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Winnaar Prinses Christina Concours
Violiste Luna van Leeuwen, dochter van hoofdvakdocent viool Ilona Sie Dhian Ho, heeft de nationale
finale van het Prinses Christina Klassiek Concours gewonnen.
De finale was 23 april in Amare in Den Haag.
Luna van Leeuwen - student van Veselina Manikova won de eerste prĳs in de categorie (15 t/m 19 jaar).
Ze werd begeleid door Elena Malinova.

Luna (midden in rode jurk) met de andere winnaars op het podium
samen met juryvoorzitter Francis van Broekhuizen en Prinses Margriet.

In Dagblad van het Noorden stond 26 april onderstaand interview van Job vavn Schaik met Luna.

Zaterdag won Luna van Leeuwen een eerste prĳs op het Prinses Christina Concours Klassiek.
Gisteren zat ze alweer in de collegebank in Groningen en had ze een vioolexamen op het Prins
Claus Conservatorium.
“Ik studeer sinds september 2021 in Groningen”, vertelt de 18-jarige prĳswinnaar, die opgroeide in
Bilthoven. “Zowel viool aan het conservatorium als rechten aan de universiteit.”
Een druk leven, dat zeker, maar ze kent niet anders. “Ik speel mĳn hele leven al viool. Mĳn middelbare
school heb ik gecombineerd met de Jong Talent-opleiding aan het Koninklĳk Conservatorium in
Den Haag. Ik dacht: als ik toch al gewend ben aan twee studies, probeer ik dat nog een paar jaartjes
voort te zetten.”
Wat ook meespeelt is het onzekere toekomstperspectief in de muziek. “Mĳn droom is van kinds af aan
om violist te worden. Maar in de huidige maatschappĳ is het heel moeilĳk om een vaste baan te krĳgen,
met alle bezuinigingen en zo. Die onzekerheid is door corona alleen maar benadrukt. Maar ik denk dat
mĳn rechtenstudie de komende tĳd op een lager pitje komt te staan.”
De eerste prĳs die ze zaterdag won bĳ de landelĳke finale van het Prinses Christina Concours in
Den Haag zag ze niet aankomen. “Toen ik gespeeld had was ik wel blĳ, maar je beleeft zo’n concert als
musicus heel anders dan het publiek. En ik vond de andere twee finalisten in mĳn categorie geweldig.
Het is zo relatief. Met andere juryleden was de uitslag misschien wel anders geweest.”
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Ze speelde in Den Haag het eerste deel uit het Eerste vioolconcert van Prokofjev. “Ik was als laatste aan
de beurt in de finale en wilde het concert zo mooi mogelĳk afsluiten. Het is een heel mooi stuk, onzeker
aan het begin en een magisch einde.” Dat ze daarmee won vindt ze mooi meegenomen, maar was niet
het hoofddoel. “Het gaat me meer om het toewerken naar zo’n concours dan om het winnen”, zegt
Van Leeuwen, die in 2018 ook het Koninklĳk Concertgebouw Concours won. “Daar leer je heel veel van.
En je mag spelen in schitterende zalen. De prĳzen zĳn de bonus. Eigenlĳk zĳn alle zes finalisten winnaars.”
In Groningen studeert Van Leeuwen bĳ Veselina Manikova (ook
bekend van het Noord Nederlands Orkest). “Ik heb het heel erg
naar mĳn zin. Ik zocht naar een studentenstad waar ik een studie
rechten kon combineren met het conservatorium. Ik kende het
conservatorium al een beetje van het Peter de Grote Festival,
waar ik een paar jaar aan heb meegedaan.”
Luna van Leeuwen won met haar eerste prĳs onder meer deelname
aan een summer school naar keuze in Europa en deelname aan
twee muziekfestivals. “Alleen maar leuk”, zegt de violiste.
Komende zomer speelt ze ook op het Peter de Grote Festival, dat
de banden met het Prinses Christina Concours heeft aangetrokken.

