
Bij de offi ciële opening van het studiejaar van ons conservatorium maakten wij als 
stichting bekend dat we vier beurzen ter beschikking kunnen stellen aan studenten. 
Vorig jaar was dit één beurs. In 2016 willen we het aantal beurzen verder verhogen, 
mede dankzij uw steun. 
Bij deze opening op maandag 31 augustus deed ik een beroep op alle daarbij 
aanwezige studenten om onze stichting op een eigen wijze van dienst te zijn, zoals 
bij activiteiten waar wij Vrienden werven. Gasten en potentiële Vrienden blijken het 
bijzonder op prijs te stellen als zij met de studenten zelf in gesprek kunnen gaan. 
Dus ook dit studiejaar zult u hen weer ontmoeten.
Zoals eerder gemeld: dit jaar is ons doel te groeien naar 200 Vrienden.
We houden u graag op de hoogte van de tussenstand!

Nieuwsbrief nr. 5, november 2015
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De Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium kent vier beurzen toe.

Voor het schooljaar 2015-2016 hebben we vier jonge, aanstormende talenten een beurs 
kunnen toekennen. Dat was mogelijk dankzij uw bijdragen van het afgelopen jaar.  
Vorig schooljaar hebben wij de eerste beurs gegeven aan Alina Engybarian. In deze 
Nieuwsbrief leest u dat zij een prachtige prestatie heeft neergezet op het Festival van 
Montreux.

De vier beursstudenten van dit jaar zijn:
Seon-Tae Kim; eerstejaars bachelor elektrische gitaar. 
Hij studeert in Groningen aan de jazz-afdeling, vanwege de internationale reputatie van 
deze opleiding.

Francesca Pusceddu; eerstejaars bachelor viool. 
Afkomstig van Sardinië is zij nu al een talent van betekenis.

Juan Pablo Sanchez Granados; eerstejaars bachelor klassiek contrabas.
Hij is opgegroeid in Mexico.

Sirita Zurauskaité; tweedejaars master NAIP (New Audiences, Innovative Practices). 

 
Willem Muste sprak met de 25-jarige Sigita Zurauskaite. 

Hoe kom je in Groningen terecht?

Dat is een lang verhaal. In Litouwen is de muziekacademie een deel van de universiteit. 
Ik speel al sinds mijn zesde piano en ging naar de muziekschool, maar ik merkte tijdens 
mijn bachelor dat mijn niveau niet hoog genoeg was. Ik had tijdens mijn middelbare 
school meer moeten spelen. Daarom koos ik voor de lerarenopleiding. 
Daar kreeg ik ook lessen dirigeren, dat moet je als leraar kunnen.

Voor mijn master zocht ik de mogelijkheid om koordirigent en piano te combineren. 
En dat kon in Groningen! Ik ben hier heel goed opgevangen.

Juan Pablo Sanchez Granados
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Wat betekent NAIP eigenlijk?

New Audience and Innovative Practice. Mijn vriendin studeerde in Groningen voor ik 
hier kwam. Ik heb van alle conservatoria de websites bekeken, zoals IJsland en Zweden 
en me toen hier in Groningen opgegeven voor het toelatingsexamen. Dat hield dus meer 
in dan pianospelen. Ik had ook een video gemaakt hoe ik dirigeerde en had een gesprek 
over wat ik met mijn muzikale leven wilde.

En?

In juni 2014 deed ik met succes het toelatingsexamen. Iedereen geloofde dat ik zou 
slagen. Ik vond voor mezelf dat ik deze stap moest doen, het is een rationele keuze om 
Litouwen te verlaten. Daar kon ik alleen een master doen in één instrument.
Mijn moeder zag dat het voor mij goed zou zijn om weg te gaan en zei: ‘Als ik jou was 
zou ik ook gaan’. Dat gaf voor mij de doorslag. Mijn ouders geven me alle vrijheid. 
Zij waren ook bang dat ik op een te smalle weg zou belanden. Ik heb in Litouwen naast 
muziek ook political science gestudeerd. Daar zie ik wel een relatie tussen.

Hoe kijk je nu naar je geboorteland?

