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Virtuoos maal vier
Het was even slikken donderdag 6 mei. De leden van het VLAM Saxofoonkwartet kregen per mail bericht dat ze niet
de finale hebben gehaald van BLOW! to Woodstock.
Een vakjury verkoos het Groningse ensemble begin april tot de tien beste inzenders van dit blazersconcours, dat wordt
georganiseerd onder de vlag van het befaamde Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Tot 1 mei kon er gestemd worden.
De twee halvefinalisten met de meeste stemmen spelen op 4 september de finale in Kerkrade. Ook de vakjury gaf helaas
de voorkeur aan drie andere finalisten.

VLAM bestaat sinds 2017 en wordt gevormd door Astrid Boekel (25) tenorsax,
Mathilde Buiten-Leemhuis (28) altsax, Myrthe Poelstra (25), baritonsax en
Lutske Visser (23) sopraansax. De basis ligt op het Prins Claus Conservatorium
toen ze, behalve Mathilde, studeerden bĳ Femke Ĳlstra.
Inmiddels volgt Astrid de master klassiek saxofoon bĳ Femke Ĳlstra,
Lutske doet een pre-master Kunst, Cultuur & Media aan de RUG,
Myrthe is afgestudeerd docent muziek en staat voor de klas.
In september begint ze op contractbasis aan de bachelor klassiek saxofoon
aan het PCC. Mathilde geeft saxofoonles en werkt een dag in de week als
doktersassistente.
De dames houden wel van wat show. Ze traden op tĳdens het Oranjewoud
Festival en het Grachtenfestival en stonden in 2019 op het klassieke podium
van Down the Rabbit Hole. Hun repertoire loopt van tango, jazz, klassiek tot
romantiek en minimal music. Zo zeggen ze het zelf:
“VLAM is het levende bewĳs dat de machtige saxofoon veel veelzĳdiger is
dan roodkoperen jazz, zuurstof splĳtende softrock solo’s en het overgrote
deel van Springsteens oeuvre.
Virtuoos maal vier, dus zorg dat je veters vastzitten.”

Ze vinden het dan ook “super jammer” dat ze niet in de finale van BLOW! to Woodstock mogen spelen.
Volgens Lutske hadden ze er erg veel zin in, het was echt iets om naar uit te kĳken en er waren al genoeg ideeën.
Maar de vier laten zich niet uit het veld slaan. Ze hebben nog genoegen noten op hun sax.
Ze willen heel graag deze zomer een concert geven. Een datum is er nog niet. Houd social media in de gaten.
Website: www.vlamsaxofoonkwartet.com.

VLAM saxofoonkwartet | BLOW! to Woodstock 2021

YouTube filmpje,
opgenomen 20 februari 2021 op PCC.

Foto (v.l.n.r.): Lutske Visser, Myrthe Poelstra,
Mathilde Buiten-Leemhuis, Astrid Boekel

https://www.vlamsaxofoonkwartet.com
https://www.youtube.com/watch?v=zSsr-mleWrU&t=1s
https://youtu.be/NOtO39d9NhM
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Terugblik 2020
Paul Hogewoning

Vanwege onze ANBI-status zĳn wĳ vanaf 1 januari 2021 verplicht om voor publicatie van gegevens een standaardformulier
te gebruiken en dit te publiceren op onze website.
Wĳ zullen dit voor 1 juli a.s. doen. In deze nieuwsbrief geven we een korte terugblik op 2020.