Een kennismaking in de kantine
Haar kip-kerrie broodje is een echte hardloper. Maar Jelly biedt in de kantine ook een luisterend oor
en als het nodig is hulp. Als een moeder zorgt ze voor de studenten.
“Het is één grote familie op school.” En ze is al jaren Vriend. Hoog tĳd voor een nadere kennismaking.
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Jelly van der Laan is 61 jaar en woont met haar man ivn Roden. In januari was ze 25 jaar in dienst van de
cateraar van de Hanze Hogeschool. Ze heeft op vĳf verschillende locaties in stad Groningen gewerkt.
De laatste tien jaar staat ze in de kantine van het PCC.
De openingstĳden zĳn maandag t/m vrĳdag van 9.00 -15.00 uur, maar ze is er meestal al een uurtje
eerder. Dan wordt de balie klaargemaakt, de oven aangezet voor het afbakbrood en kan het luik omhoog
om de vroege vogels koffie te schenken.
Op het conservatorium lopen studenten uit 31 landen rond. Hoe maak je het iedereen naar de zin?
“Dat is nattevingerwerk hoor. Ik hanteer geen weekmenu. Elke dag is er keus uit twee soorten soep.
Verder presenteer ik broodjes met verschillend beleg en op vrĳdag maak ik de restjes op. Mĳn rĳst met
Thaise curry is populair en rundergehaktballen. Het kip-kerriebroodje is een echte hardloper.”
En dat alles voor zeer schappelĳke prĳzen. Alleen frituren is er niet bĳ. Daar is de afzuiger niet op
berekend en je wilt niet dat de geur door het hele pand trekt. Dus alles gaat in de oven.
Het eetpatroon is in de loop der jaren
veranderd. “Steeds meer mensen zĳn vegan
gaan eten. Dus daar hou ik rekening mee.”
Ook wordt er op duurzaamheid gelet. “Plastic
is er helemaal uit. Ik verkoop koffie en thee in
kartonnen bekertjes. Als je je eigen beker
meeneemt krĳg je € 0,10 korting. En in de
keuken worden ook onder meer besteksetjes
te koop aangeboden.”
Jelly heeft door haar werk op het PCC haar
Mavo-Engels opgehaald. “In het begin was
het wel een beetje handen en voetenwerk.
Andersom leer ik studenten Nederlands.
Buitenlandse studenten willen soms langer
blĳven omdat in Nederland meer mogelĳk-
heden zĳn. Of ze willen een baantje om geld
bĳ te verdienen en dan is het handig als je
onze taal spreekt.”
Je kan bĳ Jelly ook terecht met vragen. “Ik ben sociaal ingesteld en denk graag mee. Soms zitten ze met
een brief van de huisbaas in hun maag. Ik kĳk wat ik kan doen. Zo ontstaat een ander soort contact dan
studenten met hun docent hebben. Je krĳgt een vertrouwensband. Het is een grote familie hier op school.
Over en weer toon je interesse.
Ik ga naar vrĳwel alle examens. Je ziet ze groeien en ik ben benieuwd naar hun prestaties.
Thuis heb ik posters van examens waar ik ben geweest. En ook een mok die ik eens heb gekregen
met een geschreven tekst staat bĳ mĳ in de kast.”
Dankzĳ een uitnodiging van een alumnus is Jelly vorig jaar zomer voor het eerst van haar leven in het
Concertgebouw in Amsterdam geweest. Ze kan geen noot lezen. Op de kleuterkweek speelde ze
blokfluit, uit het hoofd. En ze heeft 13 jaar in een muziekzaak gestaan. Maar eigenlĳk pas door haar werk
op het conservatorium heeft ze interesse in muziek gekregen. Klassiek of jazz, dat maakt haar niet uit.
“Alles is gelĳk voor mĳ.”
De coronaperiode heeft ze goed doorstaan. “Van 16 maart 2020 tot september 2020 moest het
conservatorium de deuren sluiten. Toen heb ik thuis alles geverfd en veel gewandeld. Daarna mocht de
kantine gelukkig weer beperkt open. Natuurlĳk met in achtneming van de geldende regels en goede
ventilatie.”
Ze heeft geen corona gehad. Ziek zĳn is niets voor haar. Ze weet uit haar hoofd te melden dat ze in
25 jaar één week vrĳ is geweest omdat haar moeder overleed en van 10 oktober 2008 tot
1 december 2008 was ze afwezig omdat ze een nieuwe heup kreeg.
Ze hoopt tot haar pensioen te kunnen blĳven op het PCC. “Ik heb het hier fijn.”
Tĳdens ons gesprek komt er af en toe iemand in de kantine met de vraag of er nog iets te eten is.
“Ik kan nog wel iets maken hoor.” Vaste werktĳden zĳn maar betrekkelĳk voor Jelly. Wanneer ze zelf eet?
“Als ik naar mĳn auto loop. Je bent de hele tĳd bezig hè en ik ben niet zo’n eter.”
Een echte moeder en een bĳzondere Vriend. We mogen blĳ zĳn met Jelly!

