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VERDER IN DIT MAGAZINE O.A.:
Een volledig overzicht van de Zeeuwse klassieke muziekagenda | Een interview met Douwe Eisenga
over ‘The Wall Symphony’ geïnspireerd op Pink Floyd | | De Paradijsvogel |
Mooie recensies van Zeeuwse muzikanten en nog veel meer

Een uitgave in samenwerking met gezelschappen, podia en
festivals rondom het thema klassieke muziek in Zeeland

Voor de liefhebber
Voor u ligt een echt Zeeuws blad
voor de liefhebber. Je hoeft echt
geen kenner van klassieke muziek
te zijn om te genieten van een
prachtig concert in één van onze
mooie kerken, de Zeeuwse Concertzaal of een theater. Je kunt nog
zulke mooie cd’s kopen, maar de
echte ervaring voel je.
Met dit blad laten wij u zien dat Zeeland rijk is aan
cultuur en dat wat er wordt aangeboden van hoge
kwaliteit is.
Elf culturele partners hebben de handen ineengeslagen om voor u een mooi Magazine neer te leggen. De
agenda is uw naslagwerk het komende half jaar. Wij
hebben de ambitie dat alles wat ‘ertoe doet’ op het
gebied van klassieke muziek in dit Magazine geraakt
wordt. Agenda, interviews, recensies, meningen van
concertbezoekers en cd-besprekingen. Het is de eerste
uitgave, dus het kan altijd beter en vollediger.

Onze website www.zeeuwsklassiek.nl gaat ons daarbij
helpen. Activiteiten voor de agenda, uw ervaringen en
mening kunt u inbrengen, evenals achtergronden en
links naar muziek.
Het kan zijn, dat u dit Magazine vanuit verschillende
partners meerdere keren ontvangt. Dat is niet erg,
want u kunt uw vrienden of buren er een plezier mee
doen. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken.
Tot slot willen wij onze sponsors die in het Magazine
staan bedanken. Zij hebben een Zeeuws hart en goed
cultureel klimaat stimuleert de economie.
Veel leesplezier en geniet ervan.
Namens de hele redactie,
Rob Bakker, hoofdredacteur
NB Het gaat wellicht te ver om het Magazine naar de
mariniers te sturen, maar het laat wel zien wat er in
Zeeland te koop is.
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Klassieke

“Je moet eens kijken wat een aanbod we in
Zeeland op het gebied van muziek en cultuur
hebben. Daar ben ik echt trots op.”
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muziek
in Zeeland

Een interview met Ben de Reu
Tijdschrift Zeeuws Klassiek richt zich
op Zeeland. Daarom vonden we het als
redactie een goed idee om eens langs te
gaan op het Provinciehuis in Middelburg
en aan cultuurgedeputeerde Ben de Reu
te vragen wat hij ‘heeft’ met klassieke
muziek.

Wat betekende klassieke
muziek in uw jeugd?
“Ik kwam voor het eerst in aanraking met klassieke
muziek op de middelbare school. Dat was op het
lyceum in Oostburg. Heel saai, we kregen een boekje
met bekende componisten en die moesten we uit
ons hoofd leren. En dan die sessies in de aula, daar
moest ik dan verplicht bij zitten terwijl twee of
drie professionele zangers een stukje kwamen zingen. Een aria. Ik was op dat moment puber en dat
was voor mij een effectieve manier om aversie op te
bouwen tegen klassieke muziek. En die aversie heb ik
lang gehouden.
De popopera Tommy van The Who was voor mij een
eerste ommekeer. Zij werkten met violen en toen
ik dat hoorde viel bij mij het kwartje. Dat vond ik
mooi. In ongeveer dezelfde tijd werkte Paul McCartney ook vaker met strijkorkesten. Dat zette mij aan
het denken; dat je zo dus ook muziek kunt spelen.
En zo ben ik dus schoorvoetend opgeschoven. Zelf
ben ik regelmatig te vinden
achter het drumstel en
speel ik met mijn bandje nog
steeds de hits van The Beatles
en andere Rock and Roll muziek.
Deze passie gaat er denk ik
nooit meer bij mij uit.”

Is er klassieke muziek die u
emotioneert?
“Ja, tegenwoordig kan ik met enige ontroering naar
de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach
luisteren. Dit jaar was ik voor de vijfde keer bij een
uitvoering in de Sint-Baafskerk in Aardenburg.
Ik vind het top als ik daar in die ‘tempel’ zit, kijk
en luister naar deze pure muziek. Dit jaar was het
afscheid van Jos van Veldhoven en de toegift was
een a capella stuk van de Oostenrijkse componist
Haydn, dat was ook waanzinnig mooi.
De entourage is bij een concert heel belangrijk.
Als je in Aardenburg ziet wat daar gebeurt. Met
1200 bezoekers bij elkaar. Dat vind ik ongelooflijk
mooi. Ik ben sceptisch bij sommige vormen van
klassieke muziek. Daar houd ik echt niet van, maar
van sommige blues muziekstijlen houd ik ook echt
niet hoor.”

Speelt klassieke muziek
thuis een belangrijke rol?
“Je omgeving is zeker belangrijk in de ontwikkeling
van je muzikale voorkeur. Bij mij hielp het ook wel
dat mijn vrouw, die Zwitserse is, uit een heel muzikale
familie komt. Zij spelen allemaal een instrument:
cello, viool, viola da gamba, enzovoorts. Een nicht
van haar was getrouwd met de in 2012 overleden
dirigent en musicoloog Gustav Leonhardt.
Wij gingen nog wel eens bij hen op bezoek in
Amsterdam. In huis stonden
wel vier klavecimbels. Ik vind
dat persoonlijk het ergste
instrument dat er bestaat. Een
piano vind ik prachtig, maar
een klavecimbel dat is toch
gewoon een piano met punaises
erin. Toen ik dat zei, was dat
wel vloeken in de kerk.”

“Als puber wilde
ik The Beatles
& Rock and Roll.
Dat was het!”

www.zeeuwsklassiek.nl
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En dan onze provincie.
Zeeland is een vakantieland.
Zeeland en klassieke muziek? We hebben één miljoen
toeristen die Zeeland
“Ja, we hebben wel degelijk mooie klassieke uitbezoeken. Daar moeten toch
voeringen. Maar wat in Zeeland mogelijk is, wordt
ook liefhebbers van klassieke
nog niet voldoende over het voetlicht gebracht.
Veel mensen in Zeeland denken dat je voor kwaliteit muziek bij zitten?
naar de Randstad moet, maar dat is echt niet nodig.
Het gebeurt gewoon hier. Ik had het net over de
Matthäus Passion in de kerk van Aardenburg.
In Nederland heeft iedereen het altijd over de
Matthäus Passion in Naarden, Leiden en Haarlem.
Maar we doen het in Zeeland net zo goed. De grote
jongens komen hier echt. Een optreden van Philip
Glass in Middelburg enkele jaren geleden was legendarisch. De Zeeuwse Concertzaal organiseerde dat,
het was in één keer uitverkocht. Ik zeg dan: ‘Mooi
gedaan’. En het is iets wat we de wereld moeten
laten weten.
We worstelen in Zeeland natuurlijk nog wel met een
lappendeken van kleine muziekclubjes. Dat is op
zich niet erg, want initiatief
en passie moeten er zijn.
Maar het is kwetsbaar en
we moeten af van de individuele profileringsdrang
daarin. Op managementniveau professionaliseert
het niet. De schaal is klein
en er hangt te veel af van
een paar enthousiaste
mensen en veel vrijwilligers. We kunnen onze backoffice beter organiseren als het gaat om bijvoorbeeld
marketing en publiciteit, afstemming van programmering en relaties met het bedrijfsleven.”

“Klopt helemaal. We doen te weinig aan cultuurtoerisme. Maar het is wel iets wat we moeten oppakken. We gaan beginnen met beeldende kunst, daar
moet meer aandacht voor komen. En als Provincie
willen we daarin investeren en dan natuurlijk ook
in muziek. Maar ook in arrangementen, we moeten
onder andere meer combinaties maken die bestaan
uit verblijf, culinair en cultuur in Zeeland.
Als wij in staat zijn om aan het klassieke cultuuraanbod in Zeeland landelijke bekendheid te geven,
dan trekt dat mensen. Dat vraagt om samenwerking. Niet alleen om aandacht te krijgen in de
landelijke media, maar nog belangrijker op internet
en sociale media. Het is nog
onvoldoende bekend bij de
toerist en we kunnen dat
bekender maken en gaan
koppelen aan een leuk verblijf.

“Door meer
samen te werken
kunnen we de cultuurtoerist bereiken.”

Onlangs bent u ambassadeur
geworden van het project
Meer muziek in de klas.
Het project waaraan ook
Koningin Maxima zich
verbonden heeft.
“Ja, aan mijn eigen levenshistorie kun je zien dat we
niet allemaal opgroeien met klassieke muziek. Maar
je kunt het gaandeweg wel leren waarderen. Neem
de filmmuziek van Enrico Morricone of de bekende
Grolsch bierreclame met de Vier jaargetijden van
Vivaldi. Deze muziek blijft hangen. Veel mensen
leggen niet onmiddellijk de relatie, maar klassieke
muziek zit vaak ingebakken in het gewone leven.
En dat moeten we ook uitdragen in het onderwijs.
Dus ook daar ligt een uitdaging.”
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Als Provincie werken we
daaraan mee. De VVV is de
toeristische uitvoeringorganisatie die dit gaat doen, gewoon
door de toerist heel concreet te laten zien wat het
aanbod is. Houd je van klassieke muziek, dan krijg
je bijvoorbeeld als je de provinciegrens passeert op je
telefoon een berichtje wat er allemaal te doen is in
Zeeland.
Dit soort initiatieven moeten we gaan implementeren
en uitrollen. We moeten de basisinfrastructuur op
orde gaan maken en beter gaan organiseren. Laat maar
zien wat er allemaal gebeurt in Zeeland op het gebied
van muziek en cultuur, dat is gewoon heel veel.
En, ik ben ervan overtuigd dat dit tijdschrift hier
een positieve bijdrage aan kan leveren. Organisaties
kunnen dan even over hun eigen schaduw heen
springen en het Zeeuwse perspectief kiezen.”

TY Zeeuws
kamerorkest

Weet steeds weer te verrassen

TY tijdens de Stadsfeesten in Middelburg met jong
Zeeuws talent Anna May van der Feen.
Foto: Hans Colijn

Ons hart klopt voor
de kamermuziek!
TY Zeeuws Kamerorkest gaat fluitend zijn
koperen jubileum tegemoet, want het kamerorkest heeft de afgelopen 12,5 jaar zijn naam
gevestigd in Zeeland en Vlaanderen.
“We onderscheiden ons door professionaliteit en
flexibiliteit. En we proberen steeds vernieuwend
bezig te zijn. Zo houd je het boeiend voor onze
concertbezoekers en de musici.”
Concertmeester Dirk Van de Velde, al vanaf de start
betrokken bij TY, legt uit hoe het kamerorkest zich
probeert te onderscheiden. “Elk orkest wordt gemaakt
door de musici. We spelen, afhankelijk van het programma, steeds in wisselende samenstelling.
Dat betekent dat er grote professionaliteit en flexibiliteit
van onze musici wordt gevraagd – je speelt immers niet
wekelijks samen. TY werkt daarom alleen met musici
met een voorliefde voor kamermuziek.” Dirk heeft
daarbij heel wat te bieden als voormalig primarius van
het Vlaamse Rubio String Quartet. Daarmee voerde hij
tussen 1991 en 2006 concerten uit op alle belangrijke
podia over de hele wereld, van London tot New York.

Koren begeleiden
TY Zeeuws kamerorkest wordt vaak ingeschakeld om
koren te begeleiden uit Zeeland en Vlaanderen.
Monique de Kort, in het bestuur verantwoordelijk
voor externe contacten, vertelt trots hoe divers die
samenwerking vaak is. “Natuurlijk worden we gevraagd
om bekende werken ten gehore te brengen. Zo voerden
we onlangs nog de Johannes Passion van Bach uit met
BachKoorGent, het Requiem van Mozart met Musica
Nova uit Antwerpen en het Stabat Mater van Rheinberger met Asaf uit Axel. Maar we begeleidden ook
popkoor X-Stream tijdens hun jubileumconcert, met
een programma vol uptempo nummers en popklassiekers. En voor onze hoofdsponsor Zeeland Investments
Beheer hebben we al concerten verzorgd met bekende
musicalwerken. Juist die afwisseling maakt het boeiend voor zowel de musici als ons bestuur.”

Barokinstrumenten
De orkestbezetting varieert daarbij enorm. Dirk: “Van
een strijkkwartet tot meer dan veertig musici bijvoorbeeld bij het Requiem voor Auschwitz. Een oude liefde
van mij is de barokviool. Mede daarom zijn we ook een

www.zeeuwsklassiek.nl

ensemble aan het vormen met barokinstrumenten.
Afgelopen maart hebben we de Johannes Passion op
die manier begeleid. Dat klonk reeds heel veelbelovend
en zal in de toekomst vaker in onze programmering
worden opgenomen.”

Jong Zeeuws talent
TY werkt in principe vraaggestuurd, al verzorgt het
kamerorkest ook eigen concerten. “We proberen mini
maal eens per jaar een eigen concert te programmeren”,
vervolgt Monique. “Je bent dan vrij om uitdagende 
stukken ten gehore te brengen, zoals de elegante
Serenade for Strings in C major van Peter Tsjaikovski
of de Holbergsuite van Grieg. Ook zoeken we dan vaak
de combinatie met jong Zeeuws talent. Zo hebben we
al een podium geboden aan saxofoniste Femke Steketee,
klarinettiste Annemiek de Bruin en trompettist
Christian Jongepier.
Repeteren met trompettist Christian Jongepier, die
‘The Hollow Men’ van Vincent Persichetti speelde met TY.

Voor Femke Steketee had onze toenmalige dirigent
en oprichter van TY, Christian Blaha, speciaal een
werk gecomponeerd. Voor het ‘scouten’ van jong talent
werken we samen met de Eastman Muziekprijs voor
de Zeeuwse Jeugd. Daar kan één van de deelnemers
een concert winnen met TY. De afgelopen editie was
pianiste Laura Landman winnares. Zij heeft al voor
ons opgetreden in Veere tijdens Festival Oktoberlicht.
Mooi dat op die manier jonge musici podiumervaring
kunnen opdoen.”
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Festivals
“En vergeet het optreden van fluitiste Anna May van
de Feen niet tijdens de Stadsfeesten”, vult Dirk aan.
“We proberen als TY ook een bijdrage te leveren aan
het rijke festivalleven in Zeeland. We treden ieder jaar
op in een kaarsverlichte kerk tijdens de Nacht van de
nacht in Middelburg. Dat is altijd zo bijzonder!
TY tijdens de N8vdN8 Middelburg in een kaarsverlichte kerk.
Hier Elma Meijer, Marieke Brokamp en Renske de Leuw.
Foto: MVG Fotografie

de opening van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum
in Middelburg, speelden we het nooit eerder ten gehore
gebrachte Tweede Strijkkwintet van Daniël Belinfante.
Dat is voor ons als musici ook een bijzondere uitdaging.”