FONDSEN
Hieronder is een overzicht gegeven van de verschillende fondsen onder ons beheer.
Prins Claus Conservatorium beurzen- en prĳzenfonds
Donaties van Vrienden van het Prins Claus Conservatorium worden aangewend voor beurzen en prĳzen voor studenten.
Op advies van de Dean van het conservatorium, Harrie van den Elsen, hebben de volgende talenten een beurs gekregen:

• Kalina Vladovska: bachelor klassiek slagwerk
• Liana Dolgopolova: bachelor klassiek orgel
• Rahel Anna Magdo: bachelor klassiek fluit
• Sophia Kementzetzidou: bachelor klassiek vocaal
• Stavros Kaltampanos-Giannopoulos: bachelor jazz contrabass

Vanwege COVID-19 is het Peter de Grote Festival online uitgevoerd. Daardoor zĳn geen prĳzen uitgereikt.
Op verzoek van het Prins Claus Conservatorium heeft de Stichting Vrienden een Corona Noodfonds gecreëerd voor
buitenlandse conservatoriumstudenten die door het coronavirus in ernstige financiële nood verkeren. Het noodfonds verleent
financiële steun aan studenten die geen aanspraak kunnen maken op de door de Nederlandse overheid ingestelde maatregelen,
zoals het tĳdelĳk verhogen van de studiefinanciering of regelingen voor zzp’ers.
Het Corona Noodfonds is ondergebracht bĳ de Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium. Ook heeft de Stichting
een startkapitaal ter beschikking gesteld om de eerste studenten met problemen te kunnen helpen. Bĳdragen uit het noodfonds
worden uitgekeerd in de vorm van een gift. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt.
Het stemt tot tevredenheid dat we dankzĳ de bĳdragen van de Vrienden tot dit resultaat konden komen. In een tĳdsgewricht
waarin de demografische ontwikkeling een dalend aantal jongeren van 18 tot 21 jaar laat zien, is het van groot belang dat ons
conservatorium voldoende studenten behoudt om het brede en kwalitatief goede aanbod te handhaven.

Het Labberté-Hoedemakerfonds
Uit het Labberté-Hoedemakerfonds zĳn vanwege COVID-19 in 2020 geen prĳzen uitgereikt op het Peter de Grote Festival.
Op advies van de Dean van het conservatorium, Harrie van den Elsen, hebben de volgende talenten een beurs gekregen:

• Andrea Chirpac: master klassiek fagot
• Ignatio Ampurdanés Ruz: bachelor jazz drums
• Nora Takacs: bachelor klassiek slagwerk

Activiteitenfonds
In 2020 zĳn geen activiteiten ondersteund.

Instrumenten fonds
Instrumenten worden in bruikleen gegeven aan het PCC. Hiervan wordt een register bĳgehouden.
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Het Prchal-stipendium
Het Prchal-stipendium wordt aangewend voor activiteiten ten behoeve van cello-studenten.
In 2019 is geen aanspraak gemaakt op het stipendium.

J. Donald Harris Fonds
Dit legaatfonds heeft als doelstelling: “In het kader van wetenschappelĳk onderzoek
instrumentaal onderwĳs aan CI-gebruikers (CI=Cochleaire Implantaat) te faciliteren,
bĳvoorbeeld door instrumenten beschikbaar te stellen en/of lessen te betalen.”
In 2020 is geen aanspraak gemaakt op het fonds.

Van der Leen Stipendium
Dit fonds heeft als doelstelling: “Het financieel ondersteunen van Frysk muziektalent.
Het betreft klassiek of jazz zang en/of koordirectie en een connectie met Fryslân.”
Bĳ beschikbaar komen van fondsen zal het bestuur zich buigen over de realisatie
van het doel.

Lleefsteenfonds
De Stichting heeft in 2017 een legaat aanvaard. Dit legaat zal bĳ beschikbaar komen worden
aangewend onder de naam Lleefsteenfonds voor ondersteuning van jeugdig strĳkerstalent
van het Prins Claus Conservatorium.

BESTUUR
Sipke Bakker, manager externe en economische zaken van het Prins Claus Conservatorium en directeur van het
Peter de Grote festival, is met vervroegd pensioen gegaan. Daarmee verliezen wĳ een betrokken adviseur.
Afgelopen jaar zĳn Jorĳn Storm en Wia Aalders aangetreden als adviseurs van het bestuur. Zĳ werken beiden als
communicatiemedewerkers aan het conservatorium en organiseren onder meer veel van de evenementen en concerten.
Een van de eerste dingen die ze onder handen hebben genomen is onze website. De website heeft een nieuw fris uiterlĳk,
met ruimte voor veel foto’s en verhalen van studenten, docenten en medewerkers.
Niki Perdok volgde Bram van der Veen op als student-bestuurslid. Zĳ zit in het vierde jaar van haar bachelor viool
aan het Prins Claus Conservatorium. Zie onze website onder stichting.