Annette Timmer



Vrienden Prins Claus Conservatorium

Nieuwsbrief 26, april 2022 6

Aurora festival
Het Peter de Grote Festival wordt het Aurora Festival. Aurora is een naam met voor het festival
toepasselĳke associaties. Zo is Aurora de Romeinse godin van de dageraad die symbool staat voor een
nieuw begin. Daarnaast is de Alcides Aurora een bĳzondere vlindersoort. De vlinder is voor het festival al
jaren een symbool van het ontpoppen naar een nieuwere versie van jezelf, zoals wĳ ook de jonge talenten
in de Summer Academy helpen ontpoppen tot professionele musici.
Behalve de vele positieve reacties en suggesties van het publiek bĳ het zoeken naar een nieuwe naam
waren sommigen ook bezorgd dat deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot een cancel-cultuur van
Russische muziek. Dit is niet aan de orde.

Paul Komen zei 26 april daarover in Dagblad van het Noorden:

“We hebben er geen moment aan gedacht om Russische muziek te ‘cancellen’.
We doen komende zomer zelfs een pianomarathon van ‘opus 25’-stukken van
louter Russische componisten.”
Door te kiezen voor concerten met louter 25ste werken van componisten krĳg je
een mooi inzicht in de verschillen in ontwikkeling tussen componisten. “Het is ook
leuk om de variëteit te tonen”, weet Komen. “Het wordt een vrĳ bonte verzameling,
maar we groeperen de stukken natuurlĳk wel zo dat ze bĳ elkaar passen.”
Naast bekend werk, zullen er ook veel onbekende stukken klinken. “Zoals elk jaar
eigenlĳk”, zegt Komen. Voor sommige werken was het wel lastig om uitvoerenden
te vinden. De tweede reeks etudes van Chopin bĳvoorbeeld is niet de makkelĳkste
muziek. Komen: “Gelukkig hebben we een nieuwe pianist, Massimo Gon,
die daar net mee bezig was.”
Ook voor het opus 25 van muziekvernieuwer Arnold Schönberg, de Suite voor
piano, was het enthousiasme niet meteen groot. “Maar het is een heel belangrĳk
werk”, aldus Komen. “Gelukkig wil een van mĳn oud-studenten die veel nieuwe
muziek speelt, Itxaso Etxeberria, het uitvoeren.”
Er komt ook een benefietconcert voor Oekraïnse kinderen,
met muziek van Valentin Silvestrov.
Het definitieve programma van het Aurora Festival, dat plaatsvindt van
20 tot en met 30 juli op verschillende locaties in de drie noordelĳke provincies
wordt half mei bekend gemaakt. Dan start ook de kaartverkoop.

Nieuwe baan voor Bindert Posthuma
Bindert Posthuma is bĳ het Prins Claus Conservatorium manager bedrĳfsvoering en ook verantwoordelĳk
voor kwaliteitszorg en beleidsstukken. Per 1 mei gaat hĳ aan de slag als interim teamleider bĳ de
Academie voor Popcultuur. Daarnaast blĳft hĳ interim-programmamanager van de Master Kunsteducatie
(daar werkt hĳ sinds januari één dag per week). Beide opleidingen vallen onder Minerva.
Hoe lang de interim-functies zullen duren is nog onbekend, maar na afloop keert Bindert niet terug in zĳn
huidige functie op het conservatorium. Hĳ vindt het na 26 jaar werken bĳ het PCC tĳd voor iets anders.
De interim-functies sluiten goed aan bĳ zĳn belangstelling voor innovatief onderwĳs, bĳ zĳn kennis en
ervaring.
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Miho Hazama:
'Ik ben in de eerste plaats componist'

