
De 100e in zicht!

Onze stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium is nog maar kort actief, 
maar er zit schot in! De 100e Vriend verwachten wij snel te mogen begroeten. Dat 
is een mooi begin van 2015. We hebben ons concrete groeidoel voor dit nieuwe jaar 
gesteld op het verwelkomen van de 250e Vriend, dus daar ligt nog een stevige taak.
 
Het gevarieerde concertaanbod van orkest en koor van het conservatorium en een 
aantal eindexamens vormen de natuurlijke plaatsen om van muziek, jong talent en 
topkwaliteit te genieten, vrienden te ontmoeten én te werven. Daar gaan studenten in 
de wandelgangen met het publiek in gesprek om over onze stichting te vertellen. Dat 
gebeurde tijdens de afgelopen concerten met succes en dat geeft vertrouwen voor dit 
nieuwe jaar.

Als u al Vriend bent: zegt het voort, op naar de 250! 
U krijgt er van het conservatorium en van ons veel voor terug. 
Met recht kunnen we elkaar dan ook een muzikaal 2015 wensen!
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Op voorspraak van de Dean van het conservatorium heeft het bestuur 
van de Vrienden van het Prins Claus Conservatorium het eerste 
stipendium toegekend aan Alina Engibaryan.
 
Met uw bijdrage waren wij in staat deze talentvolle en veelbelovende 
student voor Groningen te behouden. De 21-jarige Russische is dit jaar 
aan haar masteropleiding jazz begonnen. 

Een kennismaking...

Alina Engibaryan is geboren in Rostov aan de Don. Ze heeft een Armeense vader en 
een Russische moeder. Haar grootvader is de wereldberoemde jazzdrummer Nicholay 
Goncharov. Alina begon al als klein kind met zingen en studeerde toen ze 18 jaar was 
met de hoogste cijfers af aan de muziekschool in haar geboorteplaats. Op aanraden van 
haar docent koos ze voor haar vervolgstudie het Prins Claus Conservatorium. Volgens 
hem de beste jazzopleiding buiten Amerika. Het project New York comes to Groningen, 
waarbij elke zes weken toonaangevende jazzmusici hier les komen geven, is uniek in de 
wereld. Dat Groningen bovendien een veilige stad is, woog zwaar voor haar ouders. 
Het viel niet mee om hun dochter naar het buitenland te zien vertrekken.
Voor Alina was het een behoorlijke overgang. Ze moest wennen aan de mensen en de 
andere cultuur, maar inmiddels voelt ze zich thuis in Groningen. Ze heeft nog geen 
moment spijt gehad van deze stap. Door zich volledig op de studie te concentreren 
en zich geen tijd te gunnen voor een bruisend studentenleven (ze drinkt en rookt niet) 
slaagde ze er in de bacheloropleiding in drie in plaats van vier jaar te voltooien. 
Ze roemt haar docenten, die zeer toegankelijk zijn. Ze geven commentaar op uitvoering 
en presentatie en dat is bijzonder leerzaam. Ook haar mede-studenten beschouwt ze 
eerder als familie dan als concurrenten. Met vier vormt ze de band Blossom. Deze 
maand wordt de eerste cd opgenomen met eigen composities; soul met jazz-invloeden. 
Op deze manier kan ze haar veelzijdigheid etaleren.Maar ook solo heeft ze ambities. 
Optreden op het hoogste niveau en lesgeven, want ze houdt ervan om met mensen te 
werken. Nu al geeft ze les in digitale muzieknotering. Verder hoopt ze voor haar 
afstuderen “leader of a bigband” te zijn. Ze maakt arrangementen voor deze bezetting. 
Zingen met zo’n bigband, daar krijgt ze energie van! 
Alina beschouwt de wereld als haar podium. Ze bouwt haar internationale ervaring 
gestaag uit. In de kerstvakantie heeft ze opgetreden in New York en er komen concerten 
in ondermeer Duitsland en Zuid Korea aan. Daarbij gaat het haar niet om de verdiensten 
maar om de ervaring. Ze houdt zich verre van politiek. De politieke situatie in Rusland 
ligt hier gevoelig. Bij Alina draait alles om muziek. Ze kan er vol passie over praten….
alleen nog niet in het Nederlands. In de jazzwereld is men gewend onderling in het 
Engels te communiceren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat ze nog veel van zich zal laten horen.
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Als bestuurslid van de Vrienden van het Prins Claus Conservatorium ben ik vooral bezig 
om het bedrijfsleven aan onze stichting te verbinden. En tot nu toe komen er mooie 
reacties op ons verzoek om onze stichting te ondersteunen. Dat heeft natuurlijk ook te 
maken met de tegenprestaties die we bieden. 
Van huis uit heb ik een bedrijfseconomische achtergrond, waar ik in mijn werk in de 
kunst- en cultuursector veel baat bij heb. Via mijn eigen bedrijf Resink Advisering & 
Management voer ik opdrachten uit bij culturele organisaties, vaak met als doel hen 
bedrijfsmatiger te laten werken. Dit kan door hun zichtbaarheid te vergroten en duidelijker 
doelen te stellen of de organisatie efficiënter in te richten. Maar ook door overheden en 
het bedrijfsleven in verbinding te brengen met de culturele organisaties vanuit de win-win 
gedachte. Waarin kunnen ze elkaar versterken, waar ligt ieders belang en hoe kunnen ze zo 
gaan samenwerken dat iedereen er baat bij heeft? De economische spin off van culturele 
instellingen is groot, aan de andere kant kunnen ze niet zonder subsidie. Daar komen 
interessante vraagstukken uit voort voor mij als interim-manager en consultant.