COMMUNICATIE EN CONCERTEN
Om Vrienden te betrekken, het conservatorium onder de aandacht van de samenleving te brengen en fondsen te werven zĳn
communicatie en concerten belangrĳke pĳlers. In 2020 hebben we vier nieuwsbrieven uitgegeven. Concerten gingen niet door.
De muzikale uitingen zĳn via de digitale weg gegaan.
Dean Harrie van den Elsen vertelde over het conservatorium in coronatĳd in nieuwsbrief nr. 20, juni 2020 en
Mark Vondenhoff, hoofd van drie studierichtingen, kwam aan het woord in nieuwsbrief nr. 21,
november 2020. 14 oktober deed een van onze bursalen, Alexandra Ruisz, haar masterexamen viool. Zĳ speelde werken van
Bach, Beethoven en Sjostakovitsj, met medewerking van pianist Paul Komen en Kanako Inoue.
Het examen was digitaal live te volgen. En dat werd gewaardeerd door onze Vrienden:
“Dit was een heel goed initiatief; we hebben het concert via de computer goed kunnen volgen. Veel dank hiervoor!” en
“Een troost-concert in deze kale tĳden. Heel leuk om te zien.”

https://vriendenpcc.nl/stichting/
https://vriendenpcc.nl/stichting/
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Prijzen PrinsES Christina Concours
Het ensemble Fier heeft 28 maart de eerste prĳs gewonnen bĳ het Prinses Christina
Concours regio Noord in de derde categorie (vakstudent aan een conservatorium).
Fier bestaat uit PCC-studenten Jitze van der Land, bariton, Twan van der Wolde,
tenor en Wilko Koekoek, countertenor, aangevuld met mezzosopraan Sophia Faltas
uit Den Haag.
Juist in het coronatĳdperk besloten ze samen te gaan zingen – in kleine bezetting is
dat makkelĳker dan in een koor. De drie jongemannen kenden elkaar al van het zingen
in het Roder Jongenskoor en het Martini Jongenskoor Sneek, beide geleid door
Bouwe Dĳkstra. En Sophia zat bĳ Wilko op school. Ze waren van plan een concert

te organiseren, maar deze mĳlpaal werd vanzelf bereikt doordat ze een concertprĳs wonnen tĳdens de regiofinale.

Een derde prĳs is dezelfde categorie werd toegekend aan violiste en PCC-studente Viktoria Daskalova. Lottie Bezemer (viool)
kreeg een aanmoedigingsprĳs. Eervolle vermeldingen waren er voor Myrthe Egberink (hobo) en Vera Backer (viool).

De achttienjarige violiste Anna Maring uit Groningen is als enige noordelĳke musicus
in de prĳzen gevallen bĳ de finale van het Prinses Christina Concours.
Ze kreeg 24 april een tweede prĳs in categorie 2 (musici van 15 tot 19 jaar).
Anna begon op haar vĳfde met viool bĳ Rita Rouw op de Strĳkersschool in Groningen.
Ze heeft in de Jong Talentklas van het PCC les gehad van Ilona Sie Dhian Ho en
studeert nu aan het Koninklĳk Conservatorium in Den Haag.
In 2014 ontving zĳ bĳ het Haydn Muziek Festival naast de jury- en de publieksprĳs,
ook de Peter de Grote Festival Prĳs. In 2018 won zĳ op het Britten Vioolconcours
de eerste prĳs in haar leeftĳdscategorie.
Volgens de jury van het Prinses Christina Concours heeft Anna “een zeer goede
beheersing van haar instrument” en is ze “constant bezig met muziek maken.”