In de aanloop naar het Prins Claus Concert 2022 op 1 april in Groningen en 3 april in Leeuwarden
sprak Pieter Sĳpersma met de van oorsprong Japanse componist en dirigent Miho Hazama.
Miho is klein van stuk en de vriendelĳkheid zelve. Vĳfendertig is ze nu, en ze is
zo te zien aardig op weg om een prachtige carrière in de muziek op te bouwen.
Ze komt niet uit een muzikaal gezin, vertelt ze. Haar ouders draaiden veel
platen en cd's. Eén van die platen was een verzamelalbum waar een nummer
van Herbie Hancock op stond. De kleine Miho was meteen gegrepen - en
Hancock is nog steeds een van haar muzikale helden. Ze was nog maar drie
toen ze een toetsenbord kreeg; op haar tiende won ze haar eerste prĳs.
Ze studeerde compositie op het Kunitachi College of Music in Tokyo. Al als
scholier stuurde ze haar composities en arrangementen naar allerlei orkesten
van naam. In 2010 verhuisde ze naar New York, het Mekka van de jazz,
waar ze studeerde aan de Manhattan School of Music. Ze kreeg les van
Jim McNeely; dat ze een goede leerling was bleek een jaar later al, toen ze de
ASCAP Foundation Young Jazz Composer Award ontving. Weer een jaar later
haalde ze haar master en nam ze haar eerste album op, Journey to Journey.
De pagina die Wikipedia aan haar wĳdt, geeft een overzicht van de prestigieuze prĳzen die ze won en de
orkesten waarmee ze heeft opgetreden. Het gerenommeerde Amerikaanse jazztĳdschrift Downbeat riep
haar uit tot een van de 25 talenten voor de toekomst.
De voorlopige kroon op haar werk is de benoeming tot een van de drie vaste gastdirigenten van het
Metropole Orkest. Ze straalt wanneer ze erover vertelt. “Het is mĳn droomorkest”, zegt ze. “Ik was al weg
van het Metropole toen ik op school zat. Ze kunnen álles! Ze zĳn in feite het enige complete jazzorkest
ter wereld. Ze zouden de wereld moeten beheersen.”
“Ik heb een achtergrond in de klassieke muziek, maar ik beschouw mezelf als een jazzcomponist. Mĳn
muziek is een soort cross-over, met een sterk ritmisch aspect. Doordat we strĳkers gebruiken die voor
een geluid zorgen met een klassieke kleur, doet mĳn muziek enigszins klassiek aan, maar in ritmisch
opzicht staat het veel dichter bĳ jazzmuziek. Er is ruimte voor improvisatie, ja, absoluut.”
Is het anders wanneer het orkest een van uw eigen stukken speelt? Weet u dan precies wat u wilt horen,
of geeft u ook dan wat speelruimte?
“Als dirigent moet ik flexibel zĳn, want ik werk niet altĳd met mĳn eigen musici. Dan moet ik mĳn
verwachtingen aanpassen aan de mensen met wie ik werk. Ik hoef ze overigens niet veel druk op te
leggen. Dat wil ik ook niet, want dat kan ze onzeker maken. Dat zou niet goed zĳn.”
En hoe deden de studenten van het Prins Claus het? Wat vindt u van hun niveau?
“Ik heb het gevoel dat ik echt met ze samenwerk. Het voelt goed. Ik moet me aanpassen, aan hen, zodat
ik niet vraag wat ze niet kunnen, zodat we het best mogelĳke in de situatie krĳgen. We repeteren om in
vorm te komen, daar mikken we op.”
Doceert u ook of zĳn het gewoon repetities?
“Het zĳn repetities voor een concert, die natuurlĳk ook een leeraspect hebben, doordat we samen
oefenen. Ik denk dat de studenten enthousiast zĳn over wat ze spelen, wat ik erg waardeer.
Het is nieuwe muziek voor hen en ze proberen die vast te pinnen; ze staan ervoor open.
Dat is het belangrĳkste in de muziek, vind ik.”
Hoe bent u in Groningen beland?
“Dat is te danken aan Joris Teepe, een stadgenoot die bas doceert aan het conservatorium. Hĳ is de man
achter New York comes to Groningen en inviteert geregeld muzikanten uit zĳn eigen stad. Ik stond op een
lĳst, denk ik. Ik ben hier drie jaar geleden al eens geweest om een week les te geven. Toen zou ik ook
optreden, maar corona gooide roet in het eten.”
U dirigeert, arrangeert, componeert en heeft een eigen band. Wat is het belangrĳkste?
“Ik zie mezelf als componist. Dat is mĳn eerste beroep, het componeren van jazz. Nu ben ik ook nog
bandleider, dirigent en arrangeur, maar er komt misschien wel een tĳd dat ik kinderen krĳg. Dan kan ik me
helemaal richten op het componeren, het schrĳven van muziek. Maar daarna ga ik weer op weg,



Vrienden Prins Claus Conservatorium

Nieuwsbrief 26, april 2022 8

want ik wil alle vier blĳven doen. In de jazz is het spelen belangrĳk. Je doet al spelend ideeën op, dat is in
de jazz heel anders dan in de klassieke muziek.”
Het Prins Claus Concert met Miho Hazama was een groot succes. Staand op levensgevaarlĳke stiletto's
leidde ze het Hanze Symphonic Jazz Orchestra met flair door het programma. Ze dirigeerde zonder
baton, in vloeiende bewegingen, met zo nu en dan opgestoken vingers waarmee ze de maten leek af te
tellen. Vrĳwel het hele concert, dat bestond uit louter ritmische muziek, bewoog ze alleen haar armen en
handen. Naarmate het concert vorderde, raakte het orkest steeds beter op dreef, vooral nadat saxofonist
Mark Gross eenmaal los was gegaan.

