
Recent ontving ik van een van de bursalen van onze Vrienden stichting,  
master studente Sigita Zurauskaité, de volgende hartverwarmende mail. 
Zij blikt terug op de ontmoeting in april jl. van een aantal 
Vrienden met onze bursalen, op een avond vol jazz.

‘I was thinking a lot about our meeting. I did feel not so good that I did not 
have an opportunity to thank you, and all of the foundation members, 
for paying my tuition fee. I am extremely grateful for your help and support. 
It literally saved me. I feel that during this year I have done so many things for 
my studies and for my future, that I can’t even express that. I really did not take 
this help for granted. Thank you very much.’

Ik laat u hier graag in delen, we doen het immers als Vrienden allemaal samen, voor 
en met onze studenten. Daarom kijk ik ook met vertrouwen vooruit naar het nieuwe 
conservatoriumjaar 2016-2017. We zullen onze plannen voor dat seizoen in  
september presenteren. Voor dit kalenderjaar blijven we doorwerken aan ons jaardoel: 
in elk geval 200 Vrienden!
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Mastergala, vrijdag 18 maart in De Oosterpoort in Groningen. 

Max van den Berg sprak voor de 
laatste keer de gasten toe als  
Commissaris van de Koning  

en voorzitter Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland.

Christiaan Kuyvenhoven, pianist en 
presentator, onder meer regelmatig te 

horen op NPO radio 4, 
leidde de muziekstukken in.

De Vlaming Etienne Siebens 
dirigeerde het  

Hanze Symphony Orchestra.

Applaus voor een prachtig programma met hoogtepunten uit de internationale 
filmmuziek.

Het evenement krijgt een nieuwe naam. Met ingang van volgend jaar heet het 
Prins Claus Concert. 
Noteert u datum en plaats: 10 februari 2017 in het ATLAS Theater in Emmen.
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Vip-vriendenavond 2016, woensdag 20 april in het Conservatorium en De Oosterpoort.
 
Voor Vrienden die € 100,- of meer per jaar doneren hadden we iets extra’s georganiseerd. 

Voorzitter Chris Fictoor heette iedereen welkom. Drie van de vier beursstudenten, 
die een bijdrage van de Vrienden hebben gekregen, vertelden in een interview over 
hun achtergrond en hoe zij bij het Prins Claus Conservatorium terecht zijn gekomen 
(zie ook nieuwsbrief nr 5).

Sigita Zurauskaite, 
Juan Pablo Sanchez Granados 
Francesco Puscedda.

Jan-Gerd Krüger lichtte 
de workshops toe die 
gevolgd konden worden 
in de AE-zaal.

Prins Claus Conservatorium Big Band, o.l.v. Orrin Evans, speelt muziek van “The Captain Black Big Band” met 
als gastzangeres Deborah Brown.

’s Avonds waren er twee concerten in De Oosterpoort:

Joris Teepe Quartet “Jorisation”: Johannes Enders: sax, Orrin Evans: piano, Joris Teepe: bas en Howard Curtis: drums.
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Dodenherdenking Westerbork: woensdag 4 mei

Ook dit jaar verleenden twee studenten van het PCC medewerking aan de  
Dodenherdenking op het terrein van voormalig Kamp Westerbork.

Pianiste Garyfallia Katsimiga en violiste Beste Sevindik speelden tijdens de bloem-
legging onder meer Chanson de Nuit van Edward Elgar, als eerbetoon aan de in april 
overleden Jules Schelvis. Deze muziek werd ook uitgevoerd tijdens het concert-
programma Er reed een trein naar Sobibor, waarin hij over zijn oorlogservaringen 
vertelde. 

Beste Sevindik komt uit Anakara, Turkije. In augustus 2013 deed ze mee aan de 
Summer Academy, onderdeel van het jaarlijkse Peter de Grote Festival. Ze won de 
Klaas Dijkstra award, wat haar de kans gaf verder te studeren aan het PCC.