Herdenkingsconcert
Op 4 mei zond RTV Drenthe The Sound of Freedom uit.
Het idee voor dit herdenkingsconcert kwam van Jan Goeree van het 4 mei-comité
in Emmen. Trompettist Johan Boekema uit Coevorden, student aan het PCC, stelde
voor deze gelegenheid een internationaal orkest samen. Tien eerstejaars studenten
speelden nummers die met de oorlog te maken hebben en begeleidden de solisten
Justin Ripassa uit Emmen en Sara Johanna Bormans uit het Brabantse dorp Esch.
Het concert stond in het teken van de 48 geallieerde vliegers, die zĳn begraven op
de begraafplaats in Schoonebeek en Nieuw-Dordrecht. De muziek werd afgewisseld
met filmpjes met daarin drie sprekers: een nabestaande van een geallieerde vlieger,
de Emmer burgemeester Eric van Oosterhout en Rob Wethly, voorzitter van de
Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe.

Klik hier om ‘The Sound of Freedom’ terug te kĳken.

https://youtu.be/oOvAzlYuteQ
https://www.youtube.com/watch?v=oOvAzlYuteQ
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Musically Connected
Niki Perdok

Studenten van het Prins Claus Conservatorium bereiden zich voor op de nieuwe
Kamermuziekweek met het thema Musically Connected. Van 17 t/m 20 mei zullen
diverse ensembles drie middagen en vier avonden concerteren op verschillende
locaties. Op de bĳgevoegde poster staan alle data en locaties vermeld.
Vanwege de huidige maatregelen moeten de concerten helaas zonder publiek
plaats vinden, daarom worden de concerten gestreamd.
Kamermuziek is een gelĳkwaardige manier van musiceren. Waar musici in een
orkest vaak samen deel uitmaken van een grotere sectie, is in een
kamermuziekensemble iedere stem en individu gelĳkwaardig en onmisbaar. Dat
geldt uiteraard voor de concerten maar ook zeker voor het repetitieproces.
Studenten uit verschillende jaren repeteren zonder dirigent en maken samen
beslissingen over de te spelen muziek. Daarin zit de kracht van de
Kamermuziekweek; musici leren in de ensembles samen te repeteren, te
communiceren en keuzes te maken.
Docent Peter Stam is verantwoordelĳk voor het toewĳzen van docenten aan
ensembles:
“Studenten stellen zelf hun ensembles samen en zĳn zelf verantwoordelĳk voor het
kiezen van het repertoire. Wanneer een stuk is gekozen, wordt dit voorgelegd aan
de desbetreffende hoofdvakdocent ter goedkeuring. In de kamermuzieklessen
krĳgen de studenten de mogelĳkheid om zich te verdiepen in de achtergrond van
de uit te voeren stukken.”

Het is natuurlĳk zo dat het repertoire voor het ene instrument een stuk rĳker is dan voor het andere. De marimba is een
bĳvoorbeeld een relatief ‘nieuw’ instrument. Studenten gaan hier echter creatief mee om en zo ontstaan er nieuwe
verrassende samenwerkingen. Soms worden er zelfs eigen arrangementen geschreven, passend voor de instrumentatie
van het ensemble.
De organisatie van de Kamermuziekweek ligt volledig in handen van de 2de-jaarsstudenten klassiek, als onderdeel van
het vak Ondernemende Musicus (OM). Op deze manier hebben alle studenten in hun bachelor een semester lang de
verantwoordelĳkheid voor de organisatorische kant van een concertreeks. Onder toezicht van afdelingshoofd Klassieke
Muziek Mark Vondenhoff bereiden vier afzonderlĳke teams de verschillende onderdelen van de Kamermuziekweek voor.
OM-docent Remco de Haan waakt over het proces en de deadlines en adviseert de organiserende studenten.
Het bepalen van de titel van de concertreeks (Musically Connected) is een terugkerend onderdeel van de opdracht.
Studente altviool Mirjanne Horlings: “Het idee achter de titel was om iets te zoeken wat niet een te directe link met corona
zou hebben. Wĳ als conservatoriumstudenten zĳn allemaal verbonden door de muziek en die muziek is wat ons weer
verbindt met het publiek.”
Meer informatie is te vinden via de website van het PCC en de Facebook-pagina van de kamermuziekweek.