Hazama's eigen composities bleken inderdaad jazz te zĳn met klassieke invloeden: welluidende muziek
die heel bewust lĳkt te zĳn opgebouwd.
Hoogtepunt van het concert was Hazama's Run. Recensent Illand Pietersma van Dagblad van het
Noorden maakte gewag van “een dynamische fusionsfeer, een bed van violen met een tussenlaag van
koper en hout, waarover Gross zĳn saxofoon heerlĳk vrĳ en expressief kon laten vliegen.” Waarvan akte.

Pieter Sijpersma
Het volledige interview met Miho Hazama staat op onze website

Aperture Overture/The Album
Sinds 8 april is de hal in het conservatorium verfraaid met 23 grote foto’s die gemaakt zĳn door duo’s van
studenten van Academie Minerva en PCC. Het zĳn interpretaties van iconische albumcovers die zelf ook
onderdeel zĳn van de tentoonstelling. De studenten hebben onder begeleiding van de Fotografie-
werkplaats van Academie Minerva gebruik gemaakt van een breed scala aan fotografische en
beeldbewerkingstechnieken. Er werd gewerkt op vele locaties, van de fotostudio in Minerva tot de
Stadsschouwburg, de Martinikerk, en zelfs in een badkuip gevuld met tomatensoep en melk.

https://www.hanze.nl/assets/prins-claus-conservatorium/Documents/Public/Recensie%20Iland%20Pietersma%20DvhN%202%20april%202022%20(002).JPG?utm_campaign=PCC+NEWS+april+22&utm_medium=email&utm_source=Mailer
https://www.hanze.nl/assets/prins-claus-conservatorium/Documents/Public/Recensie%20Iland%20Pietersma%20DvhN%202%20april%202022%20(002).JPG?utm_campaign=PCC+NEWS+april+22&utm_medium=email&utm_source=Mailer
https://www.hanze.nl/assets/prins-claus-conservatorium/Documents/Public/Recensie%20Iland%20Pietersma%20DvhN%202%20april%202022%20(002).JPG?utm_campaign=PCC+NEWS+april+22&utm_medium=email&utm_source=Mailer
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Bĳ de tentoonstelling is een catalogus uitgebracht met alle foto’s,
de originele albumcovers en begeleidende teksten van de makers.
De catalogus is voor €10 te koop. De volledige opbrengst gaat naar een
stichting die hulp biedt aan kunstenaars in Oekraïne.
De tentoonstelling is tot aan de zomer gratis te bezoeken op werkdagen
tussen 09.00-20.00 uur en in de weekenden van 11.00-16.00 uur.
Oog TV zond 4 april deze reportage uit

Agenda
Woensdag 11 mei Masters in Concert 20.00 uur Martinikerk
Docenten van de Musikhochschulen uit Hamburg en Hannover:
Pieter van Dĳk, Ulfert Smidt, Matthias Neumann en Anna Scholl, spelen werk van
Bach, Kagel, Lübeck en Buxtehude.
Gratis entree
In de zomer worden er op de vrĳdagmiddag lunchpauzeconcerten gegeven op het hoofdorgel van de
Martinikerk. Vanaf 24 juni bespelen wekelĳks om 12.45 uur studenten van het Prins Claus Conservatorium
het monumentale orgel, dat bovenaan de top-15 stond, die de Volkskrant in 2019 samengestelde.
Toegang € 2,- p.p.

Donderdag 12 mei 19.00 uur Openbare auditie in PCC
Het conservatorium organiseert een openbare auditie in de AE Zaal. Het gaat om een plek als solist in
het Zomerconcert dat plaatsvindt op 8 juli in de Grote Zaal van SPOT | Oosterpoort.
Koor en orkest spelen dan onder leiding van Antony Hermus een fraai programma met Sinfonie 3,
‘Rheinische’ van Schumann en Schicksalslied van Brahms. Plus een soloconcert door de winnaar van
de auditieronde.

