
Met gepaste trots kan ik u melden dat dit jaar maar liefst negen conservatorium-
studenten een beurs hebben gekregen. Dankzij uw bijdragen en enthousiasme hebben 
we de stijgende lijn te pakken. We begonnen in 2014 met één beursstudent en vorig 
jaar waren het er vier. 

Voor het eerst konden we ook een PCC Vrienden Prijs uitreiken bij het Peter de Grote 
Festival, en wel aan de Groningse violiste en PCC-studente Ilja Venema. Deze nieuwe 
prijs van onze stichting is mogelijk door een genereuze gift van € 4000, van iemand 
die anoniem wenst te blijven. Dit bedrag is daarmee nog niet volledig besteed en dus 
kunt u in een van de volgende Nieuwsbrieven hier meer nieuws over verwachten.

De andere acht beurzen komen bij studenten uit Nederland, Duitsland, Iran, Italië, 
Spanje en Colombia, zowel voor klassieke muziek als voor jazz. Muziekstudie 
overschrijdt alle grenzen en werkt daardoor inspirerend voor docenten en studenten. 

(vervolg op pagina 2)
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Hoe meer vrienden hoe meer vreugd. Daarom blijft het bestuur initiatieven ontplooien 
om nóg meer Vrienden aan ons te binden, én met resultaat! Ik wijs u graag op onze Ca-
deaubon: voor als u bijvoorbeeld bij verjaardag of jubileum iets origineels wilt 
meebrengen. Of nu de feestdagen eraan komen. Het mooiste cadeau is toch: iemand 
laten delen in een bijzondere ervaring. Via ons mailadres info@vriendenpcc.nl heeft 
u snel onze Cadeaubon besteld, en per omgaande in huis.

De actie “Vriend werft Vriend” noem ik ook graag. Als u een nieuwe Vriend aanbrengt 
krijgt u van ons twee vrijkaarten voor een speciaal concert, bijvoorbeeld van het Peter 
de Grote Festival. Houdt u onze website of onze facebook-pagina in de gaten, 
want regelmatig hebben wij hiervoor een aanbod.

Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u de agenda. Het eerste concert waarbij we elkaar 
kunnen ontmoeten is dat van het Kamerorkest van het Noorden in de Martinikerk op 
26 november a.s. Ik hoop tot ziens.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe groot het belang is van de beurzen van de 
Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium! Studenten zoeken in een steeds 
internationaler wordende wereld de best mogelijke, maar ook betaalbare opleiding. 
Talentbeurzen zijn een onmisbaar middel om veelbelovende talenten in staat te stellen 
bij ons te studeren. De Hanzehogeschool Groningen geeft een aantal beurzen en wij 
hebben speciale beurzen kunnen instellen, dankzij onze hoofdsponsor GasTerra. Maar 
de beurzen van de Stichting Vrienden PCC hebben in korte tijd de studie van acht extra 
talenten mogelijk gemaakt. Het PCC moet concurreren in een sector met grote (inter-)
nationale instituten. Daarom is de inspanning van alle Vrienden van het PCC een zeer 
gewaardeerde en inmiddels onmisbare factor geworden. 
Chapeau voor deze prestatie en zeer veel dank namens onze studenten!
 
Harrie van den Elsen, 
Dean Prins Claus Conservatorium.
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Op het slotconcert van het Peter de Grote Festival in de Nieuwe Kerk in Groningen 
vinden jaarlijks de prijsuitreikingen plaats aan getalenteerde studenten. De winnaars 
worden van tevoren ingelicht, want zij presenteren zich ook op dit feestelijke concert.
Nieuw was op 6 augustus de uitreiking van de prijs van de Vrienden van het Prins Claus 
Conservatorium. Dankzij een gulle gift kon voorzitter Chris Fictoor een cheque ter 
waarde van € 2000,- overhandigen. En de gelukkige was: violiste Ilja Venema.
  
“Ik hoorde eerst mijn naam niet goed. Ik had voor de eerste keer meegedaan aan het 
Peter de Grote Festival. Heel leerzame masterclasses gevolgd. Het is ook nuttig, want je 
krijgt de kans op te treden met lunchconcerten. En door veel te spelen krijg je ervaring. 
Op het slotconcert had ik geen rol, dus ik verwachtte zeker geen prijs. Het was echt 
een complete verrassing. Mijn ouders waren er niet die avond. Die heb ik na de borrel 
gebeld. Ik ben zeer dankbaar. Met deze prijs kan ik een volledig jaar collegegeld betalen 
en daardoor sparen. Want ik moet nog twee jaar studeren.”

De 20-jarige Ilja Venema werd geboren in Aduard. Haar ouders wonen in Haren. Zelf 
heeft ze een kamer in Groningen, de stad waar ze een dubbele studie doet.
Ze is tweedejaars student aan het PCC en derdejaars student biomedische technologie 
aan de RUG. Ik spreek haar in de kantine van het PCC.

