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Bedankt Annemay, Annette en Hugo! 
Sommige Vrienden hadden het al opgemerkt: het bestuur van de Stichting Vrienden van het Prins Claus 
Conservatorium is vernieuwd. Er zijn maar liefst drie nieuwe leden aangetreden. Vorige maand hebben we 
afscheid genomen van drie oudgedienden. Dat gebeurde tijdens een bescheiden dinertje, in gezelschap van de 
dean van het conservatorium Ingeborg Walinga, waarbij de voorzitter de drie vertrekkende bestuursleden 
uitvoerig lof heeft toegezwaaid.  

Jammer genoeg kon Annemay Bock er niet bij zijn. Voor de 
meeste Vrienden was Annemay het gezicht van de Vrienden, 
want zij was het die de rechtstreekse contacten met de leden 
onderhield. Annemay heeft ontzaglijk veel werk voor de 
Stichting verzet, waarvoor we haar niet dankbaar genoeg 
kunnen zijn. Ze heeft een heel drukke baan en is ook actief in 
ander vrijwilligerswerk, wat haar inzet nog specialer maakte. 
Haar aankondiging dat het eind van haar tweede periode als 
bestuurslid naderde, stemde het bestuur aanvankelijk zorgelijk. 
Hoe zouden we het ooit kunnen rooien zonder Annemay? De 
oplossing die we gevonden hebben zegt alles over Annemay's 
verdiensten: haar taken zijn over verschillende bestuursleden 
verdeeld. 

Ook Annette Timmer is afgezwaaid. Annette verzorgde de publiciteit van de Vrienden. Ze beheerde de site, onze 
Facebook-pagina en deze Nieuwsbrief. Annette schreef ook zelf verhalen. Voor de andere leveranciers van stukjes 
was ze streng: op tijd leveren, schone kopij graag en geen onzin verkopen. Wanneer het bestuur zich in haar ogen 
niet slagvaardig genoeg toonde, aarzelde Annette niet om ons tot daadkracht of een helder besluit te bewegen. Net 
als Annemay doet Annette nog veel meer vrijwilligerswerk. De Vrienden hebben veel aan haar te danken. 

Het derde bestuurslid dat niet kon worden 
herkozen is Hugo Klomp, een van de founding 
fathers van de stichting. Hugo was de super-vice 
van het bestuur: hij verving ieder bestuurslid 
wanneer dat maar nodig was. Hugo was ons 
geheugen en onze vraagbaak: hij wist álles. Hoe 
het nu precies zit met dit of dat fonds, wie 
waarover gaat binnen het conservatorium, 
wanneer wat is gebeurd of nog gaat gebeuren: je 
vroeg het aan Hugo. Met Hugo in de buurt voelde 
het bestuur zich altijd zeker. En, hoe kan het 
anders, ook Hugo is op vele fronten actief als 
vrijwilliger. 

Het vernieuwde bestuur heeft de drie vertrekkende leden bedankt voor hun jarenlange inzet en creativiteit. Wat 
bij deze wordt herhaald: dank, dank, dank, beste Hugo, beste Annemay, beste Annette. Het ga jullie goed. 
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Nieuw Bestuur

De drie nieuwe bestuursleden stellen zich in de komende nieuwsbrieven voor. Duidelijk is nu al dat we het 
getroffen hebben: Ina Homans, Monique Overmeer en Sjef Verweij zijn met animo aan hun nieuwe taak 
begonnen. Op naar nieuwe en mooie tijden voor het Conservatorium en zijn Vrienden! 