https://vriendenpcc.nl
https://www.facebook.com/chambermusicweek/
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Op 2 juli dirigeert Antony Hermus, vaste gastdirigent van het Noord-Nederlands Orkest, het Prins Claus Concert.
Op de lessenaar ligt louter werk van Beethoven, waarmee het Beethovenjaar – dat dankzĳ de rondwarende pandemie
toch wat in het water is gevallen – wordt verlengd.
Hermus staat dan voor het Hanze Symphony Orchestra, dat uit studenten van het Prins Claus Conservatorium bestaat.
Alle reden dus voor een toelichtend vraaggesprek.

Het heilig vuur van Antony Hermus
Pieter Sijpersma

Precies op het afgesproken tĳdstip komt Antony Hermus het Vondelpark in
fietsen. Hĳ ziet er, op zĳn stoere jongensfiets, met een krat op de voorvork,
een speelse pet op en Airpods in zĳn oren, heel anders uit dan de man die
de meesten van ons alleen in rokkostuum kennen, bĳna jongensachtig.
Hermus is een druk bezet man, met een actieradius die bĳna heel Europa
beslaat. Hĳ grossiert in gastdirigentschappen, die hem in Londen, Helsinki,
Lyon, Brussel, Kopenhagen, Leeds, Amsterdam en zelfs Jeruzalem doen
belanden. Daarnaast is hĳ vaste gastdocent aan het conservatorium
van Amsterdam, waar hĳ studenten de kneepjes van de orkestdirectie
bĳbrengt.

Hoe is het Prins Claus er dan toch in geslaagd hem te strikken
voor juist dit ene concert?
Hermus grĳnst. 'Mark Vondenhoff (hoofd afdeling Klassieke Muziek
van het PCC, ps) belde me precies op het juiste moment. Hĳ kent mĳn
agenda en weet dat ik normaal gesproken maar één tot drie weken per jaar
aan speciale projecten met studenten wil besteden, maar wist ook wel dat
nogal veel dingen waren afgezegd vanwege corona. “Antony, corona
breekt wet, toch”, zei hĳ. Na overleg met Marcel Mandos (artistiek leider
van het NNO, ps) waren we er snel uit. Nogal wat musici van het NNO
geven les op het conservatorium, dus er is een fijne verbinding, zoals ik me
zelf ook echt verbonden voel met Groningen.'
Wordt het een concert met of zonder publiek?

'Ik hoop van harte mét publiek. Wĳ muzikanten hebben een vierde wand
nodig, zoals dat heet. Dat zĳn de mensen in de zaal; spelen voor lege
stoelen is niet zo makkelĳk. Een publiek geeft de energie terug die wĳ op

het podium doen ontstaan. Dat komt de kwaliteit van ons spel ook ten goede. Tegenwoordig spelen we vaak voor schermen,
of voor de radio, in het besef dat er mensen aan de andere kant luisteren. Hoeveel dat er zĳn, weten we niet; wat ze ervan
vinden, ervaren we ook niet. Je ziet ze niet en je voelt ze niet. Wel besef je dat alles wordt opgenomen en dat iedereen later
het nog eens kan terugluisteren en kan vaststellen dat jĳ nu net dat ene foutje speelt. Dat is mentaal een uitdaging voor
musici. Want er wordt perfectie verwacht, maar muziek wordt nu eenmaal niet in perfectie gemaakt, een concert is niet iets
wat je per definitie puntgaaf aflevert. Dat is ook niet erg, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om iets heel anders,
om de ervaring, om de beleving, om de magie. Ik heb een opname van Vladimir Horowitz, die onder Zubin Mehta
het derde pianoconcert van Rachmaninov speelt. Nou, van de foute noten die je hoort valt een heel nieuw concert te
componeren. Maar wat is dat een ongelooflĳk mooie opname! Pakkend, ik word erdoor gefascineerd. En dáár gaat het om.'