Ilja komt uit een muzikaal gezin. Haar ouders spelen cello en klarinet en zaten in 
verschillende ensembles en orkesten. Thuis kwamen regelmatig vrienden musiceren. 
“Muziek hoorde bij de opvoeding. Ik mocht een instrument kiezen en de viool vond 
ik het mooiste. Ik kan me nog herinneren dat ik op mijn zesde moest voorspelen op de 
muziekschool in Zuidhorn. Met kerst in mijn mooiste jurk.” 

Tot haar 16e kreeg ze les van Rita Rouw. Een uitgestippeld plan was er niet. Het ging 
allemaal geleidelijk. Eerst drie jaar lid van het Haydn Voorbereidend Strijkorkest en 
toen door naar het Haydn Jeugd Strijkorkest. “Daar heb ik wel een jaar hard voor 
gewerkt. En met pijn en zweten auditie gedaan. Ik begon achteraan bij de tweede violen. 
In het 5e jaar werd ik concertmeester en in het 6e jaar ook nog solist in het vioolconcert 
in E van J.S. Bach. Janine Jansen heeft dat, toen ze 12 jaar was, opgenomen met het 
HJSO, zag ik in het archief. Ja, Janine is zeker een voorbeeld. Ze is een van de weinige 
violisten waar ik alle interpretaties mooi van vind. Alles wat ze speelt heeft een mooie, 
pure klank, nooit aanstellerig, toch romantisch.”

Ilja deed in 2014 eindexamen in de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en 
Techniek aan het Praedinius Gymnasium in Groningen, waar haar moeder ook op heeft 
gezeten. Vervolgens wilde ze de vooropleiding combineren met de studie biomedische 
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technologie. Haar viooldocent Ilona Sie Dhian Ho geeft zowel aan het conservatorium 
in Groningen als in Den Haag les. Ilja koos voor Groningen.
“In Leiden kan je ook biomedische technologie studeren, maar daar is het op duurzame 
producten gericht. In Groningen meer medisch. En heen en weer reizen tussen Leiden 
en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag leek me niks. Het is hier ook veel 
leuker. Een gezellige sfeer. Je kent iedereen van gezicht, de klassen zijn klein. 
Het is persoonlijk en iedereen gunt elkaar alles.”

Ze heeft inmiddels een heleboel technische aspecten geleerd. Haar houding is
aanzienlijk verbeterd. “Ik ging als ik het mooi vond, op mijn tenen staan. Dan gaat je 
stok omhoog en verlies je klank. En ik trok dramatische gezichten. ‘Dit hoor je niet’, 
riep mijn docent dan.”

Twee studies naast elkaar is pittig, maar daardoor blijft het leuk. Want ze moet wel vier 
uur per dag viool studeren, ook in de vakantie. “Een zeker spontaniteit valt weg. Een 
dagje weg met vriendinnen moet ruim van tevoren worden gepland En ’s avonds een 
feestje gaat niet als je de volgende dag les hebt.” Ze droomt stiekem van een 
professioneel strijkkwartet. “Een klein clubje, heel fanatiek. Niet helemaal alleen, 
wel eigen inbreng.”

Zover is het nog niet. Eind van dit jaar eerst maar eens kijken wat mogelijk is. 
En nu moet ze weg; naar college.

Annette Timmer

Hi, my name is Juan Pablo Sánchez G, 
one of the beneficiaries students by the Vrienden Prins 
Claus Conservatorium. I would like to thank the 
Foundation for gave me the help one more time and help 
me with my studies.

Many many thanks!

Warm regards,

Juan.
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Setareh Nafisi (28) is vierdejaars student piano. De beurs die ze ontvangt van de 
Vrienden van het Prins Claus Conservatorium maakt haar studie in Groningen mogelijk.

Het begin
“Ik herinner me die dag nog steeds. Ik was vier jaar. Mijn moeder, zelf pianolerares, 
bracht mijn zus, die zeven jaar ouder is, elke week naar een pianoleraar in Isfahan 
(Iran). Daar ben ik geboren. Ik hoorde die dag een stuk van Chopin en moest erg huilen. 
De leraar zag dat en wist mijn moeder zover te krijgen dat ik ook pianoles kreeg.”

