
2016: zou dat het jaar van de waarheid worden? Beetje raar gezegd misschien, maar 
we hebben ons best een hoog doel gesteld, om het aantal Vrienden in dit jaar te 
verdubbelen van 100 (eind 2015) naar 200! En dit omdat we ook graag het aantal 
beurzen minstens willen verdubbelen. Wat ons enorm helpt is de zeer positieve trend 
de afgelopen twee maanden, vooral bij de werving van Vrienden tijdens de conser-
vatoriumconcerten in november en december. Ons nieuwe bestuurslid en pianostudent 
Somar Sharbat heeft dat met succes gecoördineerd! U kunt verderop in deze 
Nieuwsbrief met hem kennismaken. 
Wat onze bestuursamenstelling betreft moesten we helaas afscheid nemen van 
Annemarie Resink, dit vanwege familieomstandigheden. We wensen haar veel sterkte 
en bedanken haar oprecht voor haar inzet! Haar bestuurszetel vanuit het bedrijfsleven 
wordt overgenomen door Herman Roose. 
Er zijn van uw kant allerlei enthousiaste aanmeldingen voor de concerten en andere 
reacties bij ons binnengekomen. Dat sterkt ons, en motiveert de studenten die voor ons 
werven, om ambitieus verder te gaan. We verheugen ons er dan ook op om u te 
ontmoeten bij de komende evenementen. En we weten zeker: u zult vast ook anderen 
enthousiast maken om Vriend te worden. Dus: laat de groeispurt maar komen!

Nieuwsbrief nr. 6, februari 2016

Herman Roose en Chris Fictoor.
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Afscheidsconcert van Emmy Verhey op 27 november in de Martinikerk in Groningen

Kerstconcert o.l.v. Louis Buskens op 11 december in de Jozefkerk in Assen

vlnr: Diederik Meijnckens, Paul Komen, Giles Francis, Emmy Verhey en Amparo Lacruz.
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Willem Muste sprak met Somar Sharbat.

Somar Sharbat is vierdejaars student piano, nieuw bestuurslid en actief bij het werven van 
Vrienden. Hij stamt van Syrische ouders, is geboren in Moskou en groeide op in Dokkum.

Zo’n levensloop vraagt om een toelichting
Mijn ouders zijn zoals veel Arabieren in de jaren 90 vanuit Syrië naar Moskou gegaan. 
Daar hebben ze elkaar leren kennen. Ik ben er ook geboren maar weet er niet veel meer 
van. In 1998 kwamen mijn ouders en ik naar Nederland. Vanaf mijn vierde groeide ik 
op in Dokkum. Ik versta Fries en spreek het redelijk! Na de basisschool heb ik daar ook 
het gymnasium gedaan.

Heb je muzikale ouders?
Mijn moeder had zeker muzikale potenties, maar die heeft ze helaas nooit kunnen 
ontwikkelen. Zelf heb ik het gebruikelijke traject gevolgd: keybord, blokfluit, 
muziekvoorstellingen en oefenen op een kleine piano. 

Daarmee werd je toegelaten tot het conservatorium?
Ik heb in het jaar voor mijn vwo-eindexamen hier in Groningen de vooropleiding gedaan 
en ben na mijn eindexamen aangenomen. Op mijn 18e ben ik hier op kamers gaan wonen. 

En toen hard studeren?
Zeker! Ik wou dat ik van jongs af aan meer had gestudeerd. Als kind moest ik wel 
gepushed worden, ik had nog niet veel zelfdiscipline. Nu hoort elke dag studeren 
er helemaal bij.

Je treedt ook al op?
Regelmatig. Ik kwam al veel op Ameland. Daar heb ik een koor begeleid en 
opgetreden. Op 28 februari geef ik samen met mijn medestudent Matthias 
Emmerink een concert voor viool en piano op uitnodiging van de cultuur-
commissie van de Doopsgezinde gemeente in Hollum.

Bij welke componist ligt je hart?
Chopin vind ik heel fijn om te spelen. Ik heb natuurlijk veel componisten gespeeld 
de afgelopen jaren. Op Ameland speel ik onder meer iets van Chopin en van 
Dvorak. De tweede pianosonate van Chopin is een deel van mijn eindexamen.