De Hanze Symphony bestaat uit onervaren musici. Vergt dat een andere voorbereiding en aanpak van de dirigent?

'Helemaal niet. Ik pak het precies zo aan als anders. Bĳ het dirigeren werk je eigenlĳk in drie fases. Het begint met studie,
van de partituur. Daarbĳ is de leidende vraag: hoe wil of denk ik dat het klinkt, dat het móet klinken? Welke klank is het beste,
wat moet de kleur zĳn, hoe zwaar moet het worden, welk tempo? Het antwoord op die vraag bepaalt je gestiek: welke
gebaren maak ik, hoe beweeg je als dirigent? In de derde fase komt dan de klank, de musici reageren op je gebaren en
brengen de muziek voort. Wat een orkestmusicus van een dirigent verwacht kan trouwens nogal eens verschillen.
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De een wil precies van je horen hoe jĳ wilt dat het klinkt: op de punt beginnen, opstreek of afstreek, staccato, legato.
Een ander wil alleen geïnspireerd worden, en laat merken dat hĳ of zĳ er verder zelf wel raad mee weet. Die ruimte gun ik de
spelers over het algemeen ook, zolang hun idee en klank past binnen de algehele visie die ik heb neergelegd.'

De visie van dirigent Hermus is weliswaar een kader, maar niet in beton gegoten?

'Nee. Hoe iets daadwerkelĳk klinkt, verschilt per moment, per repetitie, per concert. Soms moet je tĳdens een speelmoment
iets herĳken, omdat het in deze zaal, met dit orkest, op dit moment niet zo werkt als je je aan je studeertafel had voorgesteld.
Een ding moet je altĳd in de gaten houden als man op de bok: een tempo moet weliswaar kloppen, de noten moeten zuiver
zĳn, maar jĳ als dirigent hoeft die ene solo niet te spelen. Uit dat stokje komt geen muziek! Het zĳn de mensen die de muziek
maken. Een soloblazer bĳvoorbeeld moet - binnen de kaders - vrĳheid hebben te interpreteren - hĳ is ook muzikant!
Vorige week bĳvoorbeeld repeteerden we met het NNO de Vierde van Tsjaikovsky. Bĳ een bepaald stuk in de partituur, waar
motieven worden herhaald en het dus voor de hand ligt dat er een verband zit tussen wat de houtblazers onder elkaar doen,
zei ik opeens: jongens, doe het allemaal verschillend, dan wordt het veel interessanter. Een rare opmerking, maar hĳ werkte
wel. Zodra je de musici een richting geeft en ze tegelĳkertĳd daarbinnen vrĳheid geeft en vooral inspireert, doen musici in het
orkest wellicht zelfs iets beters dan wat je in je hoofd had.'

Dus wat staat het Hanze Symphony Orchestra te wachten?

‘Ik werk heel graag met jeugdorkesten, zĳ hebben altĳd zo’n bĳzondere energie. Bĳ alle repetities werk je uiteraard aan het
doorgronden van de partituur, en aan klankperfectie. Het gaat erom dat een akkoord zuiver is, dat het spel samenhangt, dat
de boodschap van het stuk overkomt. Bĳ het concert wil je dat dan allemaal verwezenlĳken. Daar gaan we dus aan werken.
Maar ook al heb ik nu te maken met nog niet zulke ervaren musici, van wie sommigen voor het eerst van hun leven met
elkaar samen spelen, bereid ik het concert niet anders dan anders voor.
Technisch mooi of perfect spelen is belangrĳk, maar nog belangrĳker vind ik het in zo’n week om het heilig vuur over te
brengen. Aan jonge mensen die de muziek in willen. Daar wil ik aan bĳdragen. Het vuur in anderen opwekken,
dat vind ik het allerbelangrĳkste, en hoewel ik denk dat ik erg goed kan bĳdragen aan de technische ontwikkeling van
orkesten, is het opwekken van het heilig vuur het allerbelangrĳkste.'