Op weg
“Mijn moeder hoopte vurig dat haar dochters een mooie carrière als pianist zouden 
krijgen. Ik kreeg les in Isfahan tot mijn elfde jaar en werd steeds beter. Ik trad op en had 
best succes. Maar het niveau in alle plaatsen buiten Teheran is laag. Toen ik elf was, 
kon ik mezelf in Isfahan niet meer verbeteren. Ik moest dus naar Teheran. Dat ligt 600 
kilometer van Isfahan. Elke drie weken reed mijn vader me daar met de auto heen, voor 
twee uur les. En weer terug. Dat was noch voor mijn vader, noch voor mij langer dan 
een half jaar vol te houden”

Competitie
“Aan het eind van de middelbare school moet iedereen in Iran een landelijk examen 
doen. De uitslag bepaalt of je wordt toegelaten tot een universiteit. Ik haalde een score 
van 90 (schaal 0 – 100) en kon kiezen wat ik wilde studeren. Het werd Art. Met zestien 
jaar ging ik het huis uit en volgde de vooropleiding. Piano was alles voor mij. Ik begon 
met 18 jaar aan het conservatorium en maakte dat ook af. Er waren veel goede leraren, 
uit Rusland en Georgië. Veel moeilijke muziektheorie. Met 22 jaar was ik klaar. Ik gaf 
les op muziekscholen en trad veel op.”

Internationaal 
“Ik heb me ook in andere richtingen ontwikkeld. Ik wil graag alle tools hebben, kunnen 
arrangeren. Jazz, improvisatie, dingen tussen acteren en spelen. Ik heb veel gezongen 
met een acapella-ensemble in Korea, Duitsland, Italië en Armenië en we wonnen zelfs 
prijzen. In het Teheran symphonic orchestra speelde ik zelfs percussie. Maar ondanks 
dat ben ik op mijn 24e naar Nederland geëmigreerd.”

Sociaal bewogen
“Piano studeren is eenzaam. Ik ben heel serieus, maar ben niet iemand die zich opsluit. 
Ik wil juist met muziek bijdragen aan de samenleving. Als artiest wil ik een deel 
zijn van de wereld waarin we leven. Ik wil mensen helpen, kinderen, vluchtelingen, 
vrouwen. Ik verliet Iran vanwege de onderdrukking. Door muziek te maken kun je 



NIEUWSBRIEF 8, OKTOBER 2016 - 6

overal deelnemen en contact maken. Muziek is abstract, dat is een voordeel. 
Het is powerful, je kunt er veel mee zeggen.”

Groningen
“Waarom koos ik voor het Prins Claus Conservatorium? Ik hoorde heel goede 
verhalen over het leven in Nederland. En ik voelde me heel welkom in Groningen. 
Ik kreeg tijdens de studie veel ruimte. Wel moesten mijn handen eerst wennen aan de 
grote concertvleugels. De projecten die we deden waren heel leuk en leerzaam. Er is 
elke paar maanden wel iets te doen. Optredens in het Conservatorium zelf, concerten 
in de Oosterpoort, in de Der Aa Kerk en andere kerken. Ik ben me aan het ontwikke-
len tot componist voor film en media. Ik maak deel uit van een creatief ensemble, een 
samenwerking met een paar musici. We doen veel projecten. Het Helianthus duet vorm 
ik samen met een Griekse zanger, dat is ook heel belangrijk voor me. Optredens met 
vrienden, vaak met sociale issues, zoals onlangs The World We Live in, motiveren me 
enorm. We werken er steeds aan en gaan daar de komende jaren mee door.” 

Nederland
“In Iran vind ik het brood lekkerder. En het weer natuurlijk. Die harde wind hier vind ik 
niet zo prettig. Maar in Iran is de manier van leven heel anders. In Nederland geniet ik 
elke dag van de vrijheid. Hier is respect voor je privacy. Door die vrijheid verandert je 
hele gevoelsleven. Mensen hebben hier een open mind. 
Setareh betekent: ster, en Nafisi: waardevol.
Dat wil ik graag zijn voor de wereld, waardevol.”

Willem Muste

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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In voorgaande nieuwsbrieven hebben de bestuursleden van de Stichting Vrienden van 
het Prins Claus Conservatorium zich aan u voorgesteld. Sip Bakker is manager externe 
en economische zaken van het PCC en directeur van het Peter de Grote Festival. 
Hij maakt geen deel uit van het bestuur, maar is er als adviseur nauw bij betrokken. 
Daarom een nadere kennismaking met de man, die al meer dan veertig jaar aan het 
conservatorium is verbonden.
 