Binnen het bestuur zijn de taken als volgt verdeeld:
Pieter Sijpersma  Voorzitter
Paul Hogewoning Secretaris
Doede de Vries  Penningmeester
Niki Perdok Student-lid
Sjef Verweij Externe Activiteiten; plv penningmeester
Ina Homans PR/ Marketing; plv. voorzitter
Monique Overmeer Ledenadministratie; plv. secretaris

Voorstellen nieuw bestuurslid: Ina Homans

Op jonge leeftijd ben ik begonnen met het spelen van 
een instrument: blokfluit en later gitaar. Om goed  te 
kunnen spelen heb je naast talent ook vooral de wil tot 
oefenen nodig. Aan beide ontbreekt het helaas bij mij, 
muziek luisteren is echter een grote hobby gebleven. Ik 
ga graag naar concerten, klassieke muziek, maar zeker 
ook andere genres, jazz of pop. De mooiste concerten 
van het PCC vind ik die met de Big Band. Geweldig.  

Werkend bij de Hanzehogeschool Groningen ging ik al 
jaren met veel plezier naar het kerstconcert en naar de 
mastergala’s. Op een gegeven moment ben ik vriend 
van het PCC geworden om ook wat terug te doen en 
toen de vraag kwam naar bestuursleden ben ik daar op 
ingesprongen. 

Binnen het bestuur ga ik me bezig houden met de 
website, social media en de nieuwsbrieven. Ik heb er erg 
veel zin om nog meer van wat de stichting Vrienden van 
het PCC doen te laten zien aan onze vrienden en 
daarbuiten. 
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Achttien aanmoedigingen van de Vrienden 

Ieder jaar kent de Stichting Vrienden een bescheiden beurs toe aan een aantal studenten van het Prins Claus Conservatorium. 
De voordracht is afkomstig van de docenten, want die hebben er verstand van. De kenners beslissen dus hoeveel studenten in de 
prijzen vallen en doen een voorstel voor een bedrag. Het bestuur bepaalt hoeveel geld we in totaal toekennen en volgt dan het 
oordeel van de docenten. 

 Dit jaar zijn achttien studenten in de prijzen gevallen. De meesten ontvangen een bescheiden som gelds: 500 euro. De 
uitzondering is een student uit Litouwen, die 2000 euro als aanmoediging ontvangt. De beurzen zijn bedoeld voor speciale 
activiteiten in het kader van de studie, zoals deelname aan een concours of een materclass elders in de wereld.  

Het is een internationaal gezelschap is, onze bursalen van dit jaar: negen verschillende landen van herkomst. Ze hebben twee 
dingen gemeen: ze studeren in Groningen en ze beschikken over een ruime dosis talent.  De meesten hebben al op verschillende 
plekken gestudeerd voordat ze naar Groningen kwamen.

In de volgende nieuwsbrieven zullen we een aantal van hen nader aan de lezers voorstellen. Zo kunt u nader kennis met ze 
maken en zien of dat extra zetje van de Vrienden ze verder heeft geholpen. 

Zet alvast in uw agenda 
Als trouwe Vriend van het Prins Claus 
Conservatorium steunt u de studenten van het PCC. 
Maar daar krijgt u ook iets voor terug. Dit jaar zijn er 
weer twee concerten waarvoor u gratis kaarten kunt 
ontvangen. Zet ze alvast in uw agenda. In de 
komende nieuwsbrieven krijgt u meer informatie. 

19 december: Kerstconcert in de Nieuwe Kerk te 
Groningen 

19 februari: Prins Claus Concert. Dit keer een 
matinée. 



Vrienden Prins Claus Conservatorium

6

SPOT Lunchbreak 

Onder de titel SPOT Lunchbreak wordt er om de twee weken op de woensdag een muzikaal twaalfuurtje in De Oosterpoort 
georganiseerd. De concerten vinden meestal plaats in de kleine zaal of The Mix. De ensembles zijn samengesteld uit professionele 
musici van o.a. het Noord Nederlands Orkest en masterstudenten van het Prins Claus Conservatorium. Kwaliteit gegarandeerd dus. 
Voor € 7,50 kunt u hierbij aanwezig zijn. Kaartjes bestelt u via SPOT. 

