geld  
beschikt dat het zijn publiek bijkans kan kopen.

Er zit ook een andere kant aan de veelheid festivals. De studenten krijgen steeds meer 
kans voor publiek op te treden en zich zo verder te bekwamen. Voor ons als Vrienden 
heeft dat als voordeel dat we de jonge mensen die we via onze stichting ondersteunen  
in levende lijve kunnen zien en horen. Kunnen we zien voor wie we het allemaal doen. 

 

Wij kregen na het concert op 17 februari in Assen een 
aardige reactie van Gijs Schilthuis uit Middelstum. 
Een betrokken Vriend die het concert heel erg heeft 
gewaardeerd.



NIEUWSBRIEF 13 JUNI 2018 - 3

Graag wil ik u laten weten, dat mijn echtgenote en ik bijzonder hebben genoten van het 
Sjostakovitsj-concert op 17 februari in Assen.
(…)
Het was na de pauze van Sjostakovitsj het concert no 1 voor piano, trompet en strijkers 
uit 1933, uit een tijd, dat er nog van werd uitgegaan dat industrialisatie van de 
samenleving iets moois zou kunnen opleveren; naar mijn idee een positief geluid vanuit 
een industriële achtergrond.
Voor de pauze was er van Sjostakovitsj een kamersymfonie-bewerking van Rudolf 
Basrshai van een kwartet van S. uit 1960. Dit stuk heb ik werkelijk heel prachtig 
gevonden: de oneindige en heel verstilde noordelijke weidsheid van het uitgestrekte 
Russische rijk waar wèl de hele tweede wereldoorlog met al zijn verschrikkingen  
overheen is gegaan. Het stuk ademde een heel serene sfeer maar wel met als  
ondergrond de ernst van het leven in dat grote rijk. 
Ik snap, dat de programmering een andere volgorde had, maar het eerste stuk was echt 
heel aangrijpend; het tweede was meer spectaculair en met een positieve geladenheid: 
een mooie afsluiting.
 
Hij geldt als een van de grootste Nederlandse trompettalenten: Saleen Khan. 
18 Februari kreeg hij het Zilveren Viooltje. In het jury-rapport staat: 
“Saleem studeerde van 2003 tot 2011 aan het Prins Claus Conservatorium. Hij volgde 
de vooropleiding en de Bachelor opleiding bij trompettist Auke van der Merk. Saleem 
onderscheidde zich al snel. Hij bleek te beschikken over grote ijver en doorzettings- 
vermogen en werd daarbij geholpen door een groot gemak te kunnen transponeren 
en een fotografisch geheugen. Saleem ontwikkelde een prachtig warm geluid en een 
fabelachtige techniek. Hij sloot de studies in 2011 cum laude af. Na een masterstudie 
bij Reinhold Friedrich speelde hij in vele ensembles en orkesten. Op dit moment is hij 
solo trompettist in de Münchener Symphoniker. Saleem is een van de meest  
veelbelovende trompettisten van zijn generatie geworden.”

1 juli krijgt hij bovendien de ‘Friese Emmy Award’. Deze onderscheiding, in het leven 
geroepen door De Harmonie in Leeuwarden, wordt hem door Emmy Verhey uitgereikt 
tijdens een feestelijk concert. Saleem treedt dan in De Harmonie op samen met het 
VKSO, het orkest van de Veenkoloniën.
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12 maart: Matthäus Passion-lezing Chris Fictoor
Chris Fictoor hield in het conservatorium speciaal voor de Vrienden een lezing over de 
Matthäus Passion van J.S.Bach. Hij illustreerde zijn verhaal met beeld, geluid, zang 
en pianospel. Wie daarna een van de vele uitvoeringen van de Matthäus Passion in het 
Noorden bezocht, heeft vast met andere oren geluisterd naar dit meesterwerk. 
We zijn van plan meer van dergelijke lezingen te organiseren. 