Grote variatie
TY Zeeuws kamerorkest prijst zich gelukkig met
hoofdsponsor Zeeland Investments Beheer.
“We hebben in april nog een concert verzorgd voor hun relaties”, vertelt Monique.
“Deze keer hebben we er een Spaanse avond
van gemaakt, vol flamenco, castagnetten
en zonovergoten muziek. Terwijl we vorig
jaar een prachtig Weens programma hadden
samengesteld, met onder meer walsen van
Strauss. Dat vind ik zo bijzonder aan TY: die
afwisseling, die flexibiliteit, die kwaliteit.
Daar doen we het als bestuur voor! Want net
zo makkelijk staat er een trio van TY tijdens
een bijeenkomst van de Rabobank sonates
van Corelli en Purcell te spelen of brengt een
duo tijdens een vernissage in een galerie de
44 Duo’s voor twee violen van Bela Bartók
ten gehore.”

Jongeren enthousiasmeren

Ook verzorgden we concerten tijdens het Internationale Filmfestival Tegenstroom in Sas van Gent, de
Zomeravondconcerten in Zoutelande en voerden we
een bijzonder concert uit tijdens Hulst Cultureel.
We hadden daarvoor een Spaans programma samengesteld met flamencogitarist Myrrdin De Cauter –
aangevuld met een flamencodanseres werd dat een
heel feestelijke voorstelling, met werken van Arriaga,
Boccherini en Albeniz.”

Vernieuwende muziek
Om de kamermuziek ook boeiend te houden voor het
publiek, schuwt TY vernieuwende muziek niet. Dirk
vervolgt: “Zo hebben we tijdens ons Jubileumconcert
opgetreden met het Duo Jørgensen - de Leuw, dus met
theremin en harp. Daar werden wereldprimeurs voor
theremin ten gehore gebracht, zoals de vierdelige suite
Fabulosae Creaturae van Victor Herbiet en Asrāre Azal
van de jonge Canadese componist Daniel Mehdizadeh.
En bij een concert dat wij mochten verzorgen tijdens
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Het kamerorkest ontvangt ook subsidie van
de provincie Zeeland voor cultuureducatie.
“We bieden interactieve workshops aan op
zowel basisscholen als in het voortgezet
onderwijs”, vervolgt Monique. “Zo hadden
we in december een leuk programma met
kerstliedjes voor groep vier op de ABS in Middelburg en
op het Calvijncollege in Krabbendijke konden de leerlingen kennismaken met diverse instrumenten. Het
is mooi om te zien hoe onze musici hun enthousiasme
voor de muziek overbrengen op de volgende generatie.”

En die naam...?
Tot slot de naam TY. Hoe komt het kamerorkest
daarbij? Dirk, zelf een Vlaming, zegt lachend: “Bij ons
in Vlaanderen weten ze niet goed hoe ze het moeten
uitspreken. Soms wordt het ‘tie’ of ‘tai’. Maar het komt
van getijde, van eb en vloed. Omdat ons kamerorkest
ontstaan is in de provincie Zeeland en tot doel heeft
om mee te bewegen op de muzikale vraag in Zeeland,
Vlaanderen en daarbuiten. We hopen uiteraard op
vloed, met veel aanvragen. Want zoals de Schelde
stroomt door Zeeland en Vlaanderen, zo stroomt de
kamermuziek door ons bloed!”

Eerste Lustrum
Scaldis Kamermuziek
Festival van Mathieu van Bellen
Gerenommeerd violist Mathieu van Bellen (30),
afkomstig uit Hulst, startte in 2013 met het Scaldis
Kamermuziek Festival. Het is een bijzonder festival
met internationale topmusici, die steeds met veel
plezier tien dagen samenkomen in een oude boerderij op het platteland. Ze eten, drinken, slapen samen en vooral repeteren en musiceren ze samen.

kamermuziekconcerten vonden plaats in (voormalige)
kerken in Hulst, Hengstdijk, Groede en Zaamslag.

Diner Concertant

Voorafgaand aan het festival vond dit jaar, voor de
tweede keer, een Diner Concertant plaats. De gasten
genoten aan ronde tafels van een voortreffelijk diner
Hierdoor ontstaan hechte vriendschappen en zelfs
van chef-kok Thomas d’Hooghe van Hemelrijk
relaties. Die hechte band tussen de musici hoor je ook
Restaurant uit Hulst. Tussen de gerechten door werden
terug in de concerten. De veelal intieme locaties bevorde oren gestreeld met prachtige
deren die sfeer. Zo is er ieder jaar
muziek van het Busch Trio.
een concert in het kleine café “Het
“In plaats van het festival
Dit internationaal befaamde trio
Verdronken Land” in Emmadorp,
in één plaats of gemeente te
wordt gevormd door Mathieu van
waar muzikanten en bezoekers
organiseren heb ik gekozen voor Bellen (viool) en de broers Omri
bijna op elkaars lip zitten.
Zeeuws-Vlaanderen. Zo kan ik
(piano) en Ori (cello) Epstein.
Tussen de optredens door wordt
iets terugdoen voor de streek
bier geschonken. De waardin
waar ik ben opgegroeid.”
Andere musici van de lustrumeditie
serveert een maaltijd voor de
waren Maria Milstein (viool), die
muzikanten tijdens het concert.
onlangs de Nederlandse Muziekprijs won. Haar zus Nathalia (piano), broer en zus Van
Poucke, Nicolas (piano) en Ella (cello) waren ook van de
partij, evenals Kerson Leong uit Canada (viool), Anna
Het slotconcert is ieder jaar in jazzcafé Porgy en Bess in
den Herder (viool) en Daniel Palmizio uit Italië
Terneuzen, ook een niet zo’n vanzelfsprekende locatie
(altviool). Deze internationale muziekvriendenclub
voor klassieke muziek. De bijzondere locatie is een
maakt het Scaldis Kamermuziek Festival tot een intieme
speerpunt van het Scaldis Kamermuziek Festival.
muziekbeleving van hoogstaand niveau. De lustrumeditie
vond plaats van 24 mei tot en met 3 juni 2018.
Zo werd in de lustrumeditie een concert gegeven in de
balzaal van Hotel De Linde in Kloosterzande. De andere

Bijzondere Locaties

Save the date: volgend jaar 11-19 mei 2019

CONCERTAGENDA ZEELAND 2018
16-06

“STRIKE THE VIOL”

17-06

STROGRASS

23-06

FIETSTOUR ZUID-BEVELAND

23-06

KELDERMANSMIDDAGCONCERT

| Tholen | Strijktrio | www.keldermansconcerten.nl

23-06

COUPERIN FESTIVAL, INCANTO |

Middelburg | 3 concerten | www.incantoconcerten.nl

23-06

FESTIVAL KAMERMUZIEK ZEELAND

| Middelburg | Plein 1940 | www.kamer-muziek.nl

24-06

FESTIVAL KAMERMUZIEK ZEELAND

| Middelburg | Life Pictures | www.kamer-muziek.nl

24-06

MUSSORGSKY EN PROKOFIEV

26-06

FESTIVAL KAMERMUZIEK ZEELAND

| Middelburg | Virtuoso | www.kamer-muziek.nl

27-06

FESTIVAL KAMERMUZIEK ZEELAND

| Middelburg | Finalisten Prinses Christina Concours

28-06

FESTIVAL KAMERMUZIEK ZEELAND

| Middelburg | Images from Russia

28-06

HET ZEEUWS ORKEST

29-06

FESTIVAL KAMERMUZIEK ZEELAND

| Middelburg | Het nieuwe Mozart effect

30-06

FESTIVAL KAMERMUZIEK ZEELAND

| Middelburg | Finalisten Prinses Christina Concours

30-06

FESTIVAL KAMERMUZIEK ZEELAND

| Middelburg | Joy, Sweet tears and happiness

30-06

KELDERMANSMIDDAGCONCERT

30-06

KOORPROGRAMMA “EEN MUZIKALE MIS”

| Veere | Purcell-songs, countertenor | www.consortofvoices.nl

| Sluis | Amerikaanse Folk | www.belfortsluis.nl
| Goes | www.muziekpodiumzeeland.nl

| Middelburg | Spel en dans | www.kerkbiedtpodium.nl

| Brouwersdam | Concert at Sea | www.zeeuwsorkest.nl

| Yerseke | Martin Oei, piano | www.keldermansconcerten.nl
| Kloetinge | www.zeeuwsvocaalensemble.nl

ROSANNE PHILIPPENS, VIOOL
SOLOCONCERT !

ZO

Zoutelande, Catharinakerk, 15.30 uur

01-07

www.muziekpodiumzeeland.nl

Rosanne is een leerling van Vera Beths.
Zij heeft vele prijzen op haar naam staan.
Haar vioolspel kenmerkt zich door een perfecte techniek en een
grote openheid. Zij speelt deze middag o.a.
Bach, Paganini en Schubert.

04-07

FLANDERS RECORDER QUARTET

07-07

KELDERMANSMIDDAGCONCERT

| Tholen | www.keldermansconcerten.nl

07-07

MADRIGALEN VOOR SOPRAAN

| Veere | sopraan M. van ’t Hoff | www.zeeuwsvocaalensemble.nl
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| Retranchement | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

CONCERTAGENDA ZEELAND 2018

HANNES MINNAAR, PIANO

ZO

Oostkapelle, Willibrordkerk, 15:30 uur
De Zeeuwse toppianist won vele concoursen, waaronder de
3e prijs in de Koningin Elisabethwedstrijd.
Hij is een veelgevraagd solist.
Dit pianorecital speelt hij werken van Bach, Beethoven, Schubert,
Liszt en Franck.

08-07

www.muziekpodiumzeeland.nl

11-07

AMARANT HOUTBLAZERS KWINTET

11-07

VIOOL, PIANO

14-07

KELDERMANSMIDDAGCONCERT

| Groede | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

| Oostkapelle | www.zomeravondconcerten.com
| Tholen | www.keldermansconcerten.nl

NIEK BAAR, VIOOL / BEN KIM, PIANO /
ELLA VAN POUCKE, CELLO

ZO

Domburg, Johanneskerk, 15:30 uur

15-07

Een trio bestaande uit jong aanstormend talent.
Alle drie hebben ze al een indrukwekkende prijzenkast.
Niek Baar won dit jaar het Oscar Back vioolconcours.
Zij spelen een prachtig Schumann programma.

www.muziekpodiumzeeland.nl

18-07

THE GUITAR CONNECTION

18-07

FOR ACES GUITAR QUARTET

21-07

KELDERMANSMIDDAGCONCERT

| Aardenburg | www.zomeravondconcertenaanzee.nl
| Oostkapelle | www.zomeravondconcerten.com
| Tholen | www.keldermansconcerten.nl

TOSCA OPDAM ,VIOOL
EN HELENA BASILOVA , PIANO

ZO

Serooskerke, Johanneskerk, 15:30 uur

22-07

www.muziekpodiumzeeland.nl

Violiste Tosca Opdam is een overrompelende muzikale
persoonlijkheid.
Zij studeerde o.a. aan de beroemde Juilliard School in New York.
Met de gelauwerde Helena Basilova speelt zij
Bach, Debussy, Korngold en Prokofiev.

25-07

P.HEYMAN, CELLO EN I. BENGI, PIANO

25-07

SAXOFOON, ACCORDEON

28-07

KELDERMANSMIDDAGCONCERT

28-07

TRANSCRIPTIES VAN BACH, voor blokfluit en klavecimbel

www.zeeuwsklassiek.nl

| Cadzand | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

| Oostkapelle | www.zomeravondconcerten.com
| Tholen | www.keldermansconcerten.nl
| Veere | www.consortofvoices.nl
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CONCERTAGENDA ZEELAND 2018

ARCHDUKE ENSEMBLE

ZO

Koudekerke, Michaelskerk, 15:30 uur

29-07

www.muziekpodiumzeeland.nl

Het ensemble bestaat uit: Shunske Sato, viool / Emlyn
Stam, altviool / Job ter Haar, cello en Shuann Chai, piano.
Een kort geleden opgericht ensemble van ervaren krachten
met een gezamenlijke passie. Zij spelen Brahms, Liszt,
Enescu & Dohnanyi.

01-08

BET & FLO

01-08

HARP, FLUIT

04-08

KELDERMANSMIDDAGCONCERT

| Waterlandkerkje | www.zomeravondconcertenaanzee.nl
| Oostkapelle | www.zomeravondconcerten.com
| Tholen | www.keldermansconcerten.nl

DANIEL ROWLAND, VIOOL
EN MAJA BOGDANOVIC, CELLO

ZO

Grijpskerke, Kapel van Hoogelande (Meinersweg 1), 15:30 uur

05-08

www.muziekpodiumzeeland.nl

In deze zomerserie spelen meerdere violisten die het
Oscar Back concours hebben gewonnen.
Ook Daniel Rowland schreef dit concours op zijn naam.
Samen met de gelauwerde celliste wordt dit een
bijzonder programma.

08-08

RUSQUARTET

| Groede | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

08-08

VIOOL, PIANO

| Oostkapelle | www.zomeravondconcerten.com

11-08

KELDERMANSMIDDAGCONCERT

11-08

LIEDEREN EN MADRIGALEN, Rondom Monteverdi

| Tholen | www.keldermansconcerten.nl
| Veere | www.consortofvoices.nl

ALEXANDER ULLMANN, PIANO

ZO

Gapinge, Mariakerk, 15:30 uur

Ullmann is de eerste prijswinnaar van het Internationaal
Franz Liszt Pianoconcours 2017.
Natuurlijk speelt deze toppianist Liszt. Maar ook Tchaikovsky en
Stravinsky.

12-08

www.muziekpodiumzeeland.nl

15-08

ELIA, GITAAR EN HIRAI, PIANOFORTE

15-08

GUITAR CONNECTION

18-08

KELDERMANSMIDDAGCONCERT
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| Nieuwvliet | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

| Oostkapelle | www.zomeravondconcerten.com
| Tholen | www.keldermansconcerten.nl

CONCERTAGENDA ZEELAND 2018

NAUM GRUBERT, PIANO

ZO

Grijpskerke, Michaëlskerk, 15:30 uur

19-08

www.muziekpodiumzeeland.nl

Grubert was laureaat van verschillende prestigieuze
pianoconcoursen. Hij trad op als solist bij toporkesten
zoals het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
Hij speelt een prachtig programma van de componisten
Beethoven, Franck en Skrjabin.