Ik ga in de vakanties terug naar Litouwen, maar hoop dat ik hier in Nederland mijn 
bestaan kan opbouwen. 
Litouwen is een fantastisch land. We hebben een rijke zang- en koortraditie. Ik herinner 
me dat ik toen ik 11 jaar was met 7000 mensen stond te zingen. Dat is zo betekenisvol 
voor mij. Voor alle mensen in de Baltische staten trouwens. Eens in de vier jaar komen 
mensen uit het buitenland  terug voor deze samenzang. In de film The Singing  
Revolution zie je hoe onze landen vanaf 1989 door samenzang voor onafhankelijkheid 
van De Sovjet-Unie hebben gestreden. De oude generatie heeft het nog moeilijk met het 
moderne Europa. Verandering van de mentaliteit gaat langzaam. 

Wat zijn je favoriete componisten?

Mijn top drie is Debussy, Tsjaikovski en Chopin en van de nieuwere componisten Eric 
Whitacre, uit de VS. Hij schrijft veel Acapulco-muziek voor koren en dirigeert prachtig. 

Wanneer ben je klaar met je master?

Ik hoop eind van dit schooljaar! Ik ben blij dat ik met het scholarship van de Vrienden 
van het PCC mijn opleiding kan afmaken.
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Shure Montreux Jazz Voice Competition 2015

In onze nieuwsbrief nr 3, januari 2015 stond een kennismaking met Alina Engibaryan. 
De Russische kan dit jaar, dankzij uw bijdrage, de masteropleiding jazz volgen. 
Dat het eerste stipendium van de Vrienden van het Prins Claus Conservatorium goed is 
besteed blijkt wel uit het feit dat Alina afgelopen zomer the Shure Montreux Jazz Voice 
Competition 2015 heeft gewonnen. Er waren drie finalisten. 
De 22-jarige Alina zong onder meer een nummer waar ze al van kinds af aan van houdt:  
My gentleman friend. Ze maakte ook veel indruk met Chick Corea’s You’re everything 
en James Moody’s Mood for love. 
Op 16 juli maakte juryvoorzitter Al Jarreau de winnaar bekend. Alina vertelde dat dit de 
eerste wedstrijd was met mensen die dezelfde visie op het leven hebben als zij en voor 
wie het leven muziek is. Ze mag een opname maken en in ieder geval volgend jaar op 
dit evenement optreden.

In 2010 won ook al een student van het PCC dit festival. Sanem Kalfa, afkomstig uit 
Turkije, was toen de gelukkige.

Hij hoefde er niet over na te denken toen Mark Vondenhoff, waarnemend hoofd 
klassiek van het Prins Claus Conservatorium, hem belde met de vraag of hij in 
november de concerten met het kamerorkest wilde dirigeren. Mark kent hij uit de tijd 
dat hij concertmeester was bij de Nederlandse Bachvereniging. “Natuurlijk heb ik direct 
JA gezegd. Ik hou enorm van werken met jonge muzikanten”.

Johannes Leertouwer is in Groningen geboren. Hij volgde twee jaar de vooropleiding 
aan het Groninger Conservatorium maar voltooide de studie in Amsterdam. Daar is hij 
sinds 1989 hoofdvak-docent viool. In september 2013 nam hij het studieleiderschap van 
de Sweelinck Academie op zich, waarmee hij verantwoordelijk werd voor de afdeling 
jong talent klassiek van het Amsterdamse conservatorium. Met ingang van september 
dit jaar is hij chef-dirigent geworden van de in ere herstelde orkestklas van het CvA.
Leertouwer was o.a. acht jaar artistiek leider en dirigent van het Nederlands Jeugd Strijk 
Orkest. Ook dirigeerde hij een groot aantal orkestprojecten aan de conservatoria van o.a. 
Amsterdam, Parijs en Antwerpen en Leipzig. 
In het Noorden heeft hij de afgelopen zes jaar de Jonge Eems-Dollard Philharmonie 
geleid, een Duits-Nederlands jeugdorkest, waarin ook studenten van het PCC zaten. 
Sinds de oprichting in 2009 is hij chef-dirigent en artistiek leider van de Nieuwe 
Philharmonie Utrecht. Een orkest dat, met veel aandacht voor de historisch geïnfor-
meerde uitvoeringspraktijk, ook in 19e en 20e eeuws repertoire, een internationaal 
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onderscheidend artistiek profiel koppelt aan een duidelijke sociaal-maatschappelijke 
missie in Utrecht. Johannes Leertouwer woont sinds drie jaar in Haren. De liefde bracht 
hem terug naar het Noorden.