12 en 13 april: Prins Claus Concert 
In een jaar vol culturele hoogtepunten in Fryslân past ook het Prins Claus Concert. 
Na de première 12 april in De Oosterpoort in Groningen speelde het Hanze Symphony 
Orchestra 13 april in De Harmonie in Leeuwarden een programma met werk van 
Bernstein (1918-1990) en Gershwin (1898-1937).

De Britse dirigent, organist en pianist Wayne Marshall leidde het orkest. Hij is een 
gevierd vertolker van Gershwin, Bernstein en andere 20ste-eeuwse Amerikaanse  
componisten en had dan ook geen partituur nodig.

4 mei:  Dodenherdenking Kamp Westerbork 
Niki SoJin Perdok (viool en piano) en Nouschka Isabel van Schaik (viool)
speelden tijdens de bloemlegging onder meer het dubbelconcert van J. S. Bach. 
Niki, 20 jaar, is opgegroeid in Norg en Nouschka, 21 jaar, komt uit Groningen. 
Ze hebben vroeger samen in het Haydn Voorbereidend Strijkorkest en later in het 
Haydn Jeugd Strijkorkest gespeeld en studeren nu beiden bij Chris Duindam aan het 
Prins Claus Conservatorium. Ze hebben vaak samen in kleinere ensembles gespeeld. 
Bijvoorbeeld in kwartetten en kleine orkestjes en treden nu regelmatig op als duo.

Juan Pablo Sanchez Granados
21 jaar, 3e jaars PCC-student, speelt contrabas
Geboren in Medellin (vier miljoen inwoners), Colombia 

Kom je uit een muzikale familie?

‘Nee, helemaal niet. Mijn ouders spelen geen muziek, mijn zus zingt wel en mijn broer 
speelt drums, maar beiden niet professioneel. Ik ben de enige die muziek studeert.’

Hoe ben je met muziek begonnen?

‘Op school kon je muziekles krijgen, klassieke muziek. Ik leerde daar gitaar spelen. 
Mijn moeder vertelde me dat er een middelbare school was waar je naast de gewone 
lessen ook verder kon met muziek. Daar ben ik op mijjn 14e naar toe gegaan. Ze zeiden 
daar dat ik viool moest gaan spelen. Maar ik zag een jongen met een contrabas. 
Dat vond ik geweldig. Ik ging elke morgen van 8 tot 12 uur contrabas spelen en 
’s middags naar school. Dat heb ik drie jaar gedaan.’

Foto: Sake Elzinga
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En daarna?
 
‘Ik deed examen voor het conservatorium in Medellin en werd toegelaten. Daar heb ik 
twee jaar de bacheloropleiding gedaan. Het was altijd mijn droom geweest. Ik oefende 
en oefende, maar heb het niet afgemaakt.’

Waarom ben je gestopt?

‘Ik had in Medellin een Bulgaarse leraar, die zei dat het beter voor me was als ik naar 
Europa ging. Eerst ben ik toen in Spanje geweest, maar ik was nog te jong. 
Ik zocht een goede leraar die ook mijn mentor kon zijn. Op internet heb ik lang gezocht. 
Bazel leek me wel wat, maar daar moest ik Duits spreken voor ik er kwam. Op mijn 19e 
ben ik naar Nederland gekomen. Daar kon ik de taal leren terwijl ik er al was.’

Hoe ging de toelating bij het PCC?

‘Ik kreeg in Colombia opdrachten toegestuurd en stuurde opnames terug. Ritmes spelen, 
luisteren. Ook kreeg ik via Skype opdrachten om te zingen. Dat lijkt vreemd, maar als je 
het kunt zingen, kun je het ook spelen. Ik werd aangenomen en ben in maart via 
Portugal en Madrid naar Amsterdam gereisd.’

Maar zonder contrabas?