22-08

TRIO ALBA. PIANOTRIO

25-08

KELDERMANSMIDDAGCONCERT

| Cadzand | www.zomeravondconcertenaanzee.nl

MARIETTA PETKOVA, PIANO

ZO

Veere, Kleine Kerk, 15:30 uur

26-08

www.muziekpodiumzeeland.nl

Petkova gaf al eerder een memorabel concert in de
Grote Kerk in Veere.
Deze Bulgaarse meesterpianiste bespeelt de vleugel met een
indrukwekkende virtuositeit.
Zij speelt deze middag Chopin en Debussy.

HET ZEEUWS ORKEST, OPENBARE REPETITIE

ZA

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 14:00 uur

01-09

www.zeeuwsorkest.nl

Het Zeeuws Orkest bereidt zich voor op de Najaarsserie
met een spetterend programma.
Naast The Wall Symphony van Douwe Eisenga, geïnspireerd op
Pink Floyd, speelt het orkest de Jazz-suite nr. 2 van
Sjostakovitsj, de Naughty Limericks van Sjtsjedrin
en, ook van Sjostakovitsj, het bekende Tea for Two.

FOREIGN AFFAIRS, SONGS OF TRAVEL

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, Salon, 11:00 uur

02-09

www.zeeuwseconcertzaal.nl

02-09

| Tholen | www.keldermansconcerten.nl

Mattijs van de Woerd, bariton en Shuann Chai, piano.
Het overkoepelende thema is reizen.
Liederen van Schubert, Vaughan Williams, Duparc,
Taiwanese muziek en bewerkingen van liedjes van
Tom Waits en Radiohead. Een aangenaam eclectisch
muzikaal geheel. Zie ook: www.kamer-muziek.nl

NICOLAS VAN POUCKE, PIANO

www.zeeuwsklassiek.nl

| Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl
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CONCERTAGENDA ZEELAND 2018

MICHAEL FOYLE, VIOOL
EN MAKSIM STSURA, PIANO

ZO

Vrouwenpolder, Pelgrimskerk, 15:30 uur

02-09

Michael Foyle, student van Daniel Rowland en Maxim
Vengerov, won het Oscar Back Concours.
Hij kreeg uitnodigingen van de beroemdste orkesten ter wereld.
Samen met de Estse pianist, een veelgeprezen duo.
Zij spelen Janacek, Fauré, Hesketh en Respighi.

www.muziekpodiumzeeland.nl

THE WALL SYMPHONY, in première, o.l.v. Ivan Meylemans

ZA

Sas van Gent, Industrieel Museum, 20:00 uur

De Middelburgse componist Douwe Eisenga componeerde
zijn grootse symfonie geïnspireerd op het bekende werk
‘The Wall’ van Pink Floyd. Het concert, uitgevoerd door
Het Zeeuws Orkest op volle sterkte, geldt als opmaat naar de 30e
editie van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen.
Startend met een ‘luchtig klassiek aperitief’
gaat het orkest los met The Wall Symphony.

08-09

www.zeeuwsorkest.nl

08-09

BAROKENSEMBLE

| Kerk Burgh Open Monumentendag | www.tyzeeuwskamerorkest.nl

HET ZEEUWS ORKEST, o.l.v. Ivan Meylemans

DO

Vlissingen, St. Jacobskerk, 20:15 uur

13-09

Het Zeeuws Orkest brengt als onderdeel van het festival
‘Film by the Sea’ een spetterend programma. Naast The
Wall Symphony van Douwe Eisenga, geïnspireerd op Pink Floyd,
speelt het orkest de Jazz-suite nr. 2 van Sjostakovitsj,
de Naughty Limericks van Sjtsjedrin en. ook van
Sjostakovitsj, het bekende Tea for Two.

www.zeeuwsorkest.nl

15-09

FRANSE BAROKCANTATES

16-09

PIANO, HOORN EN VIOOL

16-09

ESCAPADA

| Veere | Sopraan: M.van ’t Hoff | www.consortofvoices.nl

| Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

| Sluis | www.belfortsluis.nl

VON BRUCKEN FOCK IN ZEELAND

ZO

Middelburg, Kasteel Ter Hooge, Koudekerkseweg 200, 14:00 uur

16-09

www.muziekpodiumzeeland.nl
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Larissa Groeneveld, cello / Edith van Moergestel, altviool /
Frank van de Laar, Marianne Boer en Rien Balkenende,
piano / het ZED Chamber Choir o.l.v. Elisabeth Blom.
Deze musici zullen samen in de idyllische tuin van Kasteel Ter
Hooge een ode brengen aan de Middelburgse
componist Von Brucken Fock.

CONCERTAGENDA ZEELAND 2018

JAN TERLOUW EN LEONARD ENSEMBLE

VR

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20:00 uur

Wankele wereld.
Geïnspireerd op de Suite del Ángel van Piazzolla.
Het thema is het consumptieve gedrag van de huidige mens,
dat een gevaar vormt voor onze aarde en onszelf.
Jan Terlouw spreekt en de muziek wordt gespeeld
door het Leonard Ensemble (viool, cello en piano).

21-09

www.zeeuwseconcertzaal.nl

NEW YORK POLYPHONY

VR

Vlissingen, St. Jacobskerk, 20:00 uur

21-09

www.muziekpodiumzeeland.nl

Dit gezelschap bestaande uit 4 mannen - countertenor,
tenor, bariton en bas - behoort tot de beste kleine vocale
ensembles van dit moment.
Niet vaak op Europese podia te zien, maar nu wel in Vlissingen.
Zij zingen werk van Clemens non Papa, Antoine
Brumel en Ivan Moody.

23-09

ALT, MEZZOSOPRAAN, BARITON MET PIANO

23-09

MALIBRAN QUARTET

28-09

INCANTO, MIDDELBURG

| Goes | www.kamer-muziek.nl
| Jubileumconcert | ZIE PAGINA 41

CAPELLA AMSTERDAM, o.l.v. Daniel Reuss
Vlissingen, St. Jacobskerk, 20:00 uur

ZA
30-09

www.muziekpodiumzeeland.nl

06-10

“Again and again” heet dit programma. Capella Amsterdam is één van de topkoren van Nederland.
Eén van de vele uitgebrachte cd’s werd bekroond met de Edison
Klassiek (2013). Het koor zingt werken van Josquin des Prez,
David Lang, Lassus en Pärt.

NICOLAS VAN POUCKE, PIANO

| Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

FINALISTEN PRINSES CHRISTINA CONCOURS

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, Salon, 11:00 uur

07-10

www.zeeuwseconcertzaal.nl

07-10

| Middelburg | www.kerkbiedtpodium.nl

In samenwerking met Stichting Kamermuziek Zeeland en
het Prinses Christina Concours speelt deze ochtend een
finalistenkwartet van het Prinses Christina Concours.
We laten ons nog verrassen welke werken ze gaan
spelen. Enthousiasme en passie gegarandeerd!
Zie ook: www.kamer-muziek.nl

DUO EBANO: KLARINET EN PIANO

| Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

Agenda wordt vervolgd op pagina 28
www.zeeuwsklassiek.nl
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Nagenieten in
de provincie
Een recensie in de krant lees je vaak om alsnog een kaartje te kopen of om in gedachten
na te genieten of mee te genieten van wat je gemist hebt met het idee ‘Volgende keer wil
ik erbij zijn!’ Zeeuws Klassiek heeft deze functie niet, maar toch kunt u in deze rubriek
even mee- of nagenieten van al het moois dat de Zeeuwse podia te bieden hebben gehad.
En we citeren graag Jeanette Vergouwen, recensent van de PZC, die een deskundig en
betrokken oordeel velt.
4 februari 2018, Aardenburg

BachPlus, St. Baafskerk

PZC 05-02-2018, Jeanette Vergouwen

Tot in het hart getroffen
In de cantate Jauchzet Gott is te horen dat Bach de Italiaanse stijl tot in de puntjes beheerste. In de openingsaria die klonk als een Italiaans concert waren mooie
dialogen te horen tussen trompet en sopraan Griet De Geijter. Opvallend bij dit
ensemble was dat de strijkers zo mooi gelijk speelden. De sopraan schitterde met
een heldere stem en prachtige versieringen. Het motet Tilge Höchster, meine
Sünde, is gebaseerd op het Stabat Mater van Pergolesie. Heerlijk vrolijke muziek
op een smartelijke tekst. Polyfonie van de bovenste plan en vocale solisten die
werkelijk tot diep in het hart troffen.

11 februari 2018, Terneuzen

PZC 12-02-2018, Jeanette Vergouwen

Open Haard Concert, Porgy & Bess

Aangenaam verpozen in Bohemen
De leden van het Amsterdam Wind Quintet begonnen met De Moldau van Smetana in een arrangement voor blaaskwintet. De rimpelingen in het rivierwater
en het geborrel van de klein bronnen werden knap gespeeld en de prachtige Moldau melodie werd bezielend door de hobo gebracht. In het Kwintet in D opus 91/3
van Reicha toonden de vijf musici dat ze uit het goede houd gesneden waren.

15 maart 2018, Terneuzen

PZC 17-03-2018, Jeanette Vergouwen

Het Zeeuws Orkest, Scheldetheater

Het Zeeuws Orkest heeft de lente in de bol
Het programma met een Spaans thema beloofde de nodige passie en warmbloedige vertolkingen. De stevige ritmes en het enthousiasme van het orkest zorgde
ervoor dat je klaar was om naar de arena te gaan. El Amor Brujo van De Falla
wordt niet vaak uitgevoerd en meestal in gereduceerde vorm. Tania Kross had
gekozen voor de volledige partituur. Haar interpretatie was indrukwekkend. Ze
zong als een flamencozangeres. De Capriccio Espagñol van Rimsky-Korsakov
was een goede afsluiter.
18 - Jaargang 1 | juni-december 2018

CD-reviews
Paul Janssen (KZ1-2018)

MATHIEU VAN BELLEN SPEELT ARNOLD & BRITTEN
Chef-dirigent: Ivan Meylemans
Solist: Mathieu van Bellen, viool
Orkest: Het Zeeuws Orkest

Dit is een plaat om blij van te worden. Niet alleen is de repertoirekeuze verheugend met de
Four Scottish Dances van Malcom Arnold en het
Vioolconcert van Benjamin Britten, ook demonstreert de opname hoe hoog de kwaliteit van een

(semi-)professioneel orkest kan zijn en hoezeer
Mathieu van Bellen zich heeft ontwikkeld tot
een befaamd solist. Het Zeeuws Orkest is onder
leiding van de Belgische dirigent en oud-trombonist van het Koninklijk Concertgebouworkest
Ivan Meylemans wederom enorm gegroeid en
maakt van Arnolds stoeierij met de Engelse en
Schotse volksmuziek een – live opgenomen –
sfeervol en spannend discours.
Paul Janssen (KZ2-2018)

FEICO DEUTECOM SPEELT GLASS / ADAMS / LANG / FRAHM
Solist: Feico Deutekom
De Nederlandse pianist Feico Deutecom is de
drijvende kracht achter het Attacca Ensemble
en een waardevolle duopartner voor harpiste
Lavinia Meijer als het gaat om de muziek van
Philip Glass en andere minimalisten. Deze muziek kan tot de grote liefde van Feico Deutekom
gerekend worden. Die liefde heeft hij nu omgezet in een waardevolle solo-cd die wandelt door
zo’n veertig jaar geschiedenis van minimal music en ambient music. Het start- en zwaartepunt

8 april 2018, Terneuzen

is uiteraard Philip Glass. Dat wordt onderstreept
door een mooie bewerking van Deutekom zelf
van delen uit de muziek voor de film Mishima.
Vervolgens waaiert de plaat via het oude China
Gates van John Adams uit naar recenter pianowerk van het Japanse brein achter het Yellow
Magic Orchestra Ryuichi Sakamoto, en naar
stukken van David Lang, Max Richter, Clint
Mansell en Nils Frahm. Het resultaat is een
mooie rode draad, een cd die door het strakke
en suggestieve spel van Deutekom een plezier is
en blijft om naar te luisteren.

PZC 09-04-2018, Jeanette Vergouwen

Porgy & Bess

Recital vol warmte en begeestering
Bij broer en zus Ella en Nicolas van Poucke stroomt de muziek door hun aderen.
Jonge twintigers die een fenomenale techniek in de vingers hebben en die paren
aan muzikaliteit. Ze voelen elkaar feilloos aan. De Sonate voor cello en piano nr. 1
op. 5 in F van Ludwig van Beethoven toonde de enorme beheersing van de celliste.
De beide instrumenten dialogeerden soepel, in de pianopartij zitten menige technische moeilijkheden. Nicolas speelde losjes, schijnbaar moeiteloos de vele loopjes
en trillers. De finale was een virtuoos hoogstandje. Van Serge Prokofiev werd de
Sonate voor cello en piano in D op. 119 vertolkt. In het Andante droop de dramatiek er vanaf en alles klonk echt Russisch.

15 april 2018, Hulst

PZC 16-04-18, Jeanette Vergouwen

St. Willibrordus Basiliek

Herdenking oorlogsslachtoffers vol sereniteit
Herdenking slachtoffers Eerste Wereldoorlog. De titel van het concert Tears from
Heaven was een juiste keuze. Alles werd in volledige sereniteit vertolkt. Het
Stabat Mater van Caldara was de hoofdbrok. De schrijfstijl van Caldara is lyrisch
en de tekst van de verzen in drie regels is emotioneel en smartelijk. Het werd
door de solisten en koor in de juiste sfeer gebracht. Het Sing unto the Lord van
Purcell was een prima afsluiting van dit concert. Het vormde een hoopvol slot,
met de verzuchting nooit meer oorlog.
Jaargang 1 | juni-december 2018 - 19

De Zeeuwse
“Bij de eerste muzieknoot rechtop en op het puntje van je
stoel”, dat is de ambitie van de Zeeuwse Concertzaal (ZC),
een bruisend eigentijds middelpunt in Middelburg.
De kracht van de programmering zit in de hoge artistieke
kwaliteit en de uitmuntende akoestiek van zaal.

Muzikale diversiteit
Om welke muzieksoort het ook gaat, het belangrijkste is natuurlijk dat de muziek
waardevol is in zichzelf. Daarbij groeit de samenwerking met onverwachte
andere kunstdisciplines. Muzikale diversiteit is een deel van ons leven geworden.
Ooit een topvioliste horen zingen terwijl zij solo viool speelt?

