
U leest het goed, de waarnemend voorzitter. Chris Fictoor, vanaf de oprichting van de 
Stichting onze voorzitter, heeft besloten te stoppen. Wij zijn hem veel dank  
verschuldigd voor alles wat hij de afgelopen drie jaar voor de Stichting heeft gedaan. 

Niet alleen Chris gaf aan het bestuur te verlaten, maar ook secretaris Rob Engelsman 
en penningmeester Dick Hogendorf meldden rond de jaarwisseling dat we opvolgers 
voor hen moesten gaan zoeken. Het lijkt wel een bestuurscrisis: “het complete DB 
stapt op”, maar dat is gelukkig niet het geval. Rob en zijn vrouw verhuizen in de loop 
van het voorjaar naar Den Haag en Dick wil zich na één bestuurstermijn op andere 
activiteiten richten. 

Een oproep onder de vrienden voor de invulling van deze twee vacatures leverde 
verrassend veel aanmeldingen op; veel dank daarvoor. De betrokkenheid van de 
vrienden blijkt bijzonder groot. Nadat Rob en Dick met een aantal kandidaten hadden 
gesproken, heeft het bestuur besloten dat de komende maanden Paul Hogewoning de 
taken van Rob overneemt en Doede de Vries die van Dick. Criteria waren onder meer 
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ervaring, affiniteit met muziek, beschikbaarheid en netwerk. In de volgende nieuws-
brieven zullen beiden zich aan u voorstellen. In deze nieuwe samenstelling gaan we,  
in overleg met de Dean van het PCC, nu op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Inmiddels heeft de kascommissie de jaarrekening 2016 akkoord bevonden. De reserves 
van de Vrienden van het PCC zijn fors uitgebreid dankzij het ‘cadeau’ van Cora en 
Herman Labberté-Hoedemaker. Zij hebben het resterende kapitaal van hun eind vorig 
jaar opgeheven Fonds aan ons overgedragen. Een groot deel ervan is volgens de wensen 
van de familie Labberté-Hoedemaker vastgelegd in bestemde reserves, maar ze dienen 
alle ons doel: het financieel ondersteunen van talentvolle studenten van het PCC.  
Wij zijn Cora en Herman bijzonder dankbaar voor deze blijk van vertrouwen.  
Op de website is zowel het jaarverslag als de jaarrekening te bekijken.

Met het Studentenfonds van het PCC zijn we in gesprek over het overdragen van de 
activiteiten en de financiële en materiële middelen van dat Fonds naar onze Stichting. 
De doelstellingen liggen in elkaars verlengde en zo hoeven we bij het werven van 
gelden elkaar niet meer in de weg te lopen. We verwachten dat rond de zomer te hebben 
afgerond, en zullen u dan verder informeren.  

Veel veranderingen dus in 2017. Onveranderd blijft onze inzet voor het PCC. 
En het is plezierig dat we ons daarbij gesteund weten door een nog steeds groeiende 
vriendenkring.

Hugo Klomp

Bestuur:

Hugo Klomp, waarnemend voorzitter en contacten fondsen 
Rob Engelsman, secretaris
Annemay Bock, 2e secretaris
Dick Hogendorf, penningmeester 
Herman Roose, contacten bedrijfsleven
Annette Timmer, pr en marketing 
Sipke Bakker, adviseur
Hugo Sloterdijk, student-lid
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Ieder mens maakt keuzes op zijn levensweg. De keuze om het voorzitterschap van de 
Vrienden over te dragen aan een opvolger was niet gemakkelijk.  
Deze keuze sluit voor mij een periode af van zeer intensieve verbondenheid aan het 
Prins Claus Conservatorium. 

Ik studeerde er zelf van 1967-1975 en werkte er van 2000-2013 tot mijn pensioen; 
achtereenvolgens als adviseur en interim-manager, als dean, en ten slotte als ambassa-
deur. Mijn afscheid nu doet mij denken aan de overdracht als dean naar Harrie van  
den Elsen. Immers: hoe belangrijk persoonlijke inbreng ook is van een functionaris: 
samen werken aan de continuïteit van het gemeenschappelijke doel is belangrijker. 

Zo werkte ik ook van harte mee aan de enthousiaste oprichting van de stichting 
Vrienden. Deze bleek meer dan levensvatbaar en ik ben er zeker van dat stevige  
doorgroei daarvan mogelijk en nodig is om studenten en het conservatorium  
te kunnen steunen. 

Ik neem afscheid, maar mijn hart ligt bij dit conservatorium. Ik ben dan ook dankbaar 
voor de meer dan hartelijke samenwerking met mijn medebestuurders in de Vrienden-
stichting, en met het conservatorium-management en de staf. In mijn leven gaat de 
muziek verder, zoals ook het coachen van jonge en oudere muziekprofessionals.  
Geen twijfel mogelijk: we treffen elkaar zeker bij nog vele mooie muzikale momenten!