‘Dat klopt. Ik speel nu op een instrument van de school.
Maar woonruimte vinden was een veel groter probleem. Drie dagen voor ik kwam 
had ik nog steeds geen kamer. Ik heb mijn leraar gebeld en een tijd bij een andere 
contrabas-speler in huis gewoond.’

Moest je wennen aan Nederland?

‘In het begin was het heel moeilijk. Ver van huis, je kent niemand, de taal was moeilijk 
voor me en de cultuur, de manier van omgaan met elkaar is heel anders. Nederlanders 
zijn heel direct. In Colombia praten mensen veel omzichtiger met elkaar. Het duurt wel 
een uur voor iemand ter zake komt. Maar na een jaar werd het beter. Ik voel me hier 
nu heel gelukkig. Zelfs toen ik met vakantie terugging naar mijn geboorteland wilde ik 
graag weer naar Nederland. Buitenlandse studenten die ook ver van huis zijn zoeken 
elkaar op. Ik ken Nederland al aardig, ik ben in Amsterdam, Maastricht en Rotterdam 
geweest.’

Hoe gaat de studie?

‘In de bachelor doe ik alle onderwerpen, volg alle lessen. Maar ik ben wel helemaal 
gefascineerd door de contrabas. Na m’n bachelor wil ik ook mijn master doen. 
Het programma en de mogelijkheden zijn hier erg prettig. Ik heb al met het NNO 
kunnen spelen bij bepaalde progamma’s. Er zijn hier op het PCC een stuk of vijf 
mensen die contrabas spelen. Als je solliciteert, moet je natuurlijk goed spelen, dan 
maak je kans. Ook met het Haydn jeugdorkest heb ik meegespeeld. Ik doe niet alleen 
klassiek, maar ook latin jazz en popmuziek. Ook gitaar. Eigenlijk alle genres.’ 

Dat klinkt goed!

‘Toen ik hier in het eerste jaar zat won ik de Yamaha competitie. Die is er elk jaar voor 
verschillende groepen. Mijn leraar wees me er op. Ik heb veel geoefend en won. 
Dat was in Rotterdam. De competitie gaat tussen musici uit België, Luxemburg en 
Nederland. Ik deelde de eerste prijs met een Belg.
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Ik vind het hier prettig, veel mensen helpen me. Ik ben ook erg blij met de beurs. 
Mijn ouders helpen me waar ze kunnen, maar deze beurs maakt echt een groot verschil.’ 

Hoe hou je contact met je ouders?

‘Ik whatsapp elke dag. Ze komen dit jaar een maand naar Nederland, dan kan ik ze alles 
laten zien. Daar verheug ik me op.’

De Stichting Vrienden van het PCC is een zogenoemde ‘Algemeen Nut Beogende
Instelling’ (ANBI). Uw gift kan daarom fiscaal aftrekbaar zijn. U krijgt dan een deel van 
het bedrag dat u schenkt, weer terug van de Belastingdienst. 
Let op: er gelden verschillende regels voor ‘losse giften’ en voor ‘periodieke  
schenkingen’, waarbij u vastlegt dat u vijf jaar of langer een vast bedrag schenkt.

Losse giften
Voor de aftrekbaarheid van losse (eenmalige, niet-periodieke) giften gelden een 
drempelbedrag en een maximum. Deze zijn gerelateerd aan uw inkomen. 
Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Periodieke schenking
Wilt u een vast bedrag geven gedurende ten minste vijf jaren? Dan is een periodieke 
schenking vaak fiscaal gunstiger: u bent voor de aftrek niet gebonden aan een  
drempelbedrag of een maximum. Voor ons is het fijn om te weten dat wij een langere 
periode mogen rekenen op uw steun. Neem contact met ons op indien u een dergelijke 
schenking overweegt.

 
Mijn naam is Bram van der Veen. Ik kom uit het prachtige dorpje Sauwerd, ten noorden 
van Groningen. Sinds een jaar maak ik als student-lid deel uit van de stichting Vrienden 
van het Prins Claus Conservatorium. 