De Salon is onze intieme zaal
Wij zien dat muziek grote groepen beoefenaars en liefhebbers aanspreekt.
Daarvoor hebben wij twee zalen tot onze beschikking. Er is de Grote Zaal, voor
orkesten, koren en producties waar musici en andere kunstenaars de ruimte
van het podium nodig hebben. Daarnaast is er de kleine zaal, de Salon, voor
kleine ensembles, solo’s of duetten. Een intieme zaal waar het publiek er
met de neus bovenop zit.

De Grote Zaal is tegelijkertijd de opnamestudio
Naast de Grote Zaal, de Salon en de artiestenfoyer kunnen musici gebruikmaken van opnamestudio Zefir. Vele musici hebben hun cd hier professioneel
laten opnemen. Ook de registratie van een concert is mogelijk.

Onze partners
De orkesten die wekelijks in de Zeeuwse Concertzaal repeteren zorgen voor een
levendige sfeer. Het Zeeuws Orkest, de Koninklijke Oratorium Vereniging, het
Middelburgs Muziek Korps en de Stichting Kamermuziek waarmee we samenwerken met de Salonconcerten, voelen zich thuis in de Zeeuwse Concertzaal.
Bij alle concerten, bijeenkomsten en andere activiteiten ondersteunen de
vrijwilligers de organisatie met verschillende taken. Zij zetten zich met groot
enthousiasme in.

En onze vrienden
De directe relatie tussen musicus en toehoorder geeft een meerwaarde die je
alleen in de Zeeuwse Concertzaal beleeft. Ook na afloop, persoonlijk met de
artiesten in de foyer. U moet beslist eens komen luisteren! Daar wil je bij zijn,
dat wil je meemaken. Blijf nieuwsgierig en volg ons op de voet en met het
oor en word Vriend van de Zeeuwse Concertzaal zodat u gratis of met korting
naar onze concerten kan komen. ‘Je hóórt ’t in de Zeeuwse Concertzaal!’

Concertzaal
Ongehoord onbegrensd

Foto: Walter Cabo

Vriend worden? www.zeeuwseconcertzaal.nl/vriend-worden
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Foto: Udo Thijssen

Enkele hoogtepunten uit het
programma 2018-2019:
Claron McFadden en Nora Fischer

Foto: C. Lammertink

La Sfera Armoniosa, Claudio Monteverdi en zijn tijd.
Tijdloos! De muziek in dit programma met twee vocale
topsolisten is afkomstig rond de eeuwwisseling van de 16e naar
de 17e eeuw. Claron McFadden en Nora Fischer worden begeleid
op viola da gamba, lirone, chitarrone en barokgitaar.
”Ons hoogste doel is om de luisteraar in de ziel te raken.”

Jan Terlouw en het Leonard Ensemble
in het literaire concert Wankele Wereld, geïnspireerd op de
muziek van Astor Piazzolla. De indringende muziek van de
Suite del Angel en de tekst zijn volledig verweven en vormen een
volmaakte eenheid.

Dominic Seldis
Meestercontrabassist Dominic Seldis en zijn pianist brengen u
een heerlijke avond vol muziek en humor. Seldis is bekend als
jurylid in Maestro. Een geweldig duo dat met plezier prachtige
muziek maakt.

Foto: Jan Baks

Wilt u zich verliezen in reizen?
Liederen van Schubert tot Tom Waits en verder? Kom dan
naar Foreign Affairs: Songs of Travel. Een nacht in Lissabon is
helemaal het einde! U wandelt door Lissabon via pittoreske
steegjes naar beruchte volkswijken en ontmoet daar figuren,
ieder met zijn eigen verhaal, zijn eigen Fado… met zang van
Maria de Fátima begeleid door gitaren en een bas.

Foto: Ton Stanowicki

Of: Spinvis met In Werkelijkheid
Spinvis en Saartje Camp spelen een muziekvoorstelling die in
werkelijkheid over iets anders gaat. Spinvis behoort nog altijd
tot de Nederlandse top!

We verwelkomen u graag!
Foto: Frank Ruiter

Foto: Leon hardenberg

The Wall of
André Rieu

Het Zeeuws Orkest verrast keer op keer
De doelstelling van Het Zeeuws Orkest is
verrassende, veelzijdige en toegankelijke
muziek voor een breed publiek. Er zijn
vier concertseries per jaar door de hele
provincie en soms is er een verrassend
‘extraatje’ zoals dit jaar tijdens Concert
at Sea! Een Zeeuwse avond met BLØF,
Racoon en Danny Vera. Het Zeeuws
Orkest opent deze extra Zeeuwse avond
van Concert at Sea samen met BLØF en
de zangeres Anneke van Giersbergen om
19:00 uur.

Hoe maak je een aantrekkelijk programma?
Programmeren is net zoiets als de kok die een
menu samenstelt. Een menu moet evenwichtig
samengesteld worden en dat geldt ook voor een
concertprogramma. Soms is de rode draad bijvoorbeeld een Spaans thema, een andere keer
componisten uit dezelfde periode. Of er wordt
‘om de solist’ heen geprogrammeerd.

Het najaarsmenu
Dit najaar is het hoofdgerecht The Wall Symphony van Douwe Eisenga. Een symfonie
geïnspireerd op “The Wall” van Pink Floyd.
Het lekkerst wordt ook hier voor het laatst
bewaard. Het Zeeuws Orkest speelt dit stuk na
de pauze. Maar de voorgerechten zijn ook niet
te versmaden.

Vóór de pauze komen Russische componisten
aan bod met drie stukken die als voorgerechten
goed bij elkaar passen, maar ook goed smaken
bij de symfonie van Eisenga. Allemaal swingend
en vol ritme.

Sjostakovitsj en Sjtsjedrin
Muziek van deze componisten is toegankelijker dan veel mensen denken. U zult bekende
deuntjes horen, zoals Second Waltz ‘van’ André
Rieu en het liedje Tea for Two. Nieuwsgierig
geworden?

The Wall Symphony van
Douwe Eisenga
In het interview elders in dit blad benadrukt
de Zeeuwse componist, dat hij zijn eigen Wall
Symphony heeft geschreven, dus denkt u niet
dat u naar een bewerking gaat luisteren. Maar
de inspiratie ligt in The Wall van Pink Floyd.
Het is een première, dus we zijn benieuwd.
Douwe typeert zijn symfonie als overdonderend, meeslepend en vol ritmisch spektakel.
Deze omschrijving past verder prima bij de
stukken die Het Zeeuws Orkest verder in deze
concertserie speelt.
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Zeﬁr

Foto: Henri Berlize

Jakko van der Heijden
Een Middelburgs bedrijf met een wereldoriëntatie
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De muziekwereld kent onverwachte parels. Zeﬁr is zo’n parel,
een bedrijf in Middelburg, met een wereldoriëntatie.
De eigenaar Jakko van der Heijden is een gepassioneerd
musicus met idolen uit de oude muziek.
Zeﬁr, een opnamestudio die zich richt op akoestische muziek
Vandaag zijn we op bezoek bij Jakko
van der Heijden die zijn functie als
directeur van de Zeeuwse Concertzaal
in Middelburg combineert met zijn
eigen bedrijf Zefir Records. Zefir is:
een opnamestudio die zich richt op
akoestische muziek. Meestal nieuwe
muziek. Jakko gebruikt deze term
niet als avant-gardistisch maar als
tegenhanger van oude muziek (Middeleeuwen, Renaissance en Barok).

vervolmaken van de interpretatie, het verhaal van
de musicus. Daarmee maak je de beste opname.
Jakko is begonnen in de tijd vóór internet. De cd
bestond net en de opleidingen waren beperkt tot
Philips en de Omroep. Na zijn studie is Jakko eerst
gaan freelancen. Opnemen voor platenlabels overal
in de wereld. Een kasteel in Engeland met een
fantastische zaal waarin alle groten der aarde hem
voorgingen in het opnemen van muziek. Maar ook
commerciële kinderliedjes in Enschede, die overigens heel goed scoorden.

Na het zwerversbestaan is Jakko in 1995 weer
neergestreken in zijn geboortestreek en gaan werken bij Omroep Zeeland Radio en TV. De droom
Zefir doet: opname, productie
van een eigen studio gekoppeld
van cd of audiotracks en
aan een zaal met een mooie
distributie. Verkoop van cd’s
akoestiek kwam pas veel later.
“Kwaliteit betekent
en inmiddels streaming
Tijdens de discussie in 2004
ook een Edison
audio-tracks en digitale downrondom het voortbestaan van
nominatie
loads. Jakko heeft een unieke
de Concertzaal heeft hij met
combinatie gecreëerd.
bijvoorbeeld: voor
Douwe Eisenga de handschoen
Hij gebruikt de gouden akoesopgepakt en is samen met hem
‘Senhora del Mundo’ ’’
tiek van de Zeeuwse Concertdirecteur geworden van de
zaal in Middelburg die echt
Zeeuwse Concertzaal. Dit gaf
beroemd is. De zaal is een
hem tevens de kans voor zijn
replica in het klein van de grote zaal van het
eigen studio. “Het was een hele klus,” vertelt Jakko,
Concertgebouw in Amsterdam. Er staat een
“maar je eigen studio kun je toch het beste naar je
prachtige Steinway D vleugel. Verbonden met de
hand zetten en daarmee de kwaliteit optimaliseren.”
Zeeuwse Concertzaal heeft Jakko er een studio
naast gebouwd, met de beste apparatuur. Dit is het
Foto: Henri Berlize
neusje van de zalm, want Jakko gaat als musicus
voor de beste kwaliteit.

Wie is Jakko van der
Heijden?
Jakko is een geboren Zeeuw. 48 Jaar, met een conservatoriumopleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, de tak muziekregistratie.
In zijn tijd tussen 1988 en 1993 was er een heel
select groepje van mensen dat werd opgeleid om de
techniek van microfoons en mixen te beheersen,
maar vooral met gebruik van het muzikaal gehoor.
Om met de partituur als leidraad een cd of ander
medium een muzikale ziel mee te geven.
Techniek is een hulpmiddel, de kwaliteit ligt in het

Zes tot tien projecten per jaar
Een muziekproject van Zefir is niet een middagje
opnemen. Musici uit het hele land komen hierheen
voor de opname van hun cd. Steeds vaker worden
online tracks, dit zijn individuele muziekstukken,
opgenomen. Een project behelst een kleine week
opnames met het ensemble of de musici. Vervolgens het editen en mixen, het produceren van
de cd en de distributie naar verkoopkanalen via
distributeurs en platenlabels. De kosten van zo’n
project zijn van start tot finish zo’n 10.000 Euro.

naar China. Dat is niet makkelijk met censuur e.d.
maar ik verwacht toch dat daar grote cijfers uit
gaan komen. Je bereikt daar natuurlijk een enorm
publiek. De wereld wordt dan wel heel klein en
Zefir wordt dan plotseling een wereldspeler.
Onvoorstelbaar hier vanuit de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Prachtig!”

Want wie komt er nu naar
Middelburg om een cd op te
nemen?

“Daar zal je nog verbaasd over
Het muziekgezelschap kan dit
staan. Het grootste deel van
bekostigen en de verdere distrimijn klanten komt uit Nederbutie zelf doen, maar heel vaak
“Mijn studio is een
land of soms nog van verder.
gaat Jakko een samenwerking
concertzaal.
Ik wil zeker niet arrogant
aan, waarbij bijvoorbeeld ieder
Een muziekproject
klinken, maar ik hoor terug
50% van de kosten en van de
van Zefir is niet een
dat ze kiezen voor mijn
opbrengsten voor zijn rekening
kwaliteit, mijn betrokkenheid.
middagje opnemen.”
neemt. Het is geen gemakkeEn dat in combinatie met de
lijke markt want het resultaat
prachtige akoestiek. Ik bouw
kan enorm wisselen, zeker nu
met de musici toch een vriendde online streaming-diensten zoals Spotify een
schapsrelatie op, je wordt een beetje onderdeel van
steeds belangrijker plaats gaan innemen.
het ensemble. Je stuurt, luistert kritisch en biedt
Jakko maakt bij een project vrijwel altijd 1000 cd’s. een spiegel. En uren tellen dan niet meer, het
gaat om het beste resultaat. Hoe kunnen we een
De verkoop daarvan kan enorm wisselen.
opname maken waar de muzikaliteit en passie van
Er zijn projecten uit 1996 waarvan hij nog 200
afspat? Musici zijn toch vreemde wezens, gepascd’s heeft liggen en van andere projecten heeft hij
sioneerd, op het detail, en altijd op zoek naar de
10.000 cd’s verkocht.
beste kwaliteit. En in een registratie kun je, anders
dan in een concert, de muziek zo optimaliseren.
De wereld van de geluidsdragers is de laatste 50,
En dan niet om de klanken perfect op het juiste
misschien wel 100 jaar continu in verandering
moment te laten klinken. Maar om een unieke
geweest van bakeliet platen, naar langspeelregistratie te maken met de expressie, het verhaal,
platen, audiotapes, cassettes, cd-rom en nu de
de muzikale bedoeling van deze musici”.
live-streamtracks op internet. Een cd bevat
gemiddeld zo’n 12 tracks, maar de variatie ligt
tussen 4 tot 36 tracks.

“Voor mij is een goede score een verkoop van 400
cd’s per jaar, gedurende meestal 3 tot 4 jaar. Nu
ben ik heel tevreden met 250.000 streams per
track per jaar. Dan praat je bij 15 tracks op een cd
over zo’n 4 miljoen luisteraars. De opbrengsten
zijn dan zo’n 10.000 dollar. Dan is een project echt
geslaagd, maar dat halen we natuurlijk lang niet
altijd. Want het aantal luisteraars wordt enorm
beïnvloed door de playlists die Spotify aanbiedt.
Marcel Worms, een goede pianist uit Amsterdam
waar ik regelmatig mee samenwerk, werd geplaatst
in de playlist ‘peaceful piano’. De cijfers gaan dan
in één keer door het plafond. Ik ben onlangs op
een conferentie geweest van Naxos, een platenlabel
en distributeur die zijn basis heeft in Nashville
(VS). Ik ga nu met hen meedoen in de distributie
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Samen
bereiken
we meer!

“De essentie
van schoonheid
is eenheid in
variëteit.”
Felix Mendelssohn
Rijkse staat bekend als het klassieke Accountantskantoor.
Maar wat dacht je van Rijkse Connect?
Online administratie, online boekhouden, online
personeelsadministratie, businessmonitor en benchmark.
Alles online en klassiek eenvoudig te bedienen!

www.rijkse.nl

Vervolg van agenda op pagina 12 t/m 17

THE WALL SYMPHONY, in première.
08-09 | Het Zeeuws Orkest o.l.v. Ivan Meylemans,
Sas van Gent | ZIE PAGINA 16

VR

OPENINGSCONCERT, 30e Festival-

editie met ‘Antwerp Symphony Orchestra’.