De Griekse Garyfallia Katsimiga is vorig jaar afgestudeerd aan het Prins Claus  
Conservatorium bij Paul Komen. Deze zomer treedt ze solo op tijdens het  
Peter de Grote festival.

De uitzending is terug te zien via: www.rtvdrenthe.nl

Foto: Sake Elzinga
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“16 juni doe ik mijn masterexamen en ik ben nu de 
repetitie-uren aan het opschroeven om conditie op te doen. 
Ik heb ook een uitgekiende slaapplanning.” 

Ik kon hem vanaf 18.00 uur bellen. Als ik om 21.00 uur bel 
is Hessel Bij de Leij net thuis. “Ja, de AE-zaal in het Prins 
Claus Conservatorium was leeg, dus ik dacht: ik kan mooi 
nog een paar uurtjes piano studeren.”

Hij begon met accordeonlessen aan de muziekschool  
De Wâldsang in Buitenpost, omdat zijn kleuterjuf zo mooi 
speelde. Rond zijn vijftiende raakte hij uitgekeken op het repertoire en stortte zich op de 
piano. Het liefst speelde hij direct Prelude nr. 20 van Chopin, maar zijn vader zei:  
“Je moet niet in een keer de marathon willen lopen.”
Aan zijn theorie mankeerde het aanvankelijk. Rein Ferwerda in Drachten, voormalig 
directeur en docent van het Prins Claus Conservatorium, spijkerde zijn muzikale kennis 
bij. Om maar zo snel mogelijk van de middelbare school af te zijn deed hij eindexamen 
havo in plaats van vwo.
In 2008 werd hij aangenomen aan het conservatorium in Groningen. Bart van de Roer 
werd zijn docent. Hessel was zo geobsedeerd door het instrument en zo fanatiek
- 10 uur studeren per dag was geen uitzondering - dat hij ernstig geblesseerd raakte aan 
zijn schouder. Driekwart jaar was hij uit de running. 
Daarna vervolgde hij de studie bij Paul Komen en Nata Tsvereli. In 2014 studeerde 
hij cum laude af. “Tijdens zijn studie heeft Hessel een ontwikkeling doorgemaakt die 
fenomenaal te noemen is”, meldde het juryrapport.

Ambitieus is hij nog steeds. “Je best doen, dat heb ik van huis uit meegekregen. Als je 
een doel hebt moet je er hard voor werken. Een half jaar na mijn bachelor begon ik aan 
mijn master. Of ik zenuwachtig ben voor het examen? Nee, niet echt. Ik heb veel  
ervaring opgedaan met concerten en ben nu wat relaxter.” Maar als het erop aankomt zal 
hij het toch wel spannend vinden. 

Hij maakt lange dagen en zijn vriend komt even op de tweede plaats. Maar hij weet 
waar de grens ligt. In het revalidatiecentrum Friesland in Beetsterzwaag heeft hij tijdens 
dat blessurejaar geleerd hoe je efficiënt met je lichaam omgaat. En als hij echt even wil 
ontspannen dan gaat Hessel vissen. “Karpervissen, met mijn broer. Heerlijk, aan de 
vijver zitten en alles even vergeten. Zo’n grote vis vangen. De kick. En dan laat ik hem 
weer los.”
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De komende weken staat er heel wat op de rol voor Hessel:

Vrijdag 28 mei speelt hij op de ‘vliegende vleugel’ in Heerenveen, ter promotie van het 
Oranjewoud Festival. 
Donderdag 16 juni doet hij masterexamen in Groningen met Sonate nr. 3 van Brahms en 
pianoquartet nr. 2 van Dvorak. 
Met het Colori Ensemble treedt hij onder meer op op zondag19 juni in de Doopsgezinde 
Kerk in Harlingen en donderdag 14 juli in De Secretarie in Meppel. 
Vrijdag 1 juli voert hij tijdens de opening van Into Nature art expedition in de 
Rijksluchtvaartschool in Eelde op verzoek van de organisatie Für Alina van Arvo Pärt uit.
En op het Peter de Grote Festival is hij ook te vinden:
Zondag 31 juli in het Drents Museum in Assen
Donderdag 4 augustus in Hof van Saksen in Nooitgedacht
Vrijdag 5 augustus in de PR-zaal van het Gasuniegebouw in Groningen. 