“Bij ons thuis draaide het om muziek. Mijn moeder was orgeldocent en mijn vader 
(Piebe Bakker) was directeur van de muziekschool in de Zuidwesthoek van Friesland en 
dirigent van allerlei harmonie- en fanfareorkesten in de regio en verder. Alles stond in 
het teken van de lessen en het dirigeren. De trombone is mijn instrument. Mijn muzikale 
carrière begon bij de fanfare van Koudum. Ik vond het prachtig om samen met anderen 
te musiceren. Daarvoor is de trombone uitermate geschikt. Het is geen 
instrument waarop je in je eentje op een achterafkamertje speelt. In 1974 werd ik 
student aan het Stedelijk Conservatorium Groningen. Tijdens mijn studie heb ik in het 
Noordelijk Filharmonisch Orkest gespeeld. Tussen die profi’s leerde ik als 
‘de Benjamin van het NFO’, zoals een journalist van het Nieuwsblad van het Noorden 
mij in een artikel noemde, snel en veel. Na mijn afstuderen had ik een geweldige tijd bij 
allerlei omroeporkesten, waaronder de Skymasters, het Vara Dans Orkest en het 
Metropole Orkest. Toen mijn oude leermeester Koos Platteeuw met pensioen ging, 
heb ik gesolliciteerd. Daarbij kwam mijn ervaring in bigbands goed van pas. Zo werd 
ik, amper een jaar na mijn afstuderen, hoofdvakdocent trombone op het conservatorium. 

De jarenlange blootstelling aan luide muziek eiste rond 2000 zijn tol. Ik kreeg last van 
mijn gehoor. Om erger te voorkomen heb ik het orkest- en dirigeerwerk geleidelijk aan 
afgebouwd. Een paar jaar geleden heb ik zelfs mijn trombone verkocht. 
Ik wil geen concessies doen. 
In diezelfde tijd begon het Peter de Grote Festival. Dat dwong me ook keuzes te maken. 
Vanaf de allereerste editie in 1997 ben ik medeorganisator. 
Sinds 2014 heb ik ook het Haydn Muziek Festival in portefeuille.

Ik kijk uit naar het einde van de verbouwing van het conservatorium. Het wordt een 
prachtig, groot gebouw. Maar ook straks staat mijn deur voor iedereen open hoor.

Sip Bakker

Voor deze bijdrage is gebruik gemaakt van het interview dat Luuk Steemers met Sip 
Bakker had voor het jubileummagazine van PCC, dat najaar 2017 zal verschijnen. 
 

“Ik heb nooit sigaretten 
gerookt, maar van mijn 
grootvader Sipke heb ik mee-
gekregen om af en toe een 
sigaartje op te steken.”



NIEUWSBRIEF 8, OKTOBER 2016 - 8

Begin dit jaar deden we een beroep op onze Vrienden om een masterstudente
(jazz vocal) te helpen. Zij moest in het UMCG behandeld worden vanwege een hevige 
auto-immuunziekte en zocht dringend een alternatief voor een stoffig studentenhuis. 
We kregen hartverwarmende reacties en Sanam kon een paar dagen later intrekken bij 
Vrienden, die op loopafstand van het conservatorium en het UMCG wonen.

Hieronder vertelt een dankbare Sanam hoe het met haar gaat.

“My name is Sanam, 29 years old and I’m Iranian. I moved to 
Italy in 2011 to study Jazz vocal and I graduated from 
Giuseppe Verdi conservatory of Milan in Bachelor of Jazz 
vocal. In September 2015 I moved to Groningen to continue my 
study at the Prince Claus Conservatoire.

In January 2014 I got admitted in the hospital for 4 months 
in ICU caused by a disease called Encephalitis Anti NMDA, 
which means the brain gets inflated and it attacks itself by 
producing anti-body. In December 2015 I had a relapse and I 
got admitted again in the hospital, this time here in UMCG 
hospital and l started an intensive treatment which decreased 
my immune system so I had to live in a safe and clean 
environment. In such a tough and difficult situation, all the 
Prince Claus Conservatoire people, in particular Bindert 
Posthuma (the PCC’s deputy director) helped me a lot, 
specially by finding me an appropriate room by introducing 
me and explaining my situation to an organization called the 
friends of the Prince Claus Conservatoire.

And now I live with these beautiful people, Rob and Dinie, in 
such a wonderful house so close to the school. I think since 
then the quality of my life changed a lot and I feel grateful and 
more secure in such a warm and friendly environment, and 
hopefully my disease is also much more under the control. 
I hope this organisation continue its goal. It was such an 
inspiration to me and I hope one day I also make positive 
changes in other people’s life to make it easier!”
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26 november: Afscheidsconcert Cora en Herman Labberté-Hoedemaker
  door het Kamerorkest van het Noorden, met solisten uit de kring van eerder 
  door het echtpaar Labberté begunstigde musici in de Martinikerk aan 
  de Grote Markt te Groningen.
  Dit is een besloten concert, waarvoor u binnenkort een uitnodiging ontvangt.
  Het komt in plaats van het najaarsconcert.

16 december: Kerstconcert, Nieuwe Kerk Groningen

17 december: Kerstconcert, Jozefkerk Assen

10 februari: Prins Claus Concert, Atlas Theater in Emmen, 

Er vinden verder regelmatig concerten plaats waarvoor Vrienden worden uitgenodigd of waarvoor 
acties worden gehouden. Kijkt u op onze website en facebookpagina.

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