30 jaar

CONCERTAGENDA ZEELAND 2018

05-10 Locatie: RK Kerk, Sluis.

Met werken van Barber, Schubert en
Beethoven o.l.v. Philippe Hereweghe.

ZA

THE WDR FUNKHAUSORCHESTER & UWAGA

06-10 Locatie: Scheldetheater, Terneuzen.

St. George Quintet

Een concert in ‘Proms-sfeer’, aangevuld met
komische muzikale acts: Uwaga Kwartet.

ZO

PIANODUO SCHOLTES &
JANSEN (NL)

07-10 Locatie: RK Kerk, Hengstdijk.

DO

ENSEMBLE PRIMA È VOCE

VR

THE FOUR BARITONES (NL) EN
GRUPETTO ENSEMBLE (B)

Residentie Orkest The Hague.
Foto: Julie Algra

4 handen en twee vleugels met een romantisch
programma door internationaal piano-toptalent.

Met ‘Night of Opera & Operetta’ (D)
11-10 Locatie: NH Kerk, IJzendijke.

12-10 In Flanders Field.

ZA

RESIDENTIE ORKEST THE HAGUE
o.l.v. James Feddeck (USA)

13-10 Locatie: Basiliek, Hulst.

Solist: pianiste Nino Gvetadze (Georgië).

ZO

Alix Lagasse

Locatie: RK Kerk, Koewacht.
Voor de verbindende teksten: Kurt van Eeghem.

COAL HARBOUR

Locatie: Porgy & Bess, Terneuzen.

VR

ST. GEORGE QUINTET (B)
Locatie: Grote Kerk, Groede.

19-10 ‘British Legends’, werken van Elgar en Williams.

ZA

Nino Gvetazde

14-10 10 jonge musici,een gevarieerd muzikaal cadeau.

NATIONAAL ORKEST VAN BELGIË
o.l.v. Hugh Wolff (USA)

20-10 Locatie: Scheldetheater, Terneuzen.
Een orkest van wereldformaat.

ZA

SINFONIA ROTTERDAM XL

een bijzonder slotconcert o.l.v. Conrad

27-10 van Alphen, Solist: violiste Alix Lagasse.
Locatie: Basiliek, Hulst.
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Kaartverkoop via:
www.festival-zvl.nl

CONCERTAGENDA ZEELAND 2018

DAAN MANNEKE’S “DE GROTE ARCHIPEL”

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20:00 uur

12-10

www.muziekpodiumzeeland.nl

Met Hannes Minnaar, Ralph van Raat, Geoffrey Madge,
Helena Basilova, Daniel Kramer en Kelvin Grout.
De Zeeuw Daan Manneke is de nestor van de eigentijdse
muziek in Zeeland. Met 6 pianisten die o.a. een
estafette spelen wordt dit een geweldig concert.

HET ZEEUWS ORKEST, o.l.v. Ivan Meylemans

ZA

Goes, Theater de Mythe, 20:00 uur

13-10

www.zeeuwsorkest.nl

Het Zeeuws Orkest brengt met deze Najaarsserie een
spetterend programma.
Naast The Wall Symphony van Douwe Eisenga, geïnspireerd op
Pink Floyd, speelt het orkest de Jazz-suite nr. 2 van
Sjostakovitsj, de Naughty Limericks van Sjtsjedrin
en, ook van Sjostakovitsj, het bekende Tea for Two.

FINALISTEN PR. CHRISTINA CONCOURS

ZA

Noordgouwe, Driekoningenkerk, 20:00 uur

13-10

www.kmsd.nl

Elk najaar komen de winnaars van het befaamde concours
voor klassieke muziek naar de Stichting Kamermuziek
Schouwen-Duiveland. De jonge talenten laten horen dat ze niet
alleen solistisch een prijs hebben verdiend, maar ook goed met
elkaar kunnen spelen. Jonge mensen op het
concertpodium, altijd verrassend!

BUSCH TRIO

ZA

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20:00 uur

20-10

www.muziekpodiumzeeland.nl

Het Busch Trio - bestaande uit Mathieu van Bellen, viool /
Ori Epstein, cello en zijn broer, Omri Epstein, piano speelt over de hele wereld.
Maar graag komt Mathieu met zijn trio
terug naar zijn geboortegrond.
Zij spelen Ravel, Dvõrak en Haydn.

21-10

A. WIERDSMA, VIOOL EN E. LIDDALL, PIANO

21-10

SHURA LIPOVSKI AND FRIENDS

| Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

| Sluis | www.belfortsluis.nl

KINDERCONCERT: ‘WAT NIEMAND WEET’

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 15:00 uur

28-10

www.zeeuwseconcertzaal.nl

www.zeeuwsklassiek.nl

Tonke Dragt schreef voor de Kinderboekenweek het prentenboekje geïnspireerd op het verhaal van Noach en de Ark.
Ze voorzag het verhaal van verrassende nieuwe wendingen.
Koperkwintet KWIVR (2 trompetten, trombone,
hoorn en tuba) en verteller Rudi van Hest brengen
deze kleurrijke vertelling tot leven in een muzikale
voorstelling voor iedereen vanaf 5 jaar.
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28-10

CUGNON ENSEMBLE

| Ritthem | www.theatersaanzee.com

NACHT IN LISSABON, Maria de Fátima zingt de Fado
Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20:00 uur

VR
02-11

www.zeeuwseconcertzaal.nl

03-11

JULIANA KORPSEN

U wandelt door Lissabon van zonsondergang tot in de kleine uurtjes:
van de oevers van de Taag via pittoreske steegjes naar beruchte
volkswijken, van dagjesmensen in restaurants naar schimmige
figuren op donkere straathoeken - ieder met zijn
eigen verhaal, zijn eigen Fado. Maria de Fátima zingt
al 40 jaar lang Fado en nog steeds vanuit haar tenen.

| Middelburg | www.juliana.org

RALPH ROUSSEAU, VIOLA DA GAMBA

ZO

Middelburg, Concertzaal, Salon, 11:00 uur

04-11

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Rousseau’s losse presentatie en opvallende verschijning zijn veelbesproken. Zijn concertprogramma’s worden door hemzelf aan
elkaar gepraat en hij weet een buitengewoon
intieme sfeer te creëren. Ralph speelt stukken van
Tobias Hume en recent ontdekte werken van
Telemann. Zie ook: www.kamer-muziek.nl

10-11

CANTUS ANONYMUS ZINGT O.A. SCHUTZ

10-11

ACCORDEON VERENIGING CONCERTINA

10-11

REVUE BLANCHE MET EUROPEES ERFGOED

| Middelburg | www.concertinazeeland.nl
| Terneuzen | www.porgyenbess.nl

SPINVIS, “In Werkelijkheid”

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 15:30 uur

11-11

www.zeeuwseconcertzaal.nl

16-11

| Middelburg | www.kerkbiedtpodium.nl

ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL

Spinvis en Saartje Van Camp spelen een muziekvoorstelling
die in werkelijkheid over iets anders gaat.
Achter ieder verhaal zit een ander verhaal. En ook dat verhaal
vertelt niet alles. Een visuele en muzikale vertelling
met veel nieuwe en oudere liedjes van Spinvis.
Opnieuw gearrangeerd. Soms verstild. Soms keihard.
| Middelburg | www.zeeuwsemuziekschool.nl

AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA,

VR

o.l.v. Ton Koopman
Vlissingen, St. Jacobskerk, 20:00 uur

16-11

www.muziekpodiumzeeland.nl
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Het Baroque Orchestra zal de zes “Concerti armonici” van
graaf Unico Wilhelm van Wassenaer spelen.
Deze stukken werden eerder toegedicht aan
Pergolesi. Maar de werkelijke componist is de
Nederlander Van Wassenaer.

CONCERTAGENDA ZEELAND 2018
17-11

KONINKLIJKE ORATORIUM VERENIGING

STRIJKTRIO BESEMER, TSAI EN NEDIALKOV

ZA

Noordgouwe, Driekoningenkerk, 20:00 uur

Elise Besemer won al vele prijzen, onder andere bij het
Prinsengrachtconcert. Met Shih-Hsien Tsai op altviool en Boris
Nedialkov op cello brengt Elise kamermuziek op topniveau. Op dit
moment is zij een van meest veelbelovende jonge violisten. Tot het
repertoire van het trio behoren werken van Beethoven, Schubert, Dohnányi en Hindemith.

17-11

www.kmsd.nl

TY ZEEUWS KAMERORKEST, STRIJKKWARTET,

ZA

met Annemiek de Bruin
17-11: Wemeldinge, Maartenskerk, 20:00 uur
18-11: Veere, Museum de Schotse Huizen, 15:00 uur

17-11
+

ZO

18-11

| Middelburg | www.oratoriummiddelburg.nl

www.tyzeeuwskamerorkest.nl

‘Een Rondje Romantiek’ verwijst naar de gekozen
muziekwerken van Brahms, Schubert en Borodin,
en naar de intieme sfeer van de historische locaties,
Wemeldinge en Veere.

18-11

TOBIAS BORSBOOM, PIANORECITAL

18-11

FOULARD TRIO

| Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

| Sluis | www.belfortsluis.nl

YOUTH PERCUSSION POOL, How to play the triangle

VR

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20:00 uur

23-11

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Youth Percussion Pool en Tatiana Koleva
(marimba en percussie).
Muziek van Leonard Bernstein gecombineerd
met nieuwe composities geïnspireerd op West
Side Story, met improvisaties, verschillende
stijlen en genres.

23-11

KOORMUZIEK ROND THEMA WATER

| Zierikzee | www.zeeuwsvocaalensemble.nl

24-11

KOORMUZIEK ROND THEMA WATER

| Terneuzen | www.zeeuwsvocaalensemble.nl

TY ZEEUWS KAMERORKEST, STRIJKKWARTET,

VR

met Annemiek de Bruin
23-11: Burgh, PKN Kerk, 20:00 uur
25-11: Hengstdijk, Catharina Kerk, 15:00 uur

23-11
+

ZO

25-11
25-11

www.tyzeeuwskamerorkest.nl

LUMAKA ENSEMBLE

www.zeeuwsklassiek.nl

‘Een Rondje Romantiek’ verwijst naar de gekozen
muziekwerken van Brahms, Schubert en Borodin,
en naar de intieme sfeer van de historische locaties,
Burgh en Hengstdijk.

| Goes | www.kamer-muziek.nl
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PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND,

VR

o.l.v. Mario Brunello
Vlissingen, St. Jacobskerk, 20:00 uur

30-11

Hannes Minnaar, piano / Mario Brunello, cello.
Mario Brunello dirigeert, maar hij speelt zelf ook op cello de
Rococo Variaties van Tsjaikovski.
Hannes Minnaar speelt pianoconcert nr. 21
van Mozart.

www.muziekpodiumzeeland.nl

30-11

GOSPELKOOR GLORIFY

| Middelburg | Peace on Earth | www.gospelkoorglorify.nl

01-12

GOSPELKOOR GLORIFY

| Middelburg | Peace on Earth | www.gospelkoorglorify.nl

ESTHER APITULEY – LECTURE CONCERT

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, Salon 11:00 uur

Dit programma is een concert dat verder gaat dan alleen
luisteren.
Het is een combinatie van musiceren en vertellen
over Apituley’s ervaringen in de muziek, met
name over de diepere zin van haar liefde
voor de muziek en haar altviool.

02-12

www.zeeuwseconcertzaal.nl

02-12

LAURA TROMPETTER, Slagwerk

02-12

HEXAGON PLUS+ MOZART,

07-12

ITALIAANSE EN DUITSE KERSTMUZIEK

| Middelburg | www.consortofvoices.nl

08-12

ITALIAANSE EN DUITSE KERSTMUZIEK

| Burgh | www.consortofvoices.nl

08-12

MUSICALGROEP PAPILLON

09-12

CUGNON ENSEMBLE, RITTHEM

| Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

| Terneuzen | www.porgyenbess.nl

| Middelburg | www.musicalgroeppapillon.nl
| www.theatersaanzee.com

THE CHOIR OF THE KING’S CONSORT,

DO

o.l.v. Robert King
Vlissingen, St. Jacobskerk, 20:00 uur

13-12

www.muziekpodiumzeeland.nl

Het koor zorgt voor een avond met traditionele kerstmuziek.
Het wereldberoemde koor luisterde het gouden
jubileum op van Koningin Elisabeth II.
Het koor zingt muziek van eigen bodem.

REIZEND MUZIEK GEZELSCHAP,

VR

o.l.v. Mathieu van Bellen
Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20:00 uur

14-12

www.zeeuwseconcertzaal.nl
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Na een mooi concert in november 2017 waarna Christian Bor, die
het RMG 35 jaar had geleid, het stokje overgaf aan
Mathieu van Bellen, komen ze terug. In ieder geval
met Mathieu van Bellen en Maria Milstein. Programma is nog niet bekend, we laten ons verrassen.

CONCERTAGENDA ZEELAND 2018

KERSTCONCERT, met Amsterdam Wind Quintet

ZO

Noordgouwe, Driekoningenkerk, 15:00 uur

16-12

Het blazersensemble Amsterdam Wind Quintet brengt op fluit,
hobo, klarinet, fagot en hoorn het sfeervolle kerstprogramma
‘Klinkende Kerstcadeaus’. Een kerst zonder muziek van Bach is als
kerst zonder kerstboom. Delen uit Bach’s beroemde Weihnachtsoratorium. Naast de Notenkraker-Suite van Tsjaikovski, speelt het
ensemble kerst-melodieën uit Polen en de
swingende Jazz-Suite van Bill Holcombe.

www.kmsd.nl

16-12

SCHOLTES EN JANSSENS, PIANODUO

| Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

TY ZEEUWS KAMERORKEST,
MET KINDERKOOR HEMELSBLAUW

DI

Middelburg, Nieuwe Kerk

18-12

’s Middags is er concert voor scholieren met een
verhalenverteller en ’s avonds volgt een sfeervol
kerstconcert voor jong en oud!
www.tyzeeuwskamerorkest.nl

26-12

VAN BELLEN, MILSTEIN, VAN POUCKE

| Terneuzen | www.porgyenbess.nl

2019
06-01

HET ZEEUWS ORKEST

06-01

FUSE

10-01

NIEUWJAARSCONCERT MET YENTL EN DE BOER

| Terneuzen | www.zeeuwsorkest.nl

11-01

NIEUWJAARSCONCERT MET YENTL EN DE BOER

| Vlissingen | www.zeeuwsorkest.nl

11-01

HERBERGEN

12-01

NIEUWJAARSCONCERT MET YENTL EN DE BOER

12-01

HERBERGEN

20-01

ALEXANDRA D’ESPINOZA, ZANG, NATALIA PAVLOVA, PIANO

20-01

BERT V.D. BRINK & THOMAS OLIEMANS

20-01

COCO COLLECTIEF

22-02

NU ALVAST VERKLAPPEN: DOMINIC SELDIS

| Middelburg | openbare repetitie | www.zeeuwsorkest.nl

| Terneuzen | www.porgyenbess.nl

www.zeeuwsklassiek.nl

| Middelburg | www.zeeuwseconcertzaal.nl
| Goes | www.zeeuwsorkest.nl

| Middelburg | www.zeeuwseconcertzaal.nl
| www.concertenvlissingen.nl

| Terneuzen | www.porgyenbess.nl

| Middelburg | www.zeeuwseconcertzaal.nl
| www.zeeuwseconcertzaal.nl
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UWAGA Kwartet

Bij klassieke muziek

James Feddeck. Foto: Terry Johnston

‘hou je het soms
niet droog’

En dat is goed te verklaren,
want muziek is emotie en
beïnvloedt je stemming,
het raakt je hart.

