
   
Voorzitter……., vreemd woord eigenlijk. De Engelsman zegt ‘chairman’. Dan heb je 
kennelijk een zetel, en word je geacht man te zijn? Ik ben blij met ons collegiale 
bestuur, waarin ieder zijn zetel waar maakt op een eigen manier, met eigen 
competenties, vrouwen en mannen. We hebben samen duidelijke ambities met deze 
stichting, maar we zijn ook realistisch en concreet in onze doelen. Trots op ‘ons’ 
conservatorium en tegelijk Noordeling genoeg om geen kapsones te hebben.
 
In deze periode zijn we vooral bezig met opbouw door een planmatige aanpak, stap 
voor stap. En we toetsen onszelf aan het welslagen van elke stap, zelfkritisch én met 
vertrouwen, op basis van uw reacties. Denkt u met ons mee: dat helpt! We proberen 
creatief te zijn in het vinden van voor u passende activiteiten, die tegelijk het 
conservatorium steunen. Geef ons advies, en wees ervan overtuigd: daar willen we 
van leren. We hopen u op een open manier te ontmoeten, als goede vrienden. Tot dan!
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De masteropleiding van het Prins Claus Conservatorium is er in geslaagd om in korte 
tijd een mooi marktaandeel te veroveren.

Tot 2011 miste Groningen node een masteropleiding. Om deze kostbare studie-
mogelijkheid van de grond te krijgen is toen onder meer de Stichting Vrienden van 
het PCC opgericht. Samen met bedrijven, overheden, fondsen, andere stichtingen en 
private personen is het gelukt om de financiering rond te krijgen, zonder Rijksgelden. 
Dit is voor de minister een van de doorslaggevende succes-factoren geweest om vanaf 
2013 toch vanuit het Rijk de masteropleiding te bekostigen.

In het landelijke Sectorplan Muziek is het aantal bachelor-en masterstudenten bepaald. 
Voor Groningen werd voor de tweejarige masteropleiding een quotum van zestig 
vastgesteld, dertig per jaar.
Bij de start in 2011 had het PCC twaalf master-studenten, een jaar later was dat aantal 
verdubbeld, in 2013 ging de groei verder en nu is het maximum van zestig studenten 
bereikt. In het jaar 2014-2015 is de verdeling: 38 klassiek en 22 jazz.

De masteropleiding is volgroeid tot zijn volledige volume. Dat betekent dat er nu extra 
op kwaliteit geselecteerd kan worden. Een mooi succes, waar u als Vriend aan de basis 
van stond.

 

De opleiding Docent Muziek van het PCC is de beste van Nederland, volgens 
onderzoek van Elsevier. Het landelijke onderzoek is gebaseerd op de uitkomsten van 
de Nationale Studenten Enquête, waarin rond de tweehonderdduizend studenten hun 
mening gaven over onder meer hun docenten, de faciliteiten en het rooster.  
Een topopleiding in Groningen!

Masterstudent
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Als penningmeester ondersteun ik het bestuur bij de financiële gang van zaken. In 1974 
heb ik mijn HEAO-diploma behaald. Daarna heb ik in verschillende sectoren (gezond- 
heidszorg, overheid, onderwijs) als controller gewerkt. Vanaf 2004 ben ik één van de 
controllers van de Hanzehogeschool Groningen. Daar ondersteun ik de kunstopleidingen 
bij het financieel beheer. 
Ik heb daar veel plezier in. Ik merk namelijk dat ik met deze ondersteuning iets voor hun 
kan betekenen. Maar ook omdat het onderwijs daar vaak veel zichtbaarder (en vooral: 
levendiger) is dan bij de meeste andere opleidingen van de hogeschool. Zo kom ik bij het 
Prins Claus Conservatorium, de Dansacademie Lucia Marthas, Academie Minerva en de 
Popacademie in Leeuwarden. Het is er altijd levendig. 

Als ik begin 2015 met pensioen ga blijf ik 
als bestuurslid van de Vrienden van het Prins 
Claus Conservatorium nog verbonden met dit 
levende onderdeel van de Hanzehogeschool. 
Wel zal ik dan een nieuw evenwicht moeten 
vinden tussen verschillende activiteiten. Mijn 
vrouw en ik houden van reizen, wandelen en 
fietsen in de natuur en van vogels kijken. En 
we hebben meer tijd om te genieten van onze 
twee kinderen en vier kleinkinderen. Verder 
hou ik van fotograferen. En ik denk dat er 
nog wel meer activiteiten in het verschiet 
liggen. Ik zal weinig tijd over houden om me 
te vervelen.