En dan is het toch wel tijd voor vakantie? 
“Ik heb de vakantie nog niet geboekt, maar wel gepland. Maar nu ben ik gevraagd om 
7 augustus in de Doopsgezinde kerk Leeuwarden te spelen in de serie ‘Zomerse Zondag-
middag Concerten’ van Stichting Appassionata. Maarten Oomes verzorgt de ene helft en 
ik de andere helft van het programma. Ik kan slecht ‘nee’ zeggen.”

Wat geeft het als pianospelen je lust en je leven is. Ik wens Hessel veel succes!



NIEUWSBRIEF 7, MEI 2016 - 7

Heeft u binnenkort een verjaardag van een kennis, een huwelijksfeest van een  
familielid of een afscheid van een collega en weet u nog niet welk cadeau u hem of haar 
gaat geven? Doe dan een Vriendschap cadeau! Iedereen heeft wel iets met muziek,  
of het nu klassiek, jazz, blues of pop is, dus het valt ongetwijfeld in de smaak.  
Een origineel cadeau, waarmee u bovendien het doel van de Stichting 
Vrienden van het Prins Claus Conservatorium steunt!

U kunt zelf de waarde bepalen (€ 30,- of meer) en de bon is één jaar geldig. 
Afhankelijk van de hoogte van het bedrag ontvangt uw vriend gedurende dat jaar 
uitnodigingen voor diverse concerten en bijeenkomsten. De Vriendschap eindigt 
automatisch na een jaar, tenzij de nieuwe Vriend zelf zijn lidmaatschap verlengt.
Muziek verbindt, dat weet u als Vriend van het Prins Claus Conservatorium 
als geen ander. 

Maak uw vriend onze Vriend en laat hem net als u genieten van mooie concerten.
U kunt de digitale cadeaubon bestellen via info@vriendenpcc.nl. 

Raadpleeg onze website (www.vriendenpcc.nl) voor meer informatie.
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Ik ben opgeleid tot registeraccountant en studeerde in 1996
af aan Nyenrode Universiteit. Als accountant en partner was ik 
verbonden aan Deloitte van 1985 tot en met 2013. 
Daarnaast vervulde ik ook managementfuncties in de Nederlandse 
praktijk en meerdere internationale functies. 

Mijn betrokkenheid bij internationale opleidingen en ontwikkeling 
daarvan bracht me in vele culturen en daaruit ontstond langzaam maar 
zeker een diepe waardering voor cultuur en kunst, niet als expert maar 
wel als genieter. 

In 2013 stapte ik over naar een familiebedrijf in de logistiek en vanaf eind 2015 maak 
ik deel uit van de groepsdirectie van het Groningse bedrijf Central Industry Group, 
actief in de scheepsbouw. Vanaf 1998 tot en met 2014 was ik lid en bestuurder van 
VNO-NCW Noord en naast medeorganisator van het PCC Mastergala ben ik ook 
bestuurslid van het recent opgerichte Noordelijk Cultuur Fonds en van de Stichting 
Drenthe Kunst, Cultuur en Natuur. 
Deze laatste stichting organiseert de buiten kunstmanifestatie Into Nature  
- 2 juli t/m 18 september 2016 - in het noordelijke deel van Drenthe. 
Ik ben getrouwd met Marjan en heb één dochter en twee zoons en 
ben de trotse opa van Joris.  
Mijn drive is de overtuiging dat cultuur onmisbaar is voor een goed woon- en 
leefklimaat. Het verbindt een grote diversiteit aan mensen.
 