Met diverse prachtige concertuitvoeringen tijdens het
Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen brengen we die
verbindingen op gang voor iedereen. Dan beleef je
muziek om bij weg te dromen of om gewoon blij van te
worden. Dan weer gedragen en romantisch, dan weer

30 jaar

komt het groots en theatraal op je af. Maar overal van

8 september en van 5 t/m 27 oktober
Zie de concertagenda in dit magazine voor het programma

een kwalitatief hoog niveau en als een muzikale deken
uitgerold in gecreëerde concertzalen achter de dijken van
ons mooie Zeeuwsch-Vlaanderen. De afgelopen 30 jaar
heeft bewezen dat de tijd en waardering de beste jury is
om dit cultureel boegbeeld van de regio te omarmen en
deze feestelijke jubileumeditie mee te vieren: ‘van d‘Ee
tot Hontenisse en van Hulst tot aan Cadzand!’

Kaartverkoop via: www.festival-zvl.nl

The Wall Symphony

In gesprek met Douwe Eisenga

“Al sinds het uitkomen van het album ‘The Wall’
van Pink Floyd, eind jaren zeventig, vind ik dit album intrigerend.
Het is fascinerend omdat het diepgaander is zowel in tekst,
muziek, inhoud als ook in productie.”

The Wall Symphony
Wat brengt je ertoe om met ‘The Wall’ van
Pink Floyd aan de slag te gaan?
“Al sinds het uitkomen van het album The Wall
van Pink Floyd, eind jaren zeventig, vind ik
dit album heel intrigerend. Het is fascinerend
omdat het diepgaand is, zowel in tekst, muziek,
inhoud als in sound. The Wall gaat over de
zanger van een grote band die langzamerhand
volkomen vervreemdt van zijn publiek, waanbeelden krijgt en een muur om zichzelf optrekt.
Het verhaal is bijzonder, alleen al vanuit de
autobiografische laag die erin zit. De eerste leadzanger, Syd Barrett, is in 1968 uit de band gezet
omdat hij steeds psychotischer werd.
Vermoedelijk speelde overmatig drugsgebruik
daarin een rol.”

Een muur van waanbeelden…
De keerzijde van het succes
“Maar The Wall heeft het vooral over de gevolgen van
het enorme succes van een superband. Pink Floyd was
een band die heel snel een gigantische sterrenstatus
verwierf. Met megalomane shows, waarbij de afstand
tot het publiek steeds groter en groter werd. De bandleden vervreemdden van hun eigen publiek.”

Het gaat over arrogantie en
afkeer van het publiek
“Roger Waters, de bassist van de band, die later het
artistieke roer overnam en daarmee steeds bepalender
werd, kwam uiteindelijk zichzelf tegen op het moment
dat hij tijdens een show een fan in het gezicht spuugde,
‘The spitting incident’ . Voor hem was dit een soort
‘wake-up call’ waarin hij zich realiseerde hoever zij
gezakt waren in hun arrogantie en afkeer van het
publiek. Dit is één van de artistieke lagen die in het
verhaal verwerkt zijn. Daarnaast vormt de dood van
Waters’ vader een verhaallijn in The Wall. Zijn vader
raakte als soldaat vermist tijdens gevechten aan de
Italiaanse kust in de Tweede Wereldoorlog. Zijn lichaam
werd nooit gevonden en de exacte toedracht bleef bijna
zeventig jaar een raadsel, totdat een oorlogsveteraan
in 2013 documenten met details over de doodsoorzaak
ontdekte. The Wall wordt algemeen beschouwd als het
Opus Magnum van Pink Floyd.”

De overeenkomst tussen Barok
en Rock is het doorgaande ritme
“Ik ben als componist steeds op zoek
naar de relatie tussen Rock en Klassiek
en daar is dit idee uit voortgekomen,
ook geïnspireerd door Philip Glass die
twee albums van David Bowie (Low en
Heroes) heeft verwerkt tot symfonieën.
Ook denk ik dat er vraag is naar dit
soort werk. Nu is er de samenwerking
met Het Zeeuws Orkest, maar daarna
zal dit vermoedelijk ook gelden voor
andere orkesten.”

Componist Douwe Eisenga
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“Ik speel met: melodie,
harmonie, ritme, klank,
tempo en dynamiek.”

In gesprek met Douwe Eisenga
Hoe komt zo’n compositie tot
stand?
“Het is een proces van vallen en opstaan. Voor mij is
het een combinatie van ambacht, magie en momentum.
Iedereen kan achter een piano gaan zitten en een paar
noten achter elkaar zetten. Maar dan? Hoe maak je
hier een goed stuk van twintig minuten van? Dat is een
ambacht, maar het is ook magie. Soms zwoeg je en lukt
het uiteindelijk niet. Maar soms groeit een basis van
tien seconden haast vanzelf uit tot een prachtig stuk.
En als het goed is, gaat het vanzelf. Maar ik kan het
niet honderd procent sturen. Ik weet van te voren nooit
welk beginidee wel gaat werken en welk idee niet. Daar
zit nog altijd iets magisch in. Bovendien speelt simpelweg het moment mee. Een idee dat als restafval op de
plank belandt, kan jaren later uitgroeien tot een overtuigende compositie.
Voor mij is er maar één eindcriterium. En dat is niet
of mensen het mooi vinden of dat het veel verkocht
wordt. Voor mij is het uiteindelijke criterium dat ik
mijn eigen stuk na tweehonderd keer luisteren nog
mooi of boeiend vind. Als een stuk me na tien keer
luisteren verveelt dan gaat het de deur niet uit. Ik ben
de grootste fan van mijn eigen composities maar ook de
grootste criticus.”

Hoe ver staat het ermee?
“Op het moment dat we dit interview hebben, heb ik
twintig minuten, dat wil zeggen twee delen van de
compositie, voltooid. Voor de duidelijkheid: dit is geen
arrangement. Het is een symfonie van mij, geïnspireerd
op The Wall.
Als ik een muziekstuk componeer speel ik met de componenten: melodie, harmonie, ritme, klank, tempo en
dynamiek. In het eerste deel Brick bijvoorbeeld neem
ik een motief, een fragment van Another Brick in the
Wall en daar ga ik op parafraseren. Hoewel dit eerste
deel een snel stuk is, begin ik met een langzaam intro
waarin deze uitwerking klinkt.

Het tweede deel is langzaam en heet Sky. Het is gebouwd op de eerste paar maten van Goodbye Blue Sky.
Een klein motief, een minimaal stijlelement, dat ik
maximalistisch gebruik, waarmee ik bedoel dat ik het
maximaal benut. Als ik met een compositie eenmaal
goed op weg ben, gaat het vaak om een soort machine
die moeilijk meer te stoppen is. Voor mijzelf verklaar
ik dit uit mijn muziekvoorkeur voor zowel Rock en
Minimal Music als voor Barok. De parallel in deze
muziekvormen zit voor mij in de doorgaande ritmische
beweging. In de ‘Fortspinnung’ zoals dat in de Barok
genoemd wordt. Dat gaat maar door, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld Mozarts thema’s, die telkens afgeronde
blokken vormen.”

Hoe typeer je je eigen muziek?
“Ik wil muziek maken waarin het ‘in het nu’ goed
toeven is. Als ik dat bijvoorbeeld afzet tegen de muziek van de Romantiek van de 19e eeuw, dan typeert de
Romantiek zich doordat er gezocht wordt naar meer.
Het gaat ervan uit dat je in het hier en nu ongelukkig
bent, dat het achter de horizon allemaal veel beter is.
Sinds mijn studie ben ik bezig geweest met componisten die - zonder dat ik daarnaar op zoek was - soms
refereerden aan elementen uit het boeddhisme. Ideeën
die ervan uitgaan dat je geluk in jezelf moet zoeken of
dicht om je heen. Ook wil ik proberen in mijn muziek
ruimte te houden voor mijzelf en voor de luisteraar.
Ik probeer niet de emotie te dicteren. Het moet goed
toeven zijn in het landschap.”

Meer over: ‘The spitting incident’ op: http://www.angelfire.com/va/battersea/spit.html
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Zeeuws Vocaal
Ensemble

gaat voor de top
in het amateursegment

Het Zeeuws Vocaal Ensemble (ZVE)
is een ambitieus koor. Het wil zich
onderscheiden van andere (kamer)
koren en oratoriumverenigingen ‘op
het gebied van artistieke kwaliteit,
koorklank en programmering’.
Patrick van der Linden staat aan het
roer van deze ambitieuze groep.

Uitstekende sfeer
In 2018 bestaat het Zeeuws Vocaal Ensemble 30 jaar.
Het koor telt 29 leden. Lid van het eerste uur Gerda
Dousma (62 jaar): “Er is veel veranderd in de afgelopen 30 jaar. Eén ding is echter niet veranderd: de uitstekende onderlinge sfeer!” Jongste en meest recente
lid is Lise Kuiper (19 jaar): “Ik vind het heel erg fijn
om te zingen en geniet er elke maandagavond weer
van. Onze dirigent vertelt interessante dingen over de
muziek en ook tijdens het zingen leer ik veel van hem.”

Discipline
Wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan het Zeeuws
Vocaal Ensemble? “Het koor is gedisciplineerd en
leergierig. De koorleden willen graag steeds beter
zingen. Daarom kiezen de leden ervoor te investeren
in kwaliteitsverbeterende maatregelen zoals koorscholing, thuisstudie, enzovoort”, legt dirigent en
tevens artistiek leider Patrick van der Linden uit.

Ambitie
“Het Zeeuws Vocaal Ensemble heeft alle mogelijk
heden een kamerkoor te zijn voor ambitieuze koor
zangers, die openstaan voor vocale uitdaging en met
elkaar willen genieten van de meest prachtige koormuziek” geeft van der Linden aan. “De Hohe Messe
van Bach voerden we onlangs uit. Dat is voor mij
wel het summum van de koormuziek. De uitvoering
was een prachtig hoogtepunt, net zoals het Mozartfestival in 2017.”

Toekomstmuziek
Op de vraag welk stuk de dirigent graag nog eens op
Zeeuwse bodem zou uitvoeren antwoordt hij: “Ik zou
graag nog eens Le Roi David van Honegger willen
uitvoeren, voor mij een hoogtepunt uit de eerste helft
van de 20e eeuw. Dit stuk is ook goed als fraai educatief werk te brengen naar liefhebbers om ook modernere klassieke muziek uit te leggen en te promoten.”
30 juni: Zomeravondconcert
Geerteskerk te Kloetinge. Uiteenlopende werken die
geprogrammeerd zijn als een muzikale ‘mis’.
Aanvang: 20.00 uur.
23 en 24 november: Waterconcerten
Concerten in Zierikzee (Grote Kerk) en Terneuzen
(Grote Kerk) met muziek rondom het thema ‘Water’.
Aanvang: 20.00 uur.
Foto: Janno van de Ende.

Leden gezocht

Het ZVE is nog op zoek naar nieuwe leden. Met name tenoren en bassen worden van harte uitgenodigd om eens
vrijblijvend mee te komen repeteren. Het koor repeteert elke maandagavond van 20:00-22:15 uur in de Mozeskerk
te Kapelle-Biezelinge. Lees alles over het koor op www.zeeuwsvocaalensemble.nl.

Incanto

Italiaans voor ‘betovering’

Incanto is de naam van de Stichting
voor Oude Muziek. De stichting werd op
1 oktober 1993 in Middelburg opgericht.
Zij heeft zich ten doel gesteld concerten
te organiseren waarin muziek van Middeleeuwen tot en met Romantiek wordt
uitgevoerd op zo’n authentiek mogelijke
manier.

Uitstekende sfeer
Incanto nodigt musici uit heel Europa uit die vertrouwd
zijn met de uitvoeringspraktijk van de stijlperiode
waaruit muziek ten gehore wordt gebracht. Zo traden
afgelopen jaren in Middelburg op: Peter Kooij (bas),
Johannette Zomer (sopraan), Erik Bosgraaf (blokfluit),
Anton Steck (barokviool), de Van Swieten Society o.l.v.
fortepianist Bart van Oort, ensemble Scherzi Musicali
o.l.v. Nicolas Achten, Mieneke van der Velden (viola
da gamba), Gustav Leonhardt (organist), en klavecinisten Bob van Asperen, Marieke Spaans, Catalina
Vicens, Korneel Bernolet en Jean Rondeau.
Incanto organiseert circa vijf kleinschalige concerten
per seizoen, op prachtige historische locaties zoals de
Sint-Augustinuskerk (voormalige Lutherse kerk), de
Oostkerk en de Burgerzaal in Middelburg.
Omdat de stichting in 2018 25 jaar bestaat, worden
er twee speciale evenementen georganiseerd om
dit jubileum te onderstrepen: in juni een minifestival over Francois Couperin (in 2018 is het 350
jaar geleden dat deze componist geboren is). En in
september is er een feestelijk jubileumconcert met Italiaanse barokmuziek en het
bekende Belgische ensemble Capriola
Di Gioia.
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ZATERDAG 23 JUNI:

Minifestival over François Couperin (1668-1733)
13:00 uur, Sint-Augustinuskerk
Lezing afgewisseld met enkele ‘Pièces de Clavecin’
‘Een portret van François Couperin en zijn tijd’.
14:30 uur, Oostkerk
Orgelconcert en vocale muziek ‘Messe des Paroisses’
Jos Vogel & Gerard Boot, De Rijckere-orgel (1783)
Vocaal ensemble o.l.v. Arnout Malfliet.
16:00 uur, Sint-Augustinuskerk
Slotconcert met kamermuziek, aansluitend een
drankje. ‘Pièces de clavecin & Concerts royaux’
Barokensemble Consort of Voices.