Toen Johannes Leertouwer nog aan het Conservatorium Amsterdam studeerde wist 
ie zeker: ik ga nooit lesgeven. Hij had het veel te druk met spelen en kon dankzij de 
prijzen die hij won in het Nationaal Vioolconcours Oscar Back in 1983 zijn studie 
voortzetten bij Josef Suk in Wenen en Praag. Maar na terugkomst in Nederland werd hij 
uitgenodigd om aan datzelfde instituut min of meer als opvolger van zijn eigen docent, 
Bouw Lemkes, te komen lesgeven. Hij heeft geen minuut spijt gehad van zijn besluit 
om op die uitnodiging in te gaan.
“Ik vind het een voorrecht. Bij deze onderwijsvorm zijn alle leerlingen zeer 
gemotiveerd. Ze doen een beroep op jou voor hun vorming”. 
Naast het onmisbare individuele onderwijs is het zo dat je in een orkest veel dingen 
sneller kunt leren dan in een leskamer. “Om goed te functioneren in een orkest moet de 
meeste energie naar het luisteren gaan en minder dan de helft naar het zelf spelen”. 

Hij geniet van het samenspel, het delen met een nieuwe generatie: “Ik hou niet van 
machines waar zij de radertjes in zijn. Het zijn allemaal denkende en voelende 
muzikanten. Alleen zij zijn jong en ik ouder en ik heb meer ervaring”.
Volgens Leertouwer is het een intensief traject om van een groep muzikanten een 
eenheid te maken. Als het proces goed werkt staat in de loop van de repetities steeds 
minder de musicus met zijn of haar besognes centraal en steeds meer de muziek.
Hij ziet het bijna als een vorm van maatschappelijke vorming: “Ik heb een expliciet 
beeld in mijn hoofd hoe de muziek moet klinken, maar ik wil hen ook de ruimte geven 
en samen naar een goede balans zoeken”. 

Het concertprogramma is in overleg met het kernteam van de Klassieke Muziekafdeling 
van het PCC samengesteld. 
Uitgevoerd worden: 
Ouverture uit Die Zauberflöte KV620 van Mozart 
Pianoconcert no. 3 op.37 van Beethoven, met als solist Hessel bij de Leij
Symphony no. 41 “Jupiter” van Mozart

Maandag 9 november beginnen de repetities. De studenten hebben ’s ochtends 
orkestrepetitie en ’s middags het reguliere onderwijs. Het wordt dus even hard werken. 

Het resultaat is te horen op: 
vrijdagavond 13 november in de Grote Kerk van Sint Jacobi-parochie, 
zaterdagavond 14 november in de Hof van Saksen in Nooitgedacht en 
zondagmiddag 15 november in de Immanuelkerk in Groningen. Hessel bij de Leij

Johannes Leertouwer
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NOVEMBER 

13  Kamerorkest onder leiding van dirigent Johannes Leertouwer. 
  20.15 uur in de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie; 
14   20.15 uur in de Hof van Saksen in Nooitgedacht;
15   15.00 uur in de Immanuelkerk in Groningen.

29   de fi nale van het Haydn Muziek Festival
  in de Kleine  Zaal van De Oosterpoort, omstreeks 15.00 uur.

DECEMBER

9  Voor de jazzliefhebbers: Michael Philip Mossman, trompetist van
  het vermaarde Amerikaanse jazz ensemble Out of the Blue
  20.30 uur in de Oosterpoort in Groningen

11  Het traditionele kerstconcert met Koor en Orkest 
  onder leiding van Louis Buskens. 
  20.15 uur in de Jozefkerk in Assen 
12   20.15 uur in de Nieuwe Kerk in Groningen.