Hartelijke groet,
Chris Fictoor
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Zaterdag 26 november 2016:
Afscheidsconcert Cora en Herman Labberté-Hoedemaker in de Martinikerk Groningen.
Het Kamerorkest van het Noorden o.l.v. Sarah Kapustin met celliste Noëlle Weidman,  
speelden composities van Josquin des Prez, Joaquin Turina, Max Bruch en Edvard Grieg

16 en 17 december 2016: 
Kerstconcert in Nieuwe Kerk, Groningen en Jozefkerk, Assen
Dirigent Louis Buskens had een feestelijk programma samengesteld, waarin bekend en 
onbekend repertoire elkaar afwisselden.Er was een grote bezetting van koor, koper- 
blazers, saxofoonensemble, slagwerk, harp, piano en orgel.
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10 en 11 februari 2017: 
Prins Claus Concert in het Atlas Theater in Emmen en De Oosterpoort in Groningen
Een van de belangrijkste culturele netwerkevenementen in het Noorden, voor het eerst 
onder de nieuwe naam. Hanze Symphony Orchestra - met studenten van het PCC en de 
Hochschule für Künste Bremen - gaf een fantastisch concert. Hoogtepunt was de  
uitvoering van het beroemde Vioolconcert van Tsjaikovski met als soliste de 17-jarige 
Eliane Menzel, een groot talent uit Duitsland.
Dirigent was Etienne Siebens en Christiaan Kuyvenhoven verzorgde ook dit jaar weer 
de presentatie. 

foto’s van Fred van Os
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foto’s van Deborah Roffel.
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Seon-tae Kim heeft haast. Hij moet nog repeteren voor een concert. Maar voor dit  
interview maakt hij tijd. 
Seon-tae speelt elektrische gitaar en studeert aan het Prins Claus Conservatorium. 
Na het toelatingsexamen kon hij met zijn master beginnen, maar hij koos ervoor de 
bachelorstudie in drie jaar te doen. Dit is zijn laatste jaar. 
Seon-tae Kim heeft haast, omdat hij terug wil naar Zuid-Korea, naar zijn ouders en 
familie. “Mijn ouders zijn de zeventig al gepasseerd, ik wil niet te laat zijn. Ik moet nu 
voor ze gaan zorgen. Dat is de traditie in Korea. Mijn ouders hebben mij altijd gesteund. 
Nu is het mijn beurt.”

Seon-tae: “Ik was aan het hardlopen toen ik op de middelbare school zat. Voor het eerst 
van mijn leven hoorde ik rockmuziek. Heavy metal. Ik was volkomen van de kaart. 
Zoiets had ik nog nooit gehoord. Dat wilde ik ook.”
 
Het zou nog even duren voor het er van kwam. Ruim twee jaar militaire dienst, dan naar 
de universiteit. In de regio Hong-cheon, in het kleine plattelandsstadje Kangwon-do in 
Korea zijn dokter en leraar beroepen met aanzien. Maar rockmusicus? Nee.
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“Ik durfde niet te bespreken met mijn ouders dat ik in een band zat en daar al mijn tijd 
aan besteedde.
Toen ik vanuit de stad naar mijn familie ging, zag ik in de bus een bord waarop gitaarles 
werd aangeboden. Ik liet de bus meteen stoppen en ben daar met lessen begonnen. 
Eindelijk leerde ik echt gitaar spelen. Lekkere rock, dat was het. Ik deed niets anders 
meer, speelde dag en nacht, Zo crazy was ik er van.
In die twee jaar speelde ik met vrienden in een heavy metal band. Die zijn er niet veel 
in Korea. Het was een mooie tijd. Veel drinken en veel spelen.

Maar ik wilde verder. Ik hoorde over scholen in Amerika. In Hollywood was MI, het 
Musicians Institute, een college voor eigentijdse muziek met een reeks programma’s 
voor bas, drums en gitaar. Om daar heen te kunnen moest ik natuurlijk overleggen met 
mijn ouders. Ik nodigde ze uit voor een van mijn concerten. Toen ze me hadden zien 
optreden zeiden ze: ‘Doe wat je wilt’. Ik kreeg toestemming!

Daar in Hollywood leerde ik de jazz kennen. Tot dan toe had ik me daar niet mee  
beziggehouden. Het leek me niet nodig. 
Ik ben er zes jaar geweest. Tussendoor stopte ik. Het was duur en ik vond dat ik het 
geld van mijn ouders verspilde. Ik werkte veel, allerlei banen bij bedrijven, in winkels, 
borden wassen in restaurants. Dan probeerde ik ‘s nachts te studeren. Een zwaar leven.

