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Inhoudsopgave
Hoe hip en trendy is luisteren naar klassieke muziek
De Eastman Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd

Een uitgave in samenwerking met gezelschappen, podia en
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Musica Cordis en Het Zeeuws Orkest

Voor de liefhebber

Laurens Woudenberg (dubbele carrière)

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 Concert
zaal of een theater. Je kunt nog
zulke mooie cd’s kopen, maar de
echte ervaring voel je.

De Zeeuwse Concertzaal, de komende en gaande vrouw/man

Met de tweede uitgave van dit blad laten wij u bovenal
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, recensiesen
en cd-besprekingen.
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Tot slot willen wij onze sponsors die in het Magazine
staan bedanken. Zij hebben een Zeeuws hart en goed
cultureel klimaat stimuleert de economie.
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De Christelijke Oratorium Vereniging Goes

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.
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Samen muziek maken!
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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.

4

Concertagenda Zeeland 2019 | deel 1
De Paradijsvogel: Johan Jacobs
Een (groot)ouder-kind concert

14
16
18

20
22

Pag. 8

30
34
35

38

Haal meer uit je stem
Rotary, Matthaüs-Passion Hulst
Concertagenda Zeeland 2019 | deel 2
Vlissingse Oratorium Vereniging
Havenfusie inspireert regio
Christian en Tymen Jongepier

40
42
49

Pag. 14

50
54
55

Porgy en Bess

56

Een rondje romantiek
Aan deze uitgave werkten mee

59

Pag. 16

Veel leesplezier en geniet ervan.
Namens de hele redactie,
Rob Bakker, hoofdredacteur

Pag. 47

www.zeeuwsklassiek.nl

Pag. 39

Pag. 30

Jaargang 2 | januari - juni 2019 - 3

Hoe hip is luisteren
en trendy

naar klassieke muziek?
Er is een tijd geweest dat klassieke
muziek de enige muziek was. Toen
heette klassieke muziek gewoon
‘muziek’. Inmiddels zijn er ontelbaar
veel, tijdgebonden, maar ook tijdloze
muziekstromingen bijgekomen.
Culturele veranderingen liggen steeds
korter op elkaar en lopen steeds meer
door elkaar heen. Muziekstromingen
worden vrijwel altijd ‘geboren’ uit deze
culturele veranderingen.

Klassieke muziek lijkt
eigendom te zijn van de
oudere generatie

Zijn jongere generaties niet geïnteresseerd in klassieke muziek? Of heerst er een bepaald imago van
gewichtigheid rondom klassieke muziek die voor
jongeren niet aantrekkelijk is? Jongeren zijn vaak
nog zoekende, willen hun keuzes nog maken en al
helemaal niet opgedrongen krijgen.
Is het dan misschien tijd
om klassieke muziek uit het
driedelig kostuum te halen
en wat vlotter aan te kleden?
Kunnen we ons richten op
een bredere doelgroep?
Of kunnen we er gerust
van uitgaan dat de huidige
generatie klassieke muziek
liefhebbers aangevuld zal blijven worden door de
jongere generaties? Zo niet, dan is een eeuwenoude
cultuur langzaam maar zeker aan het verdwijnen.

‘Fusion’ is van deze tijd

De jonge generaties willen zich steeds minder committeren aan een bepaalde muziekstroming. Het is
hip om een brede muzikale smaak te hebben. Van
Whitney Houston tot Armin van Buuren en van
Pearl Jam tot Mozart. Een vastomlijnde muzikale
stroming is nauwelijks nog te vinden. Er wordt aan
alle kanten van elkaar ‘geleend’ en gecombineerd en
alles lijkt te mogen: fusion. Dat past ook bij de huidige jongere generatie, maar staat haaks op de vaak
wat principiëlere houding van de oudere generatie
die graag naar klassieke muziek luistert.