Sunday Morning Classics 

Afgelopen 9 oktober vond de eerste van zeven concerten plaats in de reeks Sunday Morning Classics. Tijdens de zevendelige serie 
Sunday Morning Classics spelen studenten van het Prins Claus Conservatorium in verschillende bezettingen samen met hun 
hoofdvakdocent. Presentator Mark Vondenhoff – hoofd Klassieke Muziek Prins Claus Conservatorium – interviewt de musici over 
hoe zij de muziek ervaren en hoe het is om bij het conservatorium te studeren. Ook het publiek krijgt de gelegenheid tot het stellen 
van vragen. 

Sunday Morning Classics vindt nog plaats op 27 november (slagwerk), 11 december (piano), 5 februari (Jong Talentklas), 19 maart 
(viool), 16 april (kamerorkest) en 21 mei (participatory concert). 

Kaartjes zijn voor € 15,00 beschikbaar via SPOT. 

Sounds of Music – 1 tot en met 6 November 

Groningen is begin november weer de stad van de muziek van nu. Studenten van het Prins Claus Conservatorium zullen hierbij ook 
aanwezig zijn. Ook dit jaar zal het programma veel moois zal bieden voor luisteraars met nieuwsgierige oren. We lichten graag een 
tipje van de sluier op. 

De slagwerkleeuwen van Les Percussions de Strasbourg komen naar de stad samen met de vooraanstaande Franse componist Pierre 
Jodlowski voor zijn Ghostland. Asko|Schönberg brengt een saluut aan Louis Andriessen. Ook presenteren zij nieuwe muziek van 
Corrie van Binsbergen geïnspireerd door de poëzie van de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog. AM.OK, het “orkest van de 21e ste 
eeuw”, van Tyn Wijbenga speelt zijn nieuwste noten. En wat te denken van het spannende ritueel dat celliste Maya Fridman uitvoert 
in de Martinikerk rond de muziek van de Russische componist Alexander Knaifel. Van de Zwitser Jürg Frey klinkt fraaie, mystieke 
muziek, gespeeld het Canadese Bozzini Quartet. En wij kijken ook naar de Kafka Fragmente van de legendarische György Kurtág, 
gespeeld door Caroline Melzer en Nurit Stark en begeleid met filmbeelden. 

Dit alles en veel meer muzikaal avontuur beleeft u tijdens het festival. Bekijk het hele programma op soundsofmusic.nl/programma. 
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Bestuur
Pieter Sĳpersma: voorzitter
Paul Hogewoning: secretaris
Doede de Vries: penningmeester
Monique Overmeer: 2e secretaris en ledencontact
Stef Verweij externe contacten
Ina Homans pr
Niki Perdok: student-lid

Colofon
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Ina Homans
Monique Overmeer
Wia Aalders
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Overige tips 

De studenten van het Prins Claus Conservatorium treden zeer regelmatig op. Het gaat te ver om alles hier te 
vermelden, maar de volgende concerten willen we toch graag onder de aandacht brengen. 

Zaterdag 12 november (16.00 uur) in de Ontmoetingskerk te Beetsterzwaag: Concert houtblazers-docenten met 
hun master-studenten van het Conservatorium met klassieke muziek o.a. op saxofoons, klarinet, hobo, fluit. 

Kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar via Eventbrite. 

Zondag 13 november (11.00 uur) in café ’t Keerpunt in Spijkerboor: Kristina Värlid speelt klassieke gitaarmuziek 
met haar studenten van het PCC. 

Kaarten à € 12,50 kunt u reserveren via 0598-491422 of cafe@tkeerpunt.nl. 

Zondag 13 november (11.30 uur) in Kerk Oudeschans: studenten uit de Jong Talent Klas als studenten uit de 
bachelor opleiding solistische bijdragen en presentaties. De kaarten kosten 10 euro, maar reserveren is niet 
mogelijk. 

Week van 5 december: week van de kamermuziek 

4 december finale Haydn muziekfestival 

mailto:info@vriendenpcc.nl
https://www.spotgroningen.nl/programma/kamerorkest-v-h-prins-claus-conservatorium/
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