FEBRUARI

24  Voor de jazzliefhebbers: Spike Wilner, piano
  20.30 uur in De Oosterpoort in Groningen

MAART

18  Mastergala 2016; een klassiek concert met muzikale hoogtepunten 
  uit het internationale fi lmmuziekrepertoire.
  20.00 uur Oosterpoort in Groningen

APRIL

20  Jazz: Trompetist Fabio Morgera, saxophonist Johannes Enders en
  drummer Billy Hart in de band No Borders
  20.30 uur in De Oosterpoort

MEI

25  Jazz: Trombonist Conrad Herwig
  20.30 uur in De Oosterpoort
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Tip:

Eind november geeft Emmy Verhey haar allerlaatste concert in het Noorden. 
Ze zet na meer dan vijftig jaar een punt achter haar carrière als solovioliste. 
Op haar 12e debuteerde ze met het Frysk Orkest in de Harmonie in Leeuwarden. 
Vervolgens heeft ze op alle grote podia gestaan. Op 22 juli jl. speelde ze voor een 
uitverkochte zaal tijdens het Peter de Grote Festival. 
Nu is ze bezig aan haar afscheidstournee.
 
Vrijdag 27 november treedt Emmy Verhey op in de Martinikerk in Groningen samen 
met Giles Francis (altviool), Amparo Lacruz (cello), Diederik Meijnckens (contrabas) 
Nata Tsvereli (piano) en Paul Komen (piano). 

Uitgevoerd worden:
Strijktrio in Bes D 581    F.Schubert
Pianokwartet in Es op.87    A.Dvorak
Forellenkwintet in A op. posth. 114, D 667    F.Schubert

Chris Fictoor, voorzitter
Rob Engelsman, secretaris
Annemay Bock, 2e secretaris
Dick Hogendorf, penningmeester

Annemarie Resink, contacten bedrijfsleven 
Hugo Klomp, contacten fondsen
Annette Timmer, pr en marketing
Sipke Bakker, adviseur

Kaarten voor dit unieke concert kunt u kopen via de peterdegrotefestival.nl
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Binnen het bestuur houd ik me bezig met pr en communicatie. Een van mijn eerste 
taken was het laten maken van een logo. Ik heb daarvoor Hans Mes uit Groningen 
gevraagd met een ontwerp te komen waarin het staalportret van Prins Claus is 
verwerkt. Freedom is in the mind werd november 2006 onthuld en hangt in de hal van 
het conservatorium. Ook de vormgeving van ons logo drukt de band die we met het 
conservatorium hebben mooi uit.
De relatie met onze Vrienden onderhouden we onder meer door nieuwsbrieven. Samen 
met Rob Engelsman en Fred van Os stel ik die zo’n vier keer per jaar samen. Nu is het 
mijn beurt in de nieuwsbrief te figureren.

Ik heb Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd in Utrecht. In december 1988 ben 
ik naar het Noorden gekomen om als presentator/producent te gaan werken bij Radio 
Drenthe. In 1995 kwam daar TV Drenthe bij. Bijna 24 jaar heb ik met veel plezier voor 
deze regionale omroep gewerkt. De laatste twee jaar als communicatie-adviseur. 
In 2012 besloot ik freelancer te worden.  
Ik ben al jaren mede-programmeur en presentator van De Literaire Hemel in Amen, heb 
verschillende malen het festival Zomerzinnen georganiseerd en ben bestuurlijk actief in 
bijv. het Prins Bernhard Cultuur Fonds en vanuit het Noord-Nederlands Orkest in het 
bestuur van de Pieter Roelf Jeugdconcerten.
Het aantrekkelijke is dat ik op deze manier veel mensen ontmoet, die net als ik van 
cultuur houden en soms gepassioneerde beoefenaars zijn. Ik zelf heb van de kleuter-
school tot en met mijn eindexamen gymnasium pianoles gehad. Maar sindsdien speel ik 
niet meer. Toch is daar wel een basis gelegd, waar ik nog altijd plezier aan beleef. 

Sinds september heb ik weer een podium om anderen 
te attenderen op de culturele rijkdom in het Noorden. 
In het programma Puur Noord op Podium TV 
ontvang ik wekelijks drie gasten, die vertellen over 
hun boek, voorstelling, concert of album. 
Woensdag 28 oktober zat Francien van Tuinen aan 
tafel. Ze is hoofdvakdocent zang aan het Prins Claus 
Conservatorium en onlangs verscheen haar 7e CD. 
Diezelfde avond werd de documentaire Het is nooit 
stil uitgezonden, waarin docent Paul Komen en drie 
studenten zijn gevolgd op het conservatorium. 

Met veel genoegen heb ik reclame gemaakt, zoals een goede Vriend betaamt.
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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