Muziek moet leven

Is de klassieke muziekliefhebber voldoende op de
hoogte van de huidige muziekcultuur en de brede
invloed die het heeft? Is het voldoende om met creatieve ideeën te komen, zoals bijvoorbeeld de steeds
populairder wordende Classical Music Rave van het
dj-duo Mengel en Berg, waarbij klassieke muziek
wordt ingezet op rave-parties om ‘hard op te gaan’.
Een ander mooi ‘klassiek’ voorbeeld is de Tiende
van Tijl van Tijl Beckand, waarbij klassieke muziek
toegankelijk wordt gemaakt
door er verhalen aan te koppelen en het ‘levend’ te maken.

“Jongeren kennen
klassieke muziek
voornamelijk van
film en reclame.”

Waar vindt de jeugd muziek?

“Muziekstromingen worden vrijwel altijd
geboren’ uit culturele veranderingen.”
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Er is tegenwoordig zo veel verschillende muziek en
er zijn zo veel verschillende muziekstromingen.
Door de digitale en technische mogelijkheden van
tegenwoordig is muziek voor iedereen altijd beschikbaar. Je hoeft niet zoals vroeger naar de winkel voor
die langverwachte CD. Tegenwoordig luisteren we
muziek via Spotify, Apple Music en Tidal. Dat heeft
absoluut veel van de charme en aantrekkingskracht
van muziek weggehaald, maar het maakt ook
dat heel veel muziek dichterbij is gekomen die we
anders niet eens gekend zouden hebben.

www.zeeuwsklassiek.nl

Een lichtpunt is de grote invloed van klassieke muziek op
de huidige muziek. Er worden
zeer regelmatig klassieke
thema’s gebruikt om nieuwe
muziek mee te maken. En af
en toe staat er een jong persoon
op die iets met klassieke muziek doet wat een grote
jongere doelgroep aanspreekt zoals destijds Nigel
Kennedy, die een flink aantal klassieke stukken
voor een groter publiek populair heeft gemaakt.
Maar is het genoeg om klassieke muziek te redden
van de vergetelheid?

De tijd zal het leren

Stilzitten en afwachten lijkt in ieder geval niet het
devies. Fusion is hip en daar lijken de mogelijk
heden te liggen. Door het zoeken naar combinaties
in behoeften van andere doelgroepen. Wellicht kan
klassieke muziek dan zelfs in zijn huidige vorm
gewoon overleven.
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De Eastman Muziekprijs
voor de Zeeuwse Jeugd
Ben je jonger dan 19 jaar en serieus met klassieke
muziek bezig? Doe dan mee aan het Eastman
Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd,
georganiseerd door de Vrienden van
Het Zeeuwse Orkest en mogelijk gemaakt
door Eastman in Middelburg.

Samen
bereiken
we meer!

Er zijn twee categorieën:
6 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar.

Voorrondes:

zaterdagochtend en –middag 16 maart 2019,
Muziekschool, Middelburg.

Finale:

zaterdag 30 maart 2019, Zeeuwse Concertzaal,
Middelburg (aanvang 19.30 uur)

Aanmelden voor de
Eastman Muziekprijs
Aanmelden kan tot 1 februari 2019 via het
inschrijfformulier, te downloaden via de website
van Het Zeeuws Orkest:
www.zeeuwsorkest.nl/vrienden
of aan te vragen via het e-mailadres:
arno-peters@zeelandnet.nl.
Het aantal deelnemers is beperkt.
De plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst.
Voor het reglement zie:
www.zeeuwsorkest.nl/vrienden

“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

Aardenburg...

De oudste stad in Zeeland

Als je door het dunbevolkte West-ZeeuwsVlaamse land rijdt, verwacht je het niet.
Aardenburg, bijna op de grens met België,
staat bol van archeologische vondsten
uit de Romeinse tijd. En er staat de
Sint-Baafskerk met haar uitgelezen
akoestiek. Het is de oudste kerk van
Zeeland.
Tijdens mijn bezoek word ik getrakteerd op een
gedicht over deze kerk dat veelzeggend afsluit met
‘Sint-Baafs, jouw stenen hart gunt ons dit wonder’.
Deze parel staat in het centrum van A
 ardenburg, de
oudste stad van Zeeland.