 

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
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Vanaf eind mei tot eind juni vinden de eindexamen van de bachelor- en masteropleiding plaats. Deze zijn vrij 
toegankelijk. Onder andere Alina Engybarian, onze eerste beursstudent (zie nieuwsbrief nr. 3) en Somar Sharbat, 
student-lid van ons bestuur (zie nieuwsbrief nr. 6) laten de resultaten van hun vakstudie horen. 
We hebben een aantal interessante examens voor u geselecteerd, waar u van harte welkom bent. 

31 mei master eindexamen Dario Guibert Montana contrabass jazz  Singelzaal 16.30 uur

1 juni  master eindexamen Peer Thielen gitaar jazz Singelzaal 17.00 uur 

7 juni master eindexamen Alina Engibaryan zang jazz Singelzaal 19.30 uur

9 juni bachelor eindexamen Coen Dijkstra  slagwerk AE-zaal 17.00 uur

9 juni master eindexamen Rasmus Zshoch,  compositie,  Groninger Museum 21.00 uur 
  muziek en studioproduktie

11 juni bachelor eindexamen Lotte de Bruin,  hafabra kleine zaal  19.00 uur
 Arjen Steur en Johan Postma   Oosterpoort

13 juni  master eindexamen Jorge Castadena piano jazz Singelzaal 20.00 uur

13 juni   master eindexamen Severiano Paoli contrabas/km AE-zaal 19.30 uur

15 juni  master eindexamen Jaemin Lee slagwerk jazz  Singelzaal 13.00 uur

15 juni bachelor eindexamen Somar Sharbat piano  AE-zaal 17.00 uur

16 juni master eindexamen Hessel Bij de Leij piano AE-zaal 16.00 uur

17 juni master eindexamen Rafael Pereira Lima saxofoon jazz Singelzaal 16.00 uur

19 juni bachelor eindexamen Mathias Emmerink viool AE-zaal 20.00 uur

24 juni master eindexamen Ana Matias Pires viool  Lutherse kerk 20.00 uur

28 juni  master eindexamen Johannes Fend contrabas jazz Singelzaal 19.30 uur

29 juni  bachelor eindexamen Sterre Koopman harp Lutherse kerk 19.30 uur

7 juli master eindexamen Sigita Zurauskaite piano AE-zaal 19.30 uur

Zie voor een volledig overzicht de website van het conservatorium.

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 Annemay Bock via info@vriendenpcc.nl
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Van 27 juli t/m 6 augustus wordt de zestiende editie van dit kamermuziekfestival 
gehouden met ongeveer 50 concerten op bijzondere locaties in Noord-Nederland.
Een primeur voor het Peter de Grote Festival is het optreden van het intrigerende  
Rembrandt Frerichs Trio: een jazz-trio dat deze keer geen jazz speelt maar gebruik 
maakt van een fortepiano, een violone en historisch slagwerk en zo oude instrumenten 
gebruikt voor nieuwe muziek.

Nog een aanrader: Christiaan Kuyvenhoven met De Koperen Tuin, een muzikale  
monoloog over een noodlottige liefdesgeschiedenis. Het is een bewerking van  
de gelijknamige roman van Simon Vestdijk, in een regie van Laurens Krispijn de Boer. 
Christiaan vertelde er op 20 april over in het programma Puur Noord 
bij Podium TV (www.podium.tv).

Woensdag 27 juli is het openingsconcert in de Andrea Elkenbachtzaal van het PCC. 
Vanaf 20.15 uur krijgt u een dwarsdoorsnede van wat het festival te bieden heeft. 
U kunt kaarten bestellen via www.peterdegrotefestival.nl/concerten/kaartverkoop

Zie voor de complete programmering 2016: www.peterdegrotefestival.nl