Dan heeft Hermus nog een verrassing. Hĳ brengt twee van zĳn leerlingen uit Amsterdam mee, die een deel van de repetities
voor hun rekening zullen nemen. Prachtig natuurlĳk, dat het Hanze een leeftĳdsgenoot op de bok ziet staan,
maar komt dat wel goed, meneer Hermus?
'Geen zorgen. Dat zĳn fantastische jongens, die kunnen dat. En ik ben overal bĳ.'

Beethoven dus. Die ouverture Coriolan, is dat een opwarmertje?
'Het is een prachtig stuk. Echt prachtig. Dramatisch, in C-klein, dan weet je het wel.'
En dan, raadselachtig: 'Een Romeins stuk.'

Top of the bill is de Vĳfde van Beethoven. Eh...
'Valt daar nog wat aan toe te voegen, is de vraag. Nou! Deze symfonie is een wereld aan keuzen. Neem het tempo alleen al.
De metronoomcĳfers die Beethoven erboven heeft gezet zĳn heel snel, wat het orkest toch voor problemen kan stellen.
Zeker een orkest van onervaren spelers, die niet op elkaar zĳn ingespeeld.' Waarna Hermus, op een Amsterdams terras, de
eerste maten van de Vĳfde zingt, eerst langzaam, dan snel: 'Tátatatáa, táttatatá!' En wat er dan volgt: tatararie, tatarie...,
pararadom, pararadíe...' Hĳ gaat meteen door naar het tweede deel en zingt voor.
Om af te sluiten met: 'dat tweede deel, dat is niet voor niks zo bekend. Het zit niet voor niks in ieder proefspel voor strĳkers.
Als je dat overleeft... Dus het idee van 'die Vĳfde van Beethoven, dat weten we nu wel’: het is niet waar. Het is gewoon een
prachtig, maar verrekt moeilĳk stuk, dat blĳft fascineren. Als je dat eenmaal in je vingers hebt, en na een worsteling tĳdens
de repetitieperiode daarna in een mooi concert weet te gieten, dat is ongelofelĳk.'

Het wordt dus een mooie avond, voor zowel publiek als orkest?
'Dat zal de inzet zĳn. Ik ben van huis uit pianist en heb veel alleen gespeeld, recitals.
Een leraar van mĳ zei ooit: “als je solo speelt, zie je een mooie boom, in al zĳn facetten.
Maar als je samen met anderen speelt, is het alsof je door een bos loopt. Dan zie je allerlei bomen en anderen wĳzen je op
dingen die je alleen niet had opgemerkt.” Zo is het. Als muzikant vul je je rugzak altĳd met ideeën en ervaringen van anderen.
Het mooie van samen spelen in een orkest is het met elkaar delen van de muziek en daar plezier in te vinden.
De symfonische muziek is een van de grote pĳlers onder de westerse muziek. Het is geweldig dat het Prins Claus
Conservatorium nu zo'n orkest uit de grond stampt. De studenten maken zo op een andere manier kennis met elkaar:
ze spelen met elkaar in een orkest! Ik draag er graag aan bĳ om er zo’n mooi mogelĳk orkest van te maken.
En ik ben benieuwd wat we allemaal gaan ervaren op onze reis.'
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Bestuur
Pieter Sĳpersma: voorzitter
Paul Hogewoning: secretaris
Annemay Bock: 2e secretaris en ledencontact
Doede de Vries: penningmeester
Hugo Klomp: contacten fondsen
Annette Timmer: pr
Niki Perdok: student-lid

Agenda
Om vast te noteren:
Het Peter de Grote Festival, het grootste kamermuziekfestival van
Noord-Nederland, vindt dit jaar plaats van 16 t/m 24 juli.
Binnenkort komt de concertfolder uit.
Kĳk voor het programma op www.peterdegrotefestival.nl

Benieuwd naar meer concerten? Raadpleeg de agenda van het PCC.

Colofon
Vormgeving: Fred van Os
Redactie: Wia Aalders
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