Chris Fictoor, voorzitter
Rob Engelsman, secretaris
Dick Hogendorf, penningmeester
Annemarie Resink, contacten bedrijfsleven

 
Hugo Klomp, contacten fondsen
Annette Timmer, pr en marketing
Sipke Bakker, adviseur
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21 en 22 November dirigeert Leendert Runia het symfonisch koper- en slagwerk 
ensemble van het PCC tijdens Brass Splendour. Zo’n 12 studenten, die hij in een 
week moet klaarstomen voor het concert in Sint Jacobiparochie en Groningen.  
De docenten selecteerden wie mee mogen doen. Runia zocht samen met collega 
Sipke Bakker de stukken uit. 
Het programma heeft een chronologische opbouw, maar is ook zo samengesteld dat 
het voor een breed publiek aantrekkelijk is. Runia kan er enthousiast over vertellen:
“We beginnen met Gabrieli, laat Renaissance. Prachtige muziek, maar ook een 
geweldige uitdaging. Het moet zó zúiver zíjn. Allemaal drieklanken. Daarna spelen 
we Händels Music for the Royal Fireworks, feestelijke, virtuoze muziek, geschreven 
voor de Vrede van Aken in 1748. Dan volgt een bewerking van drie bekende koralen 
van J.S. Bach. En als laatste stuk voor de pauze de Brass Sympony van Jan Koetsier 
uit 1979. Dan moeten we uit een heel ander vaatje tappen. Echte ensemble-muziek 
met lastige soli”.
Na de pauze volgen nog de Festmusik der Stadt Wien van Richard Strauss (1943), 
de Serenade van Willem van Otterloo (1944) en als toegift het overbekende 
Somewhere uit de Westside Story van Leonard Bernstein.

Leendert Runia studeerde van 1974-1980 zelf op het conservatorium in Groningen 
dwarsfluit en orkestdirectie. Hij vond (en vindt) het een leuke school. 
“Er was aandacht voor je en het was gewoon gezellig. Wij kenden geen ellebogen- 
strijd. Samen muziek maken, daar ging het om”.

Later werd hij door zijn docent Wim ten Have gevraagd als vervanger wanneer hij 
met het Orkest van de Achttiende Eeuw op toernee was. 
En toen is ie blijven hangen….

Leendert Runia is docent kamermuziek en algemene vakken aan het PCC. Verder leidt 
hij het Noordelijk Vocaal Ensemble, het Sallands Bachkoor en het Noord-Nederlands 
Concertkoor.
Als dirigent is hij heel precies. Alle noten moeten kloppen, het moet zuiver zijn. 
“Samen met zo’n groep muziek maken en dan hoop je dat je via die muziek het 
publiek een fantastische avond bezorgt. 
Het dak moet eraf, om het populair te zeggen”.

Leendert Runia



NIEUWSBRIEF 2, NOVEMBER 2014 - 5



NIEUWSBRIEF 2, NOVEMBER 2014 - 6

13 februari 2015

Master Gala in de Oosterpoort in Groningen    

Het Master Gala werd voor de eerste keer georganiseerd in 2012 als relatie-event 
voor bedrijfsleven en overheden in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. 
Het is een jaarlijks terugkerend evenement van (inter-)nationale allure, waarin de 
culturele, bestuurlijke en sociaal-economische relaties tussen Nederland en Duitsland 
centraal staan. 

Na drie succesvolle edities organiseert het Prins Claus Conservatorium in 2015 de 
vierde editie van het Master Gala. Het event vindt plaats op vrijdag 13 februari 2015 
in De Oosterpoort in Groningen. De muzikale invulling van de avond wordt verzorgd 
door het Hanze Symphony Orchestra, bestaand uit studenten van het Prins Claus 
Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen en de Hochschule für Künste
in Bremen.

Op het programma staan Daphnis et Chloé van Ravel, Concerto pour Flûte et  
Orchestre van Ibert en Symphony no.2 van Rachmaninov. 
Het Hanze Symphony Orchestra wordt gedirigeerd door de Nederlandse dirigent 
Ed Spanjaard, bekend als gastdirigent van o.a.Het Koninklijk Concertgebouw Orkest 
en de Münchner Philharmoniker.

Ed Spanjaard

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium. 
De nieuwsbrieven verschijnen minimaal 2 maal per jaar. Vragen en opmerkingen kunt u richten aan de redactie, 
bestaande uit Annette Timmer en Rob Engelsman via VriendenPCC@org.hanze.nl