Hoe kwam je in het bestuur van de Vrienden?
Dat ging haast volgens de vlindertheorie: van het een kwam het ander. In het eerste jaar 
was ik vrijwilliger bij het Peter de Grote Festival. Daardoor kwam ik in contact met de
dean. Zo belandde ik in de opleidingscommissie. Ik leerde steeds meer mensen binnen 
en rond het Conservatorium kennen en zij mij ook natuurlijk.

Sipke Bakker heeft me toen aanbevolen om de vriendenwerving tijdens concerten te 
coördineren. Ik vraag medestudenten mij daarbij te helpen. Bij het kerstconcert was dat 
een groot succes: 17 nieuwe vrienden erbij! Toen kwam Rob Engelsman met het idee 
om mij student-lid te maken van het bestuur. 

En wat is jouw inbreng?
Ik ben nu een soort kwartiermeester. Ik vind het geweldig dat het bestuur open staat 
voor mijn ideeën en aanbevelingen voor de werving en er ook echt iets mee doet. 
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Nog tijd om naar Dokkum te reizen?
Het is fijn dat mijn ouders nu ook in Groningen wonen. Ze zetten zich allebei in als tolk 
bij de vluchtelingenopvang. 

Wat vinden ze van hun knappe zoon?
Dat moet u ze zelf vragen, maar ik denk dat ze trots zullen zijn als ik eind juni afstudeer. 
Daar zijn ze zeker bij!
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Mastergala: “prachtig podium”
Mark Vondenhoff klinkt zelfs ’s ochtends om kwart over acht al enthousiast als je hem 
vraagt naar het Mastergala.
Mark is hoofd van de afdeling Klassieke Muziek, Dirigent en CMS (Compositie, 
Muziek- en Studioproducties). Voordat hij in 2014 in dienst kwam van het Prins Claus 
Conservatorium was hij directeur van het Prinses Christina Concours. 
En eerder zakelijk leider van de Nederlandse Bachvereniging en algemeen directeur 
van Amsterdam Sinfonietta. Dit wordt zijn tweede Mastergala in Groningen. 
En aangezien binnen de klassieke afdeling projecten onder zijn verantwoordelijkheid 
vallen is hij nauw betrokken bij de organisatie. 

Vrijdag 18 maart a.s. speelt het Symfonieorkest van het PCC hoogtepunten uit de 
internationale filmmuziek. Bij de keuze van de uit te voeren werken is gekeken 
wat voor de musici aanvullend is op het gewone repertoire, zodat ze brede ervaring 
opdoen. Het programma is uit vier componenten opgebouwd:
* echt klassieke muziek, die nooit bedoeld was om door regisseurs en filmmakers te 
worden gebruikt. Zoals composities van Wagner en Barber.
* speciaal voor film geschreven composities, bijv. van Bernstein en Sjostakovitsj.
* “klassiekers”, als Soldaat van Oranje van Rogier van Otterloo.
* commerciële Hollywood-producties, denk aan soundtracks van James Bondfilms.

“Het is een heel toegankelijk, spectaculair programma. Een traditioneel programma 
bestaat uit ouverture, soloconcert en een symfonie na de pauze. Wij laten de andere 
kant horen.” 
Geen echte solo’s dus, maar één muzikant mag toch met name worden genoemd, 
en dat is violiste Marga Navarra Cortes, want zij heeft een prominente rol in de 
uitvoering van John Williams Schindler’s list. “Marga is een alumna van het PCC. 
Zij sloot afgelopen januari haar Masterstudie bij ons op zeer succesvolle wijze af.”
Schindler’s list stond bovenaan in de Filmtop 40 van ‘NPO4 at the Movies’  
afgelopen week. 

Op dit moment is alle bladmuziek verzameld en worden de schema’s gemaakt. 
Begin maart starten de groepsrepetities en het instuderen van eigen partijen. 
Pas een paar dagen voor het concert komt de dirigent erbij.
“Met de Vlaming Etienne Siebens staat er een zeer veelzijdige dirigent voor het 
orkest. Hij is gewend met de groten der aarde op te treden, maar is ook heel  
gepassioneerd in het overdragen van kennis en ervaring op jonge talenten. 
Recent leidde hij nog de NJO Winter Tour 2016 van het Nationaal Jeugdorkest.”
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Het belang van het Mastergala is niet te onderschatten volgens Mark. “Het biedt een 
prachtig podium om te laten zien wat wij in huis hebben. Het is méér dan de presentatie 
van iets wat we hebben ingestudeerd. Hiermee meten we ons op het hoogst mogelijke 
niveau. En de samenwerking met onze Duitse partners maakt duidelijk dat de regio 
verder gaat dan de grens van provincie en land. Goed dat studenten ervaren dat je overal 
je netwerken kunt betrekken.”