Na zes jaar ging ik terug naar Korea en werd veel gevraagd om concerten te spelen. 
Maar ik had altijd geld tekort. Het ging niet goed in Korea, de mensen gaven geen geld 
uit aan musici. In die jaren was het weer zwaar. Ik deed er allerlei werk naast.

Toen heb ik een pianiste ontmoet, die jazz speelde en op het PCC had gestudeerd.  
Een vriend van me ging ook in Groningen studeren.  
Hij kwam terug als een totaal andere persoon. Mijn besluit stond vast: dat wil ik ook!

Het is hier in Groningen gemakkelijker en ook goedkoper dan in Amerika.  
Ik let goed op wat ik doe. Fijn om een beurs te hebben.
Mijn naam betekent water en vuur. Maar dat gaat niet goed samen. Daarom heb ik mijn 
naam veranderd: San mountain, vuur en berg. Ik hoop dat de rest van mijn leven  
makkelijker wordt. Ik ben al veertig. Ik moet opschieten.”

Willem Muste
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Fie Schouten is hoofdvakdocent basklarinet aan het Prins Claus Conservatorium en 
mede-initiator van een aantal activiteiten die de komende tijd plaatsvinden.  
Annette Timmer sprak met haar.

Al jong verruilde Fie de blokfluit voor de klarinet. Toen ze in ensembles de basklarinet 
ontdekte, wilde ze daarop leren spelen. “Ik noem de basklarinet altijd de cello van de 
klarinetten. Het instrument heeft een enorm bereik. Het heeft een basfunctie - de  
sonoriteit van de lage tonen - en is tegelijkertijd melodie-instrument.”

Ze is afgestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam. Na tien jaar lesgeven aan de 
muziekschool in Castricum en daarna aan volwassen leerlingen miste ze het contact 
met jonge muzikanten. Ze wilde graag een plek aan een conservatorium. Céleste 
Zewald, met wie ze gestudeerd heeft, gaf les aan het conservatorium in Groningen en 
wist dat daar nog geen studie basklarinet was. En zo werd Fie in 2013 de eerste  
vrouwelijke basklarinet hoofdvakdocent in Nederland. En dat is ze nog steeds!

Een van de moderne klarinetten van Fie is gebouwd door Jochen Seggelke uit  
Duitsland. Hij bouwt ook historische instrumenten. “Die klinken lager. Daar kun je 
mee in een barokorkest spelen.” Op 4 maart vertelt Jochen Seggelke ’s middags op  
het conservatorium over zijn instrumenten en studenten mogen ze ook proberen.  
Een dag later speelt hij mee op het koffieconcert in De Oosterpoort. 

Fie woont in Amsterdam en komt een keer per week naar Groningen. Ze leert haar 
studenten nieuwsgierig te zijn. En ze moeten zelfredzaam zijn. “Initiatief nemen.  
In het begin is alles nieuw voor studenten. Ik begeleid ze in hun zoektocht naar waar 
ze goed in zijn, wat ze leuk vinden. Hoe word ik technisch een goede klarinettist. 
Adem, beweging, houding, daar ben ik altijd veel mee bezig. En hoe stel ik een 
programma samen.”
Twintig jaar geeft ze les, maar ze vindt het belangrijk om zelf ook te blijven leren. 
“Door met mededocenten er over te praten. En soms ontdek ik iets wat ik ze wil 
bijbrengen, waar ik weinig vanaf weet. Dan ga ik me daarin verdiepen.” 

Ze houdt erg van hedendaagse muziek: “het onbekende pad dat je gaat lopen. Met veel 
creativiteit er iets van maken. Dat is een grote uitdaging. Er is bijvoorbeeld interessant 
werk van Theo Loevendie, maar dan moet je wel avontuurlijk durven programmeren.” 
Ze heeft op veel grote podia gestaan maar niet als klassieke solist voor het orkest.  
Dat heeft met het repertoire te maken. “Modern repertoire is lastig, vergt extra  
repetitie en trekt minder publiek. Mensen, zoals Calliope Tsoupaki, hebben speciaal 
voor mij geschreven, maar er zijn tegenwoordig veel minder speelplekken,  

Klarinetbouwer Jochen Seggelke

Foto: Annelies van der Vegt
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dat vertraagt de productiviteit.” Fie heeft in 2015 een album uitgebracht met 11 korte 
stukken voor basklarinet solo. “Dat is een goeie staalkaart en twee collega’s hebben een 
speciaal basklarinet-etudeboek gemaakt.” 
 