VRIJDAG 28 SEPTEMBER:

Feestelijk jubileumconcert vanwege het
25-jarig bestaan van Incanto
vanaf 20:00 uur, Sint-Augustinuskerk
• ‘L’ Amante Segreto’ – rondom Barbara Strozzi
• Ensemble Capriola Di Gioia (Brugge)
• Amaryllis Dielties, sopraan
• Bart Naessens, klavecimbel
• en daarnaast luit (theorbe) en viola da gamba
Meer informatie over
onze activiteiten:
www.incantoconcerten.nl

Stichting
Kamermuziek

Schouwen-Duiveland
Stichting Kamermuziek SchouwenDuiveland brengt jaarlijks zes

afwisselende concerten van hoog
niveau op een unieke locatie op

Schouwen-Duiveland: de sfeervolle

kerk aan de Ring van Noordgouwe.
Deze middeleeuwse kerk is

uitermate geschikt voor intieme
kamermuziek.

Muziek is een beleving
Vele musici uit binnen- en buitenland gaven aan dat zij de plek erg
inspirerend vinden en dat klinkt

door in hun spel. Met hen hadden

vele concertbezoekers al een unieke

ervaring. Zo wordt een concert niet
alleen muzikale, maar ook

een inspirerende belevenis.
Kijk in de agenda voor de concerten van Stichting Kamermuziek
Schouwen-Duiveland voor deze
muzikale belevenissen.
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Pit beton

de Heipaal onder de Zeeuwse Cultuur

Mensen in de concertzaal en mensen die dit
Magazine Zeeuws Klassiek zitten te lezen,
realiseren zich waarschijnlijk niet dat er een
grote kans is dat hun huis of de concertzaal is
onderheid met Zeeuwse Heipalen van Pit Beton.
“Daarmee leveren wij toch een onderdeel van het fundament
van het Zeeuwse culturele leven”, glimlacht Leo Walraven,
directeur van het bedrijf uit Kamperland.

“Het klinkt misschien gek, maar in Zeeland, het land van de
Zee zijn heipalen noodzakelijk. Dus wij zij direct verbonden

met de Zeeuwse ondergrond en als echt Zeeuws Bedrijf sinds
1965 ook met de Zeeuwse identiteit.

Als liefhebber en geboren Zeeuw gaat het cultureel leven in

de provincie mij aan het hart en we moeten dat, als Zeeuws

Pit Beton
Heipalenfabriek
Sinds 1965 is Pit Beton gevestigd aan de Sint Felixweg 2

te Kamperland, op het eiland
Noord-Beveland op korte afstand van Goes. De heipalen
worden gefabriceerd in alle

courante afmetingen met vrij-

wel geen beperkingen in lengte
of extra voorzieningen. Alle

denkbare extra’s, zoals aardedraad, extra kopwapening en
zelfs ribbels aan de kop zijn
mogelijk.

bedrijfsleven, ondersteunen als dat kan. Zeeuws Klassiek is

een mooi initiatief en als iedere lezer zich even realiseert dat

hij dit mooie blad leest terwijl de stoel staat op het fundament
dat mogelijk gemaakt is door de Heipalen van Pit Beton, dan
ben ik dik tevreden”.

www.pitbeton.nl

De Paradijsvogel
Een paradijsvogel is prachtig om te zien. Wat extravagant misschien.
Een beetje non-conformist en met wat eigenzinnige denkbeelden…
En juist daarom van onschatbare waarde voor de klassieke muziek.
Dit keer Rinus Meesen, organisator van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen.

Rinus
Meesen
Wat is zo bijzonder aan het
Festival en welk imago heeft
het?
“Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen is al 30
jaar een vaste waarde op de Zeeuwse culturele
agenda en tegelijk een ambassadeur voor de regio
Zeeuws-Vlaanderen. In ‘dit landje apart’, gesitueerd in de periferie van de mooie kunststeden en
concertzalen in Vlaanderen, creëren we er jaarlijks
verschillende concertzalen achter de dijken.
Met een inspirerend klassiek programma uitgevoerd door wereldtopmusici en van kwalitatief
hoog niveau. Hiermee staan we niet alleen in het
representatieve rijtje van de grote gerenommeerde
festivals in Zeeland, maar geniet het Festival van
Zeeuwsch-Vlaanderen ook een grote bekendheid
in binnen- en buitenland. Na jaren rangschikt
ons festival zich nu tussen de bekende klassieke
muziekevenementen in West-Europa.”
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Organisator: Rinus Meesen

Dit jaar de 30e editie en dus
een jubileumeditie
“Ja, met een positieve retrovisie en een optimistische blik naar de toekomst van het festival gaan
we door met het presenteren van een laagdrempelig festival voor iedereen. Dit resulteert nog steeds
in de jaarlijks toenemende publieke belangstelling
en, niet onbelangrijk, ook de belangstelling van

musici voor het festival. Bijzonder zijn de musici
voor het festival. Er worden in het programma
klinkende namen opgenomen. Maar ook is het
festival gunstig voor het culturele klimaat, omdat
er meer aandacht is in de media. Zelfs de wetenschap toont aan dat bij het beluisteren van klassieke muziek netwerken in de hersenen opbloeien
omdat het ons raakt. Als je de gelegenheid hebt om
in ons festival deze muziek - van groots en theatraal tot intiem en sereen live - bij te wonen, dan is
dat een geweldige ervaring. Wat wil je nog meer?
Aan de komende jubileumeditie nemen maar liefst
zes grote symfonieorkesten deel en ook nog een
aantal aansprekende kleinere ensembles. In totaal
zo’n 480 musici uit verschillende landen. En omdat
het een Zeeuws festival is, is uiteraard ook
Het Zeeuws Orkest van de partij met de landelijke
primeur van The Wall Symphony een compositie
van de Zeeuwse componist Douwe Eisenga geïnspireerd op het legendarische album The Wall van
Pink Floyd. Ook dit is het Festival van ZeeuwschVlaanderen: een breed publiek enthousiasmeren de
concerten te komen bezoeken en alles tegen zeer
billijke entreeprijzen.”

Is er een succesformule,
waar kun je trots op zijn?
“Om dit grote klassieke muziek evenement in
Zeeland succesvol te consolideren en te blijven
versterken komt het eerste bij mij op dat het een
mix is van passie en enthousiasme. Maar ook de
zakelijke aspecten, inventiviteit en het handhaven
van de hoge kwaliteit in het klassieke muzieksegment zijn de steekwoorden. Het uitvoeren op
verrassende concertlocaties is eveneens belangrijk.
Een gunstige bijkomstigheid is ook dat ik de streek
ken waarin alles plaatsvindt. Daardoor kun je je
doelgroep enigszins inschatten.
Eigenlijk is het vrij simpel: je tracht een groot
publiek te bereiken voor deze kunstvorm zonder
belerend te zijn. En trots ben ik zeker. Kijk maar
naar het programma van de voorgaande festivaledities; die zijn zeer representatief voor het niveau
van dit Zeeuwse evenement rondom klassieke
muziek. Soms brengen we de concerten gewoon
naar het publiek toe om kennis te laten maken
met deze mooie muziek en sfeer. Dat doen we met
‘buiten-gewoon-klassiek’, dat is bijvoorbeeld een
groot openluchtconcert op een markt, of andere
bijzondere locatie zoals op een drijvend ponton.

Met veel plezier kijk ik terug op de twee concerten opera-uitvoeringen in de Sluiskiltunnel, net
voordat deze werd opengesteld. Ook brengen we
concerten naar de jeugd toe met schoolconcerten
voor de vier scholen voor voortgezet onderwijs in
de regio.
En om op de succesformule door te gaan; deze
heeft zich ook bewezen en laten meten via een
enquête uitgevoerd door HZ University of Applied
Sciences onder vele concertbezoekers. We kregen
een waarderingsscore van maar liefst 8,3! Daar
zijn we uiteraard erg blij mee en dat laten we tot
vervelens toe aan iedereen weten!”

Wat zijn de ingrediënten om
sponsors en publiek aan het
festival te binden?
“In de eerste plaats heeft de kracht en beleving van
klassieke muziek aangetoond mensen te kunnen
binden. En voor de festivalingrediënten zijn overheid
en sponsors bindende smaakmakers om het succes
te consolideren. We geven er samen een Zeeuwse
eigenzinnige toucher aan en zetten de provincie,
en in het bijzonder de regio Zeeuws-Vlaanderen,
op de kaart. Om artistiek en zakelijk alles goed te
laten verlopen, verrichten we veel inspanning.
Daarbij zijn een solide sponsorportefeuille en
overheidssteun cruciaal. Deze vormen het zakenpodium dat ons in staat stelt een kwalitatief goed
concertpodium te creëren.

Maar het festival is meer
We streven naar een landelijke en grensoverschrijdende uitstraling van het festival. Samenwerking
aangaan om cultuur te binden aan een regio waar
wonen, werken en recreëren van belang zijn.
Publiekstromen op gang brengen en uitdragen dat
er wat te beleven valt.”
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Het Zeeuws Orkest
Het Zeeuws Orkest is een volwaardig symfonieorkest met strijkers,
hout- en koperblazers, een paukenist, diverse slagwerkers en een
harpist. Solisten van nationale en internationale faam leveren belangrijke artistieke bijdragen aan de concerten van Het Zeeuws Orkest.

Boven: Ivan Meylemans:
een veelgevraagd gastdirigent bij o.a.
Het Koninklijk Concertgebouworkest,
het Rotterdams Philharmonisch Orkest,
Philharmonie Zuidnederland,
het SWR Sinfonieorchester (Stuttgart),
Kymi Sinfonietta (Finland),
Gävle Symfoniorkester (Zweden).

Het merendeel van de
musici woont in Zeeland,
is van Zeeuwse afkomst of
heeft een andere binding
met Zeeland. Het orkest
mag met recht Het Zeeuws
Orkest genoemd worden.

Solisten van nationale en
internationale faam leveren
belangrijke artistieke
bijdragen aan de concerten
van Het Zeeuws Orkest.
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De uitvoeringen vinden plaats
op verschillende locaties in de
provincie, zodat men overal
in Zeeland kan genieten van
Het Zeeuws Orkest.

Het jaarprogramma wordt
verdeeld over de seizoenen
en bestaat uit vier concertseries met steeds drie
uitvoeringen.

Wilt u ook meespelen met
Het Zeeuws Orkest?
Er is plaats voor enkele
amateurs bij de 2e violen.
Voor inlichtingen:
secretariaat@zeeuwsorkest.nl

Met een unieke combinatie
van amateurmusici en
professionals neemt het orkest
een bijzondere plaats in onder
de Nederlandse symfonieorkesten.

Foto’s: Hans Colijn
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Naughty Limericks
van Sjtsjedrin
Sjtsjedrin is een Russische componist en pianist. Van 1973 tot 1990 was hij (als opvolger van
Sjostakovitsj) voorzitter van de Unie van Russische Componisten (tegenhanger van de Bond
van Sovjetcomponisten) waar hij thans nog
een erefunctie bekleedt. In 1989 verkreeg hij
het lidmaatschap van de Akademie der Künste
in Berlijn en ontving hij in 1992 de Russische
Staatsprijs van president Boris Jeltsin voor zijn
bijdragen aan de klassieke muziek. Hij is een
virtuoos pianist en organist en trad zelf als solist op in de eerste drie premières van zijn zes
pianoconcerten. Na de ineenstorting van het
Sovjetimperium maakte Sjtsjedrin veelvuldig gebruik van de nieuwe mogelijkheden en
maakte hij veel internationale reizen; nu verdeelt hij zijn tijd tussen München, Moskou en
Litouwen.
Sjtsjedrin’s vroege composities zijn kleurrijk
georkestreerd en vaak zijn er stukken volksmuziek in te horen.
Hij heeft vijf concerto’s geschreven voor orkest:
het eerste, Naughty Limericks, een oneerbiedig,
satirisch soort volkslied, is veruit het bekendste.
Met dit werk brak hij internationaal door.

Wat bindt André Rieu en
Dmitri Sjostakovisj?
Heeft u zich wel eens afgevraagd wie de
componist is van de wals die het orkest van
André Rieu beroemd heeft gemaakt? Het
antwoord is: Sjostakovitsj. De overbekende wals is het 6e deel in de Jazz-Suite nr. 2
van Sjostakovitsj.
De Russische componist schreef deze suite in 1938 in opdracht
van het Russisch Staatsorkest voor Jazz.

Net zoals in zijn eerste suite komen ook in
deze tweede jazz-suite de genialiteit en het
gevoel voor humor van de componist sterk
tot uiting. Hoewel de naam doet vermoeden
dat men met echte onvervalste jazz te maken
krijgt, is dit niet geheel waar. Integendeel zelfs,
de compositie bevat vrijwel geen jazz-elementen. Het is meer een ballet-suite met westerse,
vooral Weense, invloeden uit de Romantiek.
De beroemd geworden wals is eigenlijk een
Weense wals in de stijl van Johann Strauss. De
pogingen van Sjostakovitsj om aansluiting te
krijgen met de westerse Romantiek zijn zeer
duidelijk hoorbaar.
Deze suite schrijft een ongebruikelijke bezetting voor. Naast de hout- en koperblazers en
veel slagwerk schrijft de partituur ook 4 saxofoons voor, een gitaar, een accordeon en een
vierhandig bespeelde piano.
Ook de Naughty Limericks van Sjtsjedrin heeft
een bezetting met extra blazers. Al met al doen
aan deze concertserie maar liefst 88 musici
mee. Nog niet eerder in het 130-jarig bestaan
van het orkest waren het er zo veel!

Kortom: veel spektakel!
Van Sjostakovitsj speelt Het Zeeuws Orkest tot
slot voor de pauze een leuke uitsmijter: Tahiti
Trot, beter bekend als Tea for Two, een
orkestratie uit de musical No, No, Nanette van
Vincent Youmans.
Eind jaren ’20 van de vorige eeuw sprak de
Sovjetregering, nog voordat Jozef Stalin aan
de macht was, haar grote afkeer uit tegen de
‘decadente kapitalistische jazzmuziek’. Er gold
echter nog geen verbod op jazzmuziek. Tea for
Two werd een enorm succes in de Sovjet-Unie.

Voor het jaarprogramma: www.zeeuwsorkest.nl
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Een parallel
TUSSEN BOUWBEDRIJF DE HOOP EN
HET ZEEUWS ORKEST
“De parallel tussen ons bedrijf De Hoop
en Het Zeeuws Orkest zie ik in ‘gepaste’
bescheidenheid. Geen overmatige
borstklopper maar onderscheidend zijn
door kwaliteit te leveren.”

kwaliteit zien. Vanuit de gedachte: kom maar
kijken en kom maar samen met ons dit ‘kleine
Zeeuwse juweel’ oppoetsen. Dat waardeer ik.”