En past er bij zo’n Mastergala niet een andere dresscode dan tenue de ville?
“Daar zijn we over aan het nadenken. Misschien dat we in de toekomst een andere naam 
kiezen. Maar hoe dan ook: het wordt vrijdag 18 maart een feest!”

Een van de favoriete nummers van mijn vader was Music was my first love en met dat 
nummer en die gedachte ben ik groot gebracht. Muziek in alle soorten en maten maakte 
deel uit van mijn jeugd, die ik grotendeels op het mooie eiland Vlieland heb door-
gebracht. Dat ik vroeger zelf ook klassiek pianoles kreeg, was vanzelfsprekend, al kreeg 
ik naarmate ik ouder werd, andere interesses. De piano is er nog, helaas staat hij er 
momenteel wat werkloos bij. Maar wie weet… 

Inmiddels woon ik met mijn vriend en kinderen in het Drentse Grolloo, door menigeen 
ook wel de hoofdstad van de Blues genoemd. Grolloo kent een actief verenigingsleven, 
waar ik graag mijn steentje aan bijdraag als vrijwilliger. Zo ben ik secretaris van het 
Dagelijks Bestuur van de plaatselijke sportvereniging, maak ik het wekelijkse sportblad 
en hou ik me bezig met het organiseren van diverse evenementen in het dorp.Leuk om 
je in te zetten voor iets wat daadwerkelijk bijdraagt aan de lokale samenleving. 

Daarnaast werk ik fulltime als bestuurs- en directiesecretaris van het Samenwerkings-
verband Noord-Nederland (SNN). Via mijn werk ben ik in 2012 in aanraking gekomen 
met het Prins Claus Conservatorium en ben ik sindsdien betrokken bij de organisatie van 
het Mastergala. Ik voelde mij dan ook zeer vereerd toen Rob Engelsman (secretaris) mij 
in 2015 namens het bestuur van de Stichting vroeg of ik zin én tijd had om adjunct-secre-
taris te worden. Uiteraard was ik enthousiast, zo kan ik nóg iets voor het conservatorium 
doen! En tijd? Ach, iets wat leuk is, daar maak je tijd voor! Muziek lijkt dus als een rode 
draad door mijn leven te lopen. 

In het bestuur zal ik onder andere Rob ondersteunen, maar momenteel hou ik mij met 
name bezig met de ontwikkeling van onze website en facebookpagina. Wil je als Stich-
ting meer Vrienden werven waardoor je veelbelovende muziekstudenten via een beurs 
voor het Conservatorium kunt behouden, dan moet je ook een eigen gezicht hebben. En 
dat gezicht krijgen we zeer binnenkort. 
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Bestuur:

Chris Fictoor, voorzitter
Rob Engelsman, secretaris
Annemay Bock, 2e secretaris 
Dick Hogendorf, penningmeester
Herman Roose, contacten bedrijfsleven

 
Hugo Klomp, contacten fondsen
Annette Timmer, pr en marketing
Sipke Bakker, adviseur
Somar Sharbat, student-lid

Gerard Salomons, een van onze Vrienden, helpt ons bij het bouwen van de website. 
Ik verwacht dat we nog voor het Mastergala 2016 ‘online’ kunnen. Een ander medium 
dat we gaan inzetten is Facebook. Daarmee kunnen we u op ieder moment op de hoogte 
houden van activiteiten voor Vrienden. Een mooie vorm van realtime communicatie. 
Heeft u geen Facebook? Dan kunt u de berichten gewoon lezen op onze website. 
U mist dus niets. 

De website is binnenkort te vinden op www.vriendenpcc.nl en de facebookpagina vindt 
u via www.facebook.com/vriendenprinsclausconservatorium. 
Like deze pagina en word (nog een keer) Vriend! 

Graag tot ziens bij een van de concerten! 

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 info@vriendenpcc.nl