Ze brengt studenten met plezier in contact met nieuwe muziek. “Er zijn meestal 
geen opnamen beschikbaar dus dat betekent goed oefenen.” Bij het lunchconcert in 
De Oosterpoort staat 22 maart onder meer Interface van Calliope Tsoupaki op het 
programma. Een werk dat geschreven is voor Calefax. “Basklarinettist Jelte Althuis van 
dit ensemble geeft de studenten op 18 maart in Amsterdam een coaching en als Calliope 
Tsoupaki kan (haar nieuwe opera gaat 20 maart in première), komt zij ook.  
Het is natuurlijk heel leuk om persoonlijk contact met een componist te hebben.  
Je realiseert je dan dat een stuk niet alleen papier is wat je moet bestuderen, maar dat 
iemand achter een bureau erover na heeft gedacht. Die kan je dan gewoon de hand 
schudden. Ik reken op een spetterende uitvoering.”

En Fie verheugt zich op de Houtblazersdag, 25 maart. “Iedereen is welkom, je hoeft 
geen drempelvrees te hebben. Mensen van alle leeftijden die fanatiek op hun instrument 
spelen mogen meedoen. Jongeren, die een studie aan het conservatorium overwegen, 
kunnen kennismaken met de opleiding. Ouderen die benieuwd zijn of ze nog een aardig 
partijtje mee kunnen blazen, of ervaringen willen uitwisselen. En we eindigen met 
samenspel. Op zo’n dag geven we als PCC echt ons visitekaartje af.” 

Het PCC heeft twee bassethoorns, die gebruikt zullen worden bij de uitvoering van het 
Requiem van Mozart, op 4 en 6 mei a.s.

Waar en wanneer kunt u kennis maken met Fie Schouten, haar leerlingen en de  
basklarinet:

Foto: Elisabeth Melchior

4 maart: Open Dag Prins Claus Conservatorium, 10.00-16.00 uur 
de hele dag zijn docenten en studenten aanwezig. Zij geven niet alleen informatie, maar 
ook kleine optredens.  
Om 13.00-16.00 uur workshop door klarinetbouwer Jochen Seggelke en zijn collega 
Bernhard Kösling.  
Voor studenten om deel te nemen, voor publiek om mee te kijken.

5 maart 2017: Koffieconcert Klarinet, 11.00-13.00 uur, Oosterpoort Groningen
Wie speelt?
-Hoofdvakdocenten klarinet/basklarinet van het Prins Claus Conservatorium: 
Céleste Zewald & Fie Schouten
-Klarinetstudenten van de afdelingen Klassiek, Docent Muziek en Jazz PCC
-Gasten uit Duitsland: klarinetbouwer Jochen Seggelke & Bernard Kösling  
-Pianiste Loes van Ras, correpetitor van het PCC
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Programma:
Jochen Seggelke & Bernard Kösling op historische klarinetten
W.A. Mozart - Adagio door: docenten & studenten
Victor Babin - Hillandale Waltzes door: Céleste Zewald & Loes van Ras
C. Debussy - Cellosonate deel 1 door: Fie Schouten & Loes van Ras
T. Keuris - Klarinetkwartet deel 1 en 2 door: docenten & studenten
Jazztrio van studenten
Elliot Carter - Canonic Suite deel 3 door: docenten & studenten

22 maart 2017: Lunchconcert, 12.30 uur,  Oosterpoort Groningen
Wie speelt er?
- Docenten: Fie Schouten (basklarinet), Femke IJlstra (altsaxofoon)
- Studenten: Kim Bosch (hobo), Alvaro Celis (klarinet), Astrid Boekel (altsax),  
Simon Karremans (basklarinet), Akkelyn Bouma (fagot)

Programma:
Calliope Tsoupaki - Interface door: rietkwintet & krekeldoosjes (studenten)
Christian Lauba  - Massai door: Femke IJlstra & Fie Schouten
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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 Annemay Bock via info@vriendenpcc.nl

4 mei 2017: Requiem Mozart, 19:00 uur in Der Aa-kerk Groningen
Vipvrienden krijgen hier een exclusieve uitnodiging voor

6 mei 2017: Requiem Mozart, 20:00 uur in Bonifatiuskerk Oldebekoop

 
Kaarten voor Koffie Klassiek zijn te reserveren bij De Oosterpoort en kosten € 12,50 
per stuk. Regelmatig verloten wij echter vrijkaarten onder onze vipvrienden voor deze 
bijeenkomsten. U ontvangt daarover via de mail bericht.  
In de eerste helft van 2017 vinden nog edities plaats op  
5 maart (Klarinet), 2 april (Harp) en 14 mei (Cello).