De charme van Zeeland

Aan het woord is Jeannet ter Braak, di“Hoewel ik geen Zeeuw van origine ben,
recteur HR van De Hoop in Terneuzen.
is dit wat ik waardeer in Zeeland. Ik ben
“Ik vertel graag over ons bedrijf De Hoop.
gecharmeerd van ‘terechte’ bescheidenheid.
Een familiebedrijf, gespecialiseerd in toeleEn met die ‘terechtheid’ bedoel ik: het is geen
veringen in de bouw. Inmiddels zit de vierde
valse bescheidenheid. Je weet wel degelijk
generatie aan het roer. Deze onderneming
waar je goed in bent, maar je laat de kwaliteit
is in 1911 heel bescheiden begonnen en heeft
van je werk spreken. Dat is mijns inziens
zich gaandeweg steeds meer ontwikkeld,
een hele duidelijke overeenkomst tussen het
waarbij het bedrijf is uitgebouwd. Niet door
familiebedrijf De Hoop en Het Zeeuws Orkest.
op de trom te roffelen en zich groot voor
te doen, maar door in
Als ik dat in de muziek
alle bescheidenheid het
doortrek dan is de partiverschil te maken op
tuur van ons bedrijf ‘jezelf
“Een orkest heeft
basis van kwaliteit in een
blijven’. Maar wel het
natuurlijk alle reden
beperkte markt.
onderscheid laten zien

om de trom te
door de kwaliteit van je
Als ik kijk naar
roffelen. Het Zeeuws
werk. En daarmee het verHet Zeeuws Orkest zoals
schil maken. Oplossingen
Orkest laat gewoon
ik dat heb horen spelen
bieden door op een andere
zijn kwaliteit zien.”
tijdens de concerten die ik
manier te kijken.
bezocht, dan zie ik deze
parallel. Ook Het Zeeuws
Als ik hoor dat Het Zeeuws
Orkest vind ik een voorbeeld van een orkest
Orkest speelt op Concert at Sea dan beschouw
dat verrassend is, dat met verrassende dingen ik dat op dezelfde manier als ‘jezelf opnieuw
komt, maar toch vanuit een bescheidenheid.”
neerzetten’, jezelf opnieuw uitvinden als klasLachend zegt de directeur: “Een orkest heeft
siek orkest. En dat heeft onze sympathie.”
natuurlijk alle reden om de trom te roffelen.
Maar Het Zeeuws Orkest laat gewoon zijn
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ZOMER EN WINTER
ALTIJD MUZIEK

MUZIEK

PODIUM
ZEELAND

De zomerprogrammering van Muziek Podium Zeeland is feitelijk een lange
muzikale expeditie door de Veerse c.q. Zeeuwse ommelanden, een aaneen-

schakeling van concerten op locatie, in de vorm van een klassieke zomerserie,
een fietstour en een project rond de Walcherse componist Von Brucken Fock.
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DE ZOMER

DE WINTER

Fietstour 23 juni van 10:30 - 17:00 uur

St. Jacobskerk en de Zeeuwse Concertzaal

Wij organiseren weer de Zeeland – Muziektent – Fietstour.
Een succesvolle formule die in 2018 een vervolg krijgt op
23 juni op Zuid-Beveland, startpunt de muziektent Manhuispoort, Zusterstraat 9, Goes. Het New Trombone
Collective speelt Purcell, Gabrieli, Nyman en Bourgeois.
Het zijn vijf mini-concerten in vijf verschillende muziek
tenten. De exacte route en tijden blijven vooralsnog een
verrassing: de eigenlijke kaart en andere informatie ontvangt u
tegen inlevering van uw reserveringsbewijs bij het startpunt
van de route. Het is zelfs mogelijk een fiets of e-bike te huren.

De Klassieke Zomerserie in Veerse kerken

De Klassieke Zomerserie is niet langer in de Grote Kerk in Veere.
In 2018 is er een andere invulling gevonden voor de kerk.
Het is dus niet langer de Klassieke Zomerserie in de Grote
Kerk Veere, maar de Klassieke Zomerserie in Veerse kerken!
Muziek Podium Zeeland gaat in de ommelanden van de
gemeente Veere, in de monumentale kerken van Zoutelande
tot Vrouwenpolder 10 concerten te geven in de periode van
1 juli tot 2 september. Allen op zondagmiddag 15:30 uur.

Grote namen komen voorbij

Denk aan Rosanne Philippens, Hannes
Minnaar, Daniel Rowland, en Naum
Grubert, maar ook jong aanstormend
talent als Ella van Poucke, Niels Baar
en Michael Foyle. En niemand minder
dan Alexander Ullmann, piano, de
eerste prijswinnaar Internationaal
Franz Liszt Pianoconcours 2017! Er is voor elk wat wils:
een vioolrecital, meerdere pianorecitals, cello en viool,
viool en piano, een strijkkwartet, een pianotrio, enz.
Nieuwsgierig geworden?
Kijk in de agenda in dit magazine of raadpleeg:
www.muziekpodiumzeeland.nl

Von Brucken Fock

Op 16 september sluiten wij het zomer
seizoen af in de tuin van Slot Ter Hooge
met de Von Brucken Fock-manifestatie.
Gerard von Brucken Fock was een
Zeeuwse componist, geboren op Slot
Ter Hooge, net buiten Middelburg.
Hij genoot rond 1900 de nodige faam, zowel nationaal als
internationaal. Hoewel de componist lange tijd is vergeten,
wordt zijn werk inmiddels weer opnieuw gewaardeerd en
uitgevoerd. In de idyllische tuin zal een podium geplaatst
worden waar prominente musici als Larissa Groeneveld,
Frank van de Laar, Marianne Boer, Edith van Moergastel,
Rien Balkenende en het ZED Chamber Choir onder leiding
van Elisabeth Blom zullen optreden. Het programma is
een bloemlezing uit het oeuvre van Von Brucken Fock.

In de winter organiseert Muziek
Podium Zeeland in de St. Jacobskerk
diverse concerten, met twee uitstapjes naar de Zeeuwse Concertzaal in
Middelburg. Er zijn in 2018 zes prachtige concerten te beluisteren met zeer
uiteenlopende samenstelling en programma’s. Van Barok
(het Amsterdam Baroque Orchestra) tot eigentijdse muziek (Daan Manneke). Op 21 september is in Vlissingen de
aftrap met de New York Polyphony, gevolgd door Capella
Amsterdam op 30 september.

Daan Manneke - De Grote Archipel

Een bijzonder concert op 12 oktober is
in de Zeeuwse Concertzaal, Middel
burg. De Grote Archipel valt in zes
delen uiteen. Elk deel is apart opgedragen aan een pianist, waar de componist een speciale band mee heeft,
te weten Helena Basilova, Kelvin Grout, Daniel Kramer,
Geoffrey Madge en Hannes Minnaar.
Deze pianisten zullen eenmalig De Grote Archipel als een
soort estafette spelen. Van deze bijzondere gebeurtenis zal
een live cd-opname gemaakt worden. Het eerste gedeelte
van dit concert wordt ook verzorgd door de genoemde
zes pianisten, die een feestelijke set zullen verzorgen met
componisten, die hun stempel op het werk van Manneke
hebben gedrukt. Van Claude Debussy tot Ton de Leeuw.

Busch Trio

Op zaterdag 20 oktober zijn we weer
terug in de Zeeuwse Concertzaal.
U kunt dan genieten van het Busch
Trio. Met de Zeeuwse topviolist
Mathieu van Bellen en de broers
Epstein. In november zullen twee
totaal verschillende orkesten optreden. Op 16 november
het Amsterdam Baroque O
 rchestra o.l.v. Ton Koopman
(i.s.m. het Netwerk Oude Muziek) en op vrijdag 30 november het symfonieorkest de Philharmonie Zuidnederland.
Bij de Philharmonie treedt pianist Hannes Minnaar op,
ook een Zeeuwse topsolist.

Kerst in de St. Jacobskerk

Donderdag 13 december wordt u al in
kerststemming gebracht. De St. Jacobs
kerk heeft een mooie en inmiddels langdurige traditie van kerstconcerten door
prominente Engelse vocale ensembles.
Dit keer kunt u genieten van The Choir
of the King’s Consort o.l.v. Robert King met traditionele
kerstmuziek (Christmas Carols), werken van o.a. Tallis,
Byrd, Parry & Vaughan Williams. In 2002 mocht dit koor
het gouden jubileum van koningin Elisabeth II opluisteren.
Het koor was toen al wereldberoemd en wist – dit is bijzonder
in de oude muziek - zelfs de magische grens van 1 miljoen
verkochte cd’s te passeren. Ook nu zingt dit koor muziek van
eigen bodem: een tocht langs 500 jaar Engelse kerstmuziek.

Een goed Idee...
Zeeuws Klassiek!
Jack en Greetje van Langevelde vertellen
vanuit een heel persoonlijk perspectief,
waarom zij en hun bedrijf Improvement BV
de totstandkoming van Zeeuws Klassiek
ondersteunen.

deze regio vinden wij dan ook een prachtig plan.
Graag werken wij daaraan mee.”

Liefde voor klassieke muziek

“Waar komt onze liefde voor klassieke muziek vandaan? Beiden zijn wij gelovig en opgegroeid in de
christelijke kerk. De liefde voor zingen is ons met de
paplepel ingegoten. Zowel mijn vrouw als ikzelf zingen
graag. Wij zingen regelmatig mee in de cantorij van
de kerk. Onder leiding van de enthousiaste dirigente
ontdekken we dat steeds mooiere muziek binnen onze
mogelijkheden komt te liggen. Je krijgt als het ware
binnen deze cantorij een gratis zangopleiding.”

Muziek voegt iets toe…
Tussen wonen en werken

Fan van Het Zeeuws Orkest

“Mijn vrouw en ik zijn groot fan van Het Zeeuws
Orkest. Dat er in deze provincie een orkest is van dit
niveau, verbaast ons iedere keer weer positief. We zijn
zo veel mogelijk van de partij bij Het Zeeuws Orkest in
De Mythe in Goes.”

Maar er is veel meer aan klassieke muziek in de provincie

“Naast Het Zeeuws Orkest zijn wij regelmatig aanwezig bij optredens van o.a. het Zeeuws Vocaal Ensemble,
de Christelijke Oratorium Vereniging Goes en orgelconcerten van Arno van Wijk in de Grote Kerk in Goes.
Omdat wij beiden graag zingen, genieten we hier zeer
van en steunen we deze ensembles ook graag.”

Door de thematische aanpak zie
je pas hoe groot het aanbod is

“Wat ons regelmatig opvalt, is dat wij tussen het publiek
van deze verschillende ensembles weinig hetzelfde
publiek zien. Terwijl alle genoemde ensembles toch
volop klassieke muziek laten horen. Het voornemen
om een magazine uit te brengen en daarin ook ruimte
te geven aan andere klassieke muziekensembles uit
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“Mijn bedrijf Improvement BV is gevestigd in Houten. Wij
werken voor opdrachtgevers in de Randstad en een enkele
keer in de regio Antwerpen. Vanuit Goes breng ik de nodige
uren in de auto door. De klassieke muziek van NPO 4
maakt mij rustig na mooie drukke dagen. Ik geniet volop
van het brede aanbod op deze zender. Ook luister ik graag
naar prachtige klassieke koorwerken via Spotify
in de auto. De laatste maanden ben ik bijvoorbeeld erg
onder de indruk van werk van de Noorse componist
Ola Gjeilo. Mijn vrouw is kunstenares. In de uren die zij
doorbrengt in haar atelier luistert zij graag naar klassieke
muziek en populaire religieuze muziek. Haar inspiratie
voor tekenen en schilderen ligt zeker ook in de muziek.
Muziek van Bach, zowel voor orkest als voor koren,
staat zeer hoog op mijn lijstje. Bach is zo mooi, zo volledig, zo harmonieus. Natuurlijk speelt een rol dat veel
psalmen, die ik ook graag zing, een stevige Bachsfeer
laten horen. Ik ben geen begenadigd pianospeler. Ik
moet het hebben van veel oefenen, waar ik niet altijd
tijd voor kan vrijmaken. De stukjes die ik speel waar
ik echt blij en enthousiast van word zijn toch keer op
keer weer mooie werkjes van Bach.”

Doe mee en bezoek een concert

“Wij hopen dat onze bijdrage u mag stimuleren ook
te komen genieten van live klassieke muziek in deze
regio. Er gaat niets boven live klassieke muziek en dat
op zich is al ‘Improvement’ wat wij vanuit Improvement
BV van harte steunen.”

Talentenopleiding
Bij de Zeeuwse Muziekschool
vinden we natuurlijk het allerbelangrijkste dat leerlingen plezier
beleven aan zingen of het (leren)
bespelen van een instrument.
Daarnaast worden we er heel blij
van als een leerling bovengemiddeld
talent en grote inzet laat zien.
Die leerlingen bieden we graag
extra mogelijkheden door ze in
aanmerking te laten komen voor
een plaatsje in de talentenopleiding.

Het Zeeuws Orkest, maar ook anderen hebben mooie
prestaties neergezet zoals het winnen van landelijke
concoursen. Kortom, we zijn heel trots op deze leerlingen, die mede ons visitekaartje zijn.
Van de huidige groep toont de meerderheid een uitgesproken voorkeur voor klassieke muziek. Dat is best
bijzonder voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.
Aan de muziekkeuze wordt namelijk geen voorwaarde
gesteld voor deelname aan de talentenklas.

Leerlingen van de talentenopleiding krijgen langer
les en kunnen speciale workshops of masterclasses
volgen. Van hen wordt dan wel verwacht dat ze heel
regelmatig optreden. Spelen op het podium voor een
groter publiek is voor hen een wezenlijk element van
de muzikale training.

Er wordt trouwens niet gestuurd in de muziekkeuze
van de leerlingen, of zij nu de reguliere opleiding volgen of de talentenopleiding. Al wordt er natuurlijk wel
naar gestreefd dat leerlingen met een zo’n breed mogelijk genre in aanraking komen wanneer zij instrumentale of vocale lessen bij onze muziekschool volgen. Het
is wel bijzonder om te zien dat naarmate jongeren langer muzieklessen volgen, zij vaak ook vanuit zichzelf
al die bredere interesse tonen. Naast hun ‘natuurlijke’
belangstelling voor eigentijdse muziek groeit vaak de
waardering voor klassieke muziek.

Momenteel zitten er 15 jonge Zeeuwse muzikanten
in onze Talentenopleiding. Een van hen, Christian
Jongepier, heeft al diverse malen meegespeeld met

Als Zeeuwse Muziekschool kunnen wij zo, zonder daar
bewust op te sturen, bijdragen aan het levend houden
van klassieke muziek!
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