De bestuurders zijn trots

Ik spreek met Marga Vermue en Peter Ploegaert, de
burgemeester en wethouder van de gemeente Sluis.
Zij zijn trots op de uitstraling die de kerk en activiteiten op de gemeente hebben. In de Sint-Baafs wordt
eigenlijk continu een ode aan Bach gebracht met als
hoogtepunt de uitvoering van de Matthäus-Passion.
Sinds 1954 wordt deze op de zaterdag voorafgaand aan
de stille week uitgevoerd.
En sinds 1974 door de Nederlandse Bachvereniging. Er zitten
dan zo’n 1200 mensen in de kerk
en de kwaliteit van de uitvoering
past in het rijtje Naarden, Haarlem en Leiden. “Kippenvel kreeg
ik er van” vertelde gedeputeerde
De Reu mij eerder.

Bach-Comité van A
 ardenburg

De bestuurders realiseren zich dat de grote drijvende
kracht in de lokale gemeenschap zit: het Bach-Comité
en de kerkgemeenschap samen met enorm veel inzet
van vrijwilligers. De namen van de organist Ad van
de Wege en Edward van der Kaaij, predikant van de
Sint-Baafskerk en voorzitter van het Bach-Comité
worden genoemd. Dick de Pooter is tussen de gemeente,
de kerk en het Bach-Comité de trait-d’union, met een
belangrijk rol in de organisatie.

De Programmakeuze

De heer Bart Naessens van BachPlus doet voorstellen voor de Bachcantates, waarna het Bach-Comité
hierover besluit en de data vaststelt. Naast het Bach-
Comité faciliteert de kerk ook anderen die uitvoeringen willen verzorgen zoals de Stichting Cultureel 
Aardenburg, die uitvoeringen van Le Collectief
Musical regelt met dirigent Bernd van Hulle.
Afgelopen jaar organiseerde het comité samen met de
kunstkring Sint Anna ter Muiden de Musica Brexit.
Met organist Ad van de Wege bieden zij op zaterdagen
in de zomer gratis toegankelijke orgelconcerten aan,
uitgevoerd door prominente organisten.
Het Bach-Comité is ook
betrokken bij de Baafse Beleving.
Dat is een concert in liturgische
setting. ‘Waar het woord diepe
snaren raakt, de muziek woorden
overstijgt’. Het woord betreft een
rake overweging over een bijbelverhaal. De muziek is van professioneel niveau met musici van naam. De organisatie is
in handen van organist Ad van de Wege en dominee
Edward van der Kaaij.

“Sint-Baafs, jouw
stenen hart gunt ons
dit wonder.”

Vorig jaar heeft Jos van Veldhoven afscheid genomen.
Hij was decennia lang de dirigent van de Bach
vereniging. Voor hem dirigeerde Piet van Egmond al
in Aardenburg en in 2019 wordt hij opgevolgd door
Philippe Herreweghe, die ook al zijn sporen verdiend
heeft. Mevrouw Vermue en de heer Ploegaert zien zo’n
belangrijk evenement ook als een opdracht. Het zet de
gemeente op de kaart. “Wij nodigen altijd alle bestuurders uit de grensregio uit. Uiteindelijk is Vlaanderen
een belangrijk achterland voor ons.”

Wie wil er niet op deze historische plek
muzikale kwaliteit proeven?
8 - Jaargang 2 | januari - juni 2019

De faciliteiten voor de ontvangst van gasten en musici
en het sanitair kan beter. De Sint-Baafskerk krijgt een
forse bijdrage van de provincie van zeven ton voor een
renovatie, maar de totale investering van dit ambitieuze
project is twee miljoen, dus er moet nog wat geld bij.
Een uitdaging voor de bestuurders. Ploegaert geeft aan
dat hij duidelijk mogelijkheden ziet in een combinatie
met het archeologisch museum. Daarmee zouden twee
culturele voorzieningen gebruik kunnen maken van
dezelfde faciliteiten. De vernieuwing van het archeologisch museum in combinatie met de samenwerking met
de Sint-Baafskerk zal eind 2020 gereed zijn.

www.zeeuwsklassiek.nl

De toekomst

Zeeuws-Vlaanderen is dunbevolkt, de aantallen zijