
Betrokkenheid

Betrokkenheid, dat is het kernwoord van de Vrienden van het Prins Claus  
Conservatorium. Zoals onze studenten, die bij diverse concerten met bezoekers in 
gesprek gaan en vrienden werven. Zoals vrijwilligers, die zich bij ons melden om 
hand- en spandiensten te verrichten. Met die groeiende betrokkenheid wordt de basis 
versterkt om ons doel te bereiken: een nog grotere kring van mensen die om het  
conservatorium heen staat en die zich er daadwerkelijk mee verbonden voelt.  
En uiteraard: daar iets voor over heeft, in activiteit en in financiële steun. Zoals 
beloofd: we zijn in één jaar tijd de grens van 100 Vrienden al ruim gepasseerd en we 
gaan dit jaar zeker richting 200! Ik wens iedereen daarbij veel plezier en voldoening.
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Spring Variations 

“De lente is pas echt begonnen als het Prins Claus Conservatorium weer de 
concerten onder de titel Spring Variations gaat uitvoeren!” Dat schreef dean  
Harrie van den Elsen in het programmaboekje. Vrijdag 17 april (Assen),  
zaterdag 18 april (Emden) en zondag 19 april (Groningen) speelden studenten uit 
de Bachelor- en Masteropleidingen een Nederlands-Frans programma. 
Of het door de muziek komt weten 
we niet, maar april 2015 haalde de 
vijfde plaats in de lijst met zonnigste 
aprilmaanden. 
Peter Stam leidde de ensembles. 

Van Otto Ketting werd de muziek 
uitgevoerd die hij componeerde bij 
de film Dokter Pulder zaait  
papavers (1975) en de documen-
taire Alleman (1963), beide van Bert 
Haanstra.  Voor sommigen heel herkenbaar. 
Ekaterina Vakhishvili, masterstudente Klassiek Piano bij hoofdvakdocent 
Paul Komen, soleerde in Aubade (1929) van Francis Poulenc. 
Tot besluit klonk Divertissement (1930) van Jacques Ibert. Het is geschreven voor een 
klein orkest en wordt getypeerd als lichtvoetig, zelfs frivool. 
Om de lentekriebels van te krijgen….

Dodenherdenking Westerbork

Maandagavond 4 mei vond de jaarlijkse Dodenherdenking plaats op het 
terrein van voormalig kamp Westerbork. Bij het Nationaal Monument 
luisterden zo’n 8-duizend bezoekers naar de indrukwekkende overdenking 
van kampoverlevende Jules Schelvis en de Drie generaties bijdrage van Ro 
Horneman met haar dochter en kleinzoon. 
Ellen ten Damme zong twee nummers. 
Na de twee minuten stilte speelden Eleanore Tan en Liesbeth Boskoop tot 
de laatste bloemen waren gelegd.  Ze hebben elkaar leren kennen op het 
Prins Claus Conservatorium, waar beiden studeren. Sinds kort treden ze 
als duo op. Eleanore en Liesbeth vinden de klank van hun celli, modern 

Nederlandse instrumenten, goed bij elkaar passen. Uitgevoerd werden ondermeer delen 
uit Cellosuite nr 2 in D-mineur van J.S.Bach en Duo van Kodály. RTV Drenthe deed 
rechtstreeks verslag van de Dodenherdenking.
De uitzending is terug te zien via www.rtvdrenthe.nl/dodenherdenking
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Mijn naam is Rob Engelsman en in het bestuur van de 
Stichting Vrienden ben ik de secretaris. Dat is een mooie job, 
want de contacten met de Vrienden, dus met u, verlopen 
grotendeels via de secretaris.

Voor mijn pensionering was ik directeur van het Samen- 
werkingsverband Noord-Nederland (SNN). Deze organisatie 
is namens de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân belast 
met de bevordering van de economie in Noord-Nederland. 
SNN beheert daarvoor de Europese en Nederlandse subsidies 
die voor het Noorden bestemd zijn.
In mijn hoedanigheid als directeur van het SNN heb ik 
de samenwerking met de culturele instellingen gezocht en 
gestimuleerd. Immers, een goede culturele onderlegger is 
voor het economisch klimaat onmisbaar. De klik met het Prins 
Claus Conservatorium was er vanaf het begin.

De kunst om topprestaties te koppelen aan bescheidenheid en benaderbaarheid maken van 
dit instituut een onmisbare factor in het culturele leven. Er zijn weinig conservatoria die 
naast hun educatieve en artistieke pretenties zó ingebed zijn  in de samenleving. Daarom 
is het een groot genoegen mij samen met de andere bestuursleden in te zetten voor ons 
conservatorium. 

In de resterende ‘vrije tijd’ ben ik o.a. actief in een aantal commissies en besturen,  
lees hedendaagse Nederlandse en buitenlandse literatuur, houd de tuin op orde,  
geniet van de kleinkinderen en reis ik met mijn vrouw Emmy door Europa.
En dan thuis gekomen, is er altijd wel weer een optreden door onze studenten. Inspirerend!

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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De bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium zijn 
vrijwilligers die hun activiteiten onbezoldigd verrichten. Samen zetten we de schouders 
onder de klussen die op onze weg komen. Maar, er kan nog zoveel meer gebeuren, dat 
het succes van de Stichting kan vergroten. 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de bedrijvencontacten en de fondsenwerving. 
Daarnaast kunnen we assistentie gebruiken bij de ledenwerving tijdens concerten en 
optredens.
Wat bieden we? Enthousiasme én ontspannen ontmoeting tijdens de bijeenkomsten  
tussen bestuur en vrijwilligers (zo’n drie keer per jaar), voldoening over de resultaten 
en het gevoel echt iets voor de samenleving te betekenen.

Als u meer informatie wilt stuurt u een mail naar vriendenpcc@org.hanze.nl of 
neemt contact op met de voorzitter, Chris Fictoor (0653 79 96 35) of  
met de secretaris, Rob Engelsman (0653 15 60 43).

Uit het bestand van de Vrienden zijn drie vrijwilligers aangezocht die als kascommissie 
hebben gefunctioneerd. 
Vera Kerremans, Hans Bootsma en Jelle Wiarda hebben verklaard:

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens zijn wij van mening dat in de jaarrekening 
een getrouw beeld wordt afgegeven van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2014 en 
de omvang en opbouw van het vermogen aan het eind van 2014. Met deze verklaring 
verlenen wij decharge aan het bestuur van de Stichting Vrienden van het Prins Claus 
Conservatorium voor de jaarrekening 2014. 

Wij plaatsen de jaarrekening, het jaarverslag en de verklaring van de kascommissie op 
de website, zodat alle Vrienden inzicht hebben in wat er met hun bijdragen gebeurt.
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De eindexamens

Jaarlijks vanaf eind mei tot eind juni vinden de eindexamens plaats. Deze zijn vrij 
toegankelijk, maar we kunnen ons voorstellen dat u enige schroom heeft om daar 
zo maar naar binnen te stappen. Toch zijn de optredens bij die gelegenheid een feest 
om bij te wonen. Onze studenten kunnen dan de resultaten van hun vakstudie aan 
het Prins Claus Conservatorium laten horen en zien. Vaak schitteren ze met virtuoze 
stukken, verrassende composities en bevlogen muzikaliteit.

Speciaal voor onze Vrienden hebben we een vijftal examens uitgezocht, waar we 
u voor uitnodigen. Vooraf krijgt u een inleiding van een klein half uur door onze 
voorzitter, Chris Fictoor, of van een van de hoofdvakdocenten. Dan weet u wat er gaat 
komen en waar u op kunt letten. U hoort iets over de student en u krijgt een goede 
plaats in de examenzaal. Natuurlijk is er koffie en thee en krijgt u de uitslag van het 
examen na een beraad van de examencommissie te horen. 
Meldt u zich aan via vriendenpcc@org.hanze.nl met vermelding van het  
examen en het aantal personen. Een week voor het examen ontvangt u bericht. 
Soms vindt er om organisatorische redenen een wijziging plaats in datum,  
tijdstip of zaal. In dat geval hoort u dat op tijd.
Onderstaande examens worden gehouden in de Stad Groningen:  
in de beide gebouwen van het conservatorium, aan de Veemarktstraat (naast  
de Oosterpoort) en de Radesingel (naast de Jozefkerk); en in de Martinikerk.

8 juni 2015  bachelor eindexamen Chiara Pellegrini, zang/jazz
   Singelzaal Radesingel 19.30 uur

10 juni 2015   master eindexamen Edwin van der Wolf, 
   slagwerk klassiek
   AE-zaal Veemarktstraat 19.30 uur

16 juni 2015   bachelor eindexamen Gerben Hoekstra, orgel
   Martinikerk Grote Markt, 19.30 uur

24 juni 2015  master eindexamen Ekaterina Vakhvakhishvili, 
   piano klassiek     
   AE-zaal Veemarktstraat 15.00 uur

25 juni 2015  bachelor eindexamen Jesús Jiménez Abril, 
   viool klassiek
   AE-zaal Veemarkstraat 20.00 uur
 
Er zijn nog veel meer examens. Bent u verhinderd op één van deze data,  
raadpleegt u dan de website van het conservatorium.

Ekaterina Vakhvakhishvili
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Peter de Grote festival

Van 15 t/m 25 juli is de vijftiende editie van het Peter de Grote-Festival.  
Het jubileumprogramma bevat ca. vijftig kamermuziekconcerten op karakteristieke 
locaties in Noord-Nederland. Het idee komt uit de koker van Rineke Smilde. In 1997 
bedacht de toenmalig directeur van het Noord-Nederlands Conservatorium een plan voor 
een zomers kamermuziekfestival in Noord-Nederland met een thematische program- 
mering op bijzondere plaatsen. Samen met pianist Tamara Poddubnaya uit St. Petersburg 
koppelde ze daaraan een Summer Academy voor jonge pianisten en strijkers uit Rusland 
en Nederland. Inmiddels is het uitgegroeid tot een international fenomeen met deelname 
van jonge talenten van over de hele wereld, die naar Groningen komen voor  
masterclasses, kamermuzieklessen, optredens op lunchconcerten etc.

Alumni van de masteropleiding van het 
Prins Claus Conservatorium spelen  
regelmatig mee bij de reguliere  
concerten. “Een in Nederland unieke  
vorm van alumni-beleid”, aldus een 
trotse Paul Komen, artistiek leider van het 
Peter de Grote Festival.  

Woensdagavond 15 juli is het  
openings-concert in de  
Andrea Elkenbachtzaal van het PCC.  
Vanaf 20.15 uur stellen musici en  
docenten zich voor en geven u een  
muzikale vooruitblik op het komende 
festival. Op het programma staan werken 
van Van Beethoven, Dvorák, Werkman, 
Puccini en de wereldpremière van de  
altvioolsonate van Von Brucken Fock.

U kunt kaarten voor het openingsconcert (en alle andere concerten) bestellen via:  
www.peterdegrotefestival.nl/concerten/kaartverkoop

Zie voor de complete programmering 2015: www.peterdegrotefestival.nl
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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