In de jaren ’90 ben ik in dienst gekomen van 
de Gemeente Groningen als directielid muziek-
school Groningen en maakte ik kennis met de 
wereld van het muziekonderwijs. Daar ben ik 
ook als grapje begonnen met saxofoonlessen bij 
Hans Bos. Een goed leraar, die vooral het plezier 
in het bespelen van het instrument voorop stelt. 
Die lessen heb ik bij Gerard Gerrits in 
Hoogeveen doorgezet, ook een enthousiast en 
kundig docent, maar tijdgebrek maakt dat de 
saxofoon te veel in de koffer ligt.. Het is een 
heerlijk instrument om te bespelen. Als ik ooit 
stop met werken wil ik in de Big Band spelen.

Annemarie Resink

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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Aleid Koekoek-Groen bezocht als Vriend het concert op 22 november in de Martinikerk 
in Groningen. Op ons verzoek schreef zij een impressie van de avond.
 
Waarom ben ik Vriend geworden? Daar zijn meerdere redenen voor. Eén daarvan is dat 
studenten, docenten en de medewerkers van  het Prins Claus Conservatorium me
al decennia lang ontroeren en verrassen. 

Dat gevoel heb ik ook weer ervaren tijdens Brass Splendour 2014 in Groningen; 
getalenteerde studenten voerden een deels verrassend, niet voor de hand liggend 
programma uit onder leiding van een leraar/dirigent, die in korte tijd het beste 
uit de jonge musici naar boven wist te halen.

Speciaal voor de Vrienden hield Leendert Runia een voor mij zeer welkome inleiding 
op de te spelen werken. Ik luisterde daarna anders naar de muziek. Dirigent en musici 
gaven met volledige inzet een prachtig concert. Ik heb genoten. 
Het applaus in herinnering roepend gold dat voor alle aanwezigen.
Het samenkomen met Vrienden en medewerkers van het Prins Claus Conservatorium 
vooraf en in de pauze van het concert droeg er aan bij dat de avond van 
de 22ste november een gouden randje kreeg.

Aan zo’n schitterende uitvoering gaan ongetwijfeld veel studie en repetitie vooraf. 
Steeds weer proberen, telkens andere invalshoeken kiezen en volhouden totdat docent 
en student tevreden zijn. 
Als Vriend kunnen we soms een masterclass bijwonen heb ik begrepen. Dan krijg je 
echt een kijkje in de keuken en zie en hoor je met hoeveel toewijding er gewerkt wordt. 
Hier geen 9-tot-5-mentaliteit, maar gedreven mensen die met hun passie bezig zijn. 
Chapeau. 
Ik verheug me op de volgende ontmoeting. 
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Tijdens de kerstconcerten in de Jozefkerk in Assen en de Martinikerk in Groningen 
hebben enkele studenten zich ingezet om bezoekers te attenderen op de Stichting 
Vrienden van het Prins Claus Conservatorium. Een van hen was Corien Velzing. 
Ze is 27 jaar en zit in het 4e jaar van de opleiding Docent Muziek. 
Ze heeft net haar eindexamen klarinet achter de rug. 

Tijdens mijn studie aan het Prins Claus Conservatorium heb ik in veel concerten mee-
gezongen. Het kerstconcert van 2014 was er weer een om niet snel te vergeten. Want 
zo denk ik er over: de kerstconcerten van het Prins Claus Conservatorium zijn voor 
mij de hoogtepunten van mijn studie. Het zijn juweeltjes. Onder leiding van dirigent 
Louis Buskens laten we elk jaar een prachtig programma horen. Zo zongen wij dit 
jaar de Chichester Psalms van Leonard Bernstein. Een zeer bijzonder stuk, 
in het Hebreeuws gezongen...
Het schoolkoor bestaat uit alle eerste- en tweedejaars studenten van de afdeling 
Klassiek en Docent Muziek, en wordt in de laatste week, de koorweek, aangevuld met 
derde- en vierdejaars studenten van Docent Muziek. Voor die vierdejaars is het niet 
verplicht om mee te zingen. Toch zie je de meesten er elk jaar weer bij zitten. En dat 
geldt ook voor mij. Ik vind het heerlijk om in dat koor te zingen en zou het liefst wel 
tien van zulke concerten per jaar doen! 
Zingen was niet het enige waar ik me tijdens de concerten mee bezig heb gehouden. 
Samen met twee studiegenoten heb ik voorafgaand en in de pauze de aanwezigen 
aangesproken. Ik heb ze geïnformeerd over het bestaan van de Vrienden van het Prins 
Claus Conservatorium. Velen waren hier nog niet van op de hoogte, maar mensen 
reageerden enthousiast. We hebben ze het belang van de stichting duidelijk gemaakt, 
en een informatiebrief plus aanmeldformulier meegegeven. 
Ik vind het belangrijk, maar vooral erg leuk om me op verschillende manieren in te 
zetten voor mijn opleiding. Niet alleen als muzikant, ook als promotor. 
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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