Auditanten voor de solistenplek zĳn Vlad Ratiu (contrabas), Eva Moneo (viool), Pedro Marquez (viool),
Gerbrich Greidanus (euphonium) en Laura de Armas (cello).
De jury bestaat uit oud-dean Harrie van den Elsen, hoofd klassiek Mark Vondenhoff en hoofdvakdocent
koor Louis Buskens.
U bent van harte welkom, reserveren is niet nodig.
Early Bird aanbieding Zomerconcert
Reserveer nu kaarten voor het Zomerconcert op 8 juli en ontvang kaarten voor de Gouden Rang
en een welkomstdrankje. Deze aanbieding loopt tot en met 31 mei en is geldig voor maximaal
vier personen. U krĳgt een bevestiging van uw reservering.
Klik hier om aan te melden

Projectweek Kamermuziek en Jazz 16 t/m 20 mei
In mei zĳn er twee projectweken voor studenten. De klassieke afdeling organiseert als vanouds de
Kamermuziekweek en de jazzafdeling gaat aan de slag met het ‘verjazzen’ van een popliedje.
De Kamermuziekweek wordt georganiseerd door studenten die de module Ondernemende Musicus
volgen. Dit houdt in dat zĳ verantwoordelĳk zĳn voor locaties, promotie en het programma. Maar de
Kamermuziekweek is ook een toetsmoment, ensembles die spelen worden beoordeeld door een
commissie. Het programma van de concerten is nog niet volledig bekend, maar zeker is dat het
gevarieerd zal zĳn. Verschillende kleine ensembles van klassieke studenten uit alle jaren spelen werken
uit diverse tĳdsperiodes en genres.

https://www.youtube.com/watch?v=TNXbpOnJa2w
https://www.formdesk.com/hanzehogeschoolgroningen/Zomerconcert2022_Earlybird
https://www.youtube.com/watch?v=TNXbpOnJa2w
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Concerten
Alle concerten zĳn gratis toegankelĳk muv het LUNCH BREAK concert in De Oosterpoort
maandag 16 mei: 19 uur AE Zaal PCC
dinsdag 17 mei: 19 uur AE Zaal PCC
woensdag 18 mei: 12:00 uur LUNCH BREAK SPOT | Oosterpoort kaarten à €7,50 Klik hier
woensdag 18 mei: 19 uur AE Zaal PCC
donderdag 19 mei: 12 uur Magnalia Dei Kerk Groningen
donderdag 19 mei: 19 uur AE Zaal PCC

Projectweek Jazz The New Standard
Pianist Herbie Hancock bracht in 1996 bĳ het label Verve het vermaarde album The New Standard uit.
Op dit album is te horen hoe hĳ met zĳn all-star sextet (met o.a. Michael Brecker en John Scofield)
popsongs op geheel nieuwe, magistrale wĳze interpreteert. Dit album vormt de basis voor de
aankomende projectweek van de Jazzafdeling van het PCC. De studenten gaan aan de slag met
zelfgekozen materiaal uit het popgenre en zullen werken aan totaal nieuwe en vanuit jazzperspectief
benaderde arrangementen voor deze popsongs. Pianist/componist Henry Hey (bekend van zĳn werk
met o.a. David Bowie, Rod Steward en George Michael) is deze week Artist in Residence.
Hĳ gaat de studenten begeleiden bĳ het ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwe arrangementen.

Vrĳdag 20 mei 14.00- 18.00 uur Jazz Club PCC:
afsluiting van het project met een openbaar toegankelĳk concert waar alle ensembles zullen laten horen
waar ze die week aan gewerkt hebben.

Zondag 22 mei 15:00 uur Le Carnaval des Animaux Podium Zuidhaege (Assen)

Verschillende kamermuziekensembles van het
Prins Claus Conservatorium spelen een drietal
Franse composities waarvan Le Carnaval des Animaux
van Saint-Saëns wel het bekendst is.
Naast Saint-Saëns staan op het programma
Les Chats van Berthomieu en Sextet van Poulenc.
Dirigent is hoofdvakdocent Peter Stam.
Dit programma is zonder pauze en de entree is gratis.
Kaarten zĳn te reserveren via de website van Podium
Zuidhaege:

mailto:info@vriendenpcc.nl
https://www.spotgroningen.nl/programma/kamerorkest-v-h-prins-claus-conservatorium/
https://www.podium-zuidhaege.nl/event/le-carnaval-des-animaux-prins-claus-conservatorium/
https://www.podium-zuidhaege.nl/event/le-carnaval-des-animaux-prins-claus-conservatorium/
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