Sinds mijn vijfde levensjaar speel ik piano. Ik ben opgegroeid als kind van gescheiden 
ouders, maar in beide huizen werd erg veel muziek gemaakt. Gezongen, geblazen, 
getrommeld: alles. Ik koos voor de piano, eigenlijk zonder enige twijfel. Ik zat altijd al 
op het ding te pingelen. Ik heb me altijd thuis gevoeld op dit instrument: ik kan mezelf 
er goed op uiten en ik hou erg van de veelzijdigheid van dit mooie instrument. In mijn 
muzikale “loopbaan” heb ik altijd veel dingen uitgeprobeerd. Zo heb ik lang in een band 
gezeten; eerst als pianist, toen als bassist. Ook heb ik nog drums gespeeld in een bandje. 
Rond mijn 15e herontdekte ik mijn liefde voor klassieke muziek, waardoor ik steeds 
meer klassiek ging spelen. Dit resulteerde uiteindelijk in de keuze voor zowel de studie 
jazzpiano als klassiek piano aan het conservatorium. 
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Ik ben erg dankbaar dat ik in zo’n fijne omgeving mag studeren en mezelf kan 
ontwikkelen tot professioneel muzikant. Hoe ik precies zal eindigen weet ik niet, maar 
het lijkt me leuk om op erg veel verschillende terreinen actief te zijn. Dus zowel als 
uitvoerend musicus in bijvoorbeeld ensembles, als docerend musicus. Daarnaast zou ik 
graag onderzoek doen en werken bij culturele organisaties. We gaan het zien!
Je kunt me vinden tijdens de concerten van het conservatorium, waar ik probeer zoveel 
mogelijk mensen enthousiast te maken voor de stichting Vrienden van het Prins Claus 
Conservatorium. 

 

donderdag 21 juni:  
Vip-avond rond bachelor-examen Nil Doménech Fuertes, cello 
Speciaal voor de 100+ vrienden is er om 19.00 uur een ontvangst met koffie en thee. 
Jan-Ype Nota (hoofdvakdocent cello) houdt een inleiding.
Aanvang examen 20.00 uur, plaats wordt nog bekend gemaakt.

maandag 25 juni: 
Vip-avond rond bachelor-examen Austeja Zvirblyte, jazz vocals 
Speciaal voor de 100+ vrienden is er om 18.30 uur een ontvangst met koffie en thee. 
Jan Gerd Krüger (manager Jazz afdeling) verzorgt een introductie.
Aanvang examen om 19.30 uur, plaats wordt nog bekend gemaakt.

25 juli t/m 4 augustus: 
Peter de Grote Festival: 2018
Kamermuziekfestival door internationaal gerenommeerde musici op karakteristieke  
locaties in Noord-Nederland. Website: www.peterdegrotefestival.nl

zaterdag 4 augustus:
Gasunie Slotconcert
20.15 uur in Nieuwe Kerk, Groningen, 
gratis voor 100+ Vrienden, uitnodiging volgt binnenkort. Aanmelding verplicht.

Op het feestelijk slotconcert presenteren de meest getalenteerde studenten en ensembles 
van de Summer Academy zich. Ook worden hier de prijzen uitgereikt, waaronder de 
Vrienden van het Prins Claus Conservatorium- prijs. In 2016 won violiste Ilja Venema, 
vorig jaar kreeg violiste Lotus de Vries de prijs. Nieuwe Kerk

Foto: Austeja Zvirblyte
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Dit is een uitgave van de Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium.  
Redactie: Annemay Bock  en Annette Timmer, info@vriendenpcc.nl

 
Pieter Sijpersma,  voorzitter
Paul Hogewoning,  secretaris
Annemay Bock,  2e secretaris en ledencontact
Doede de Vries,  penningmeester 
Hugo Klomp,  contacten fondsen 
Annette Timmer,  pr en marketing  
Sipke Bakker,  adviseur
Bram van der Veen, student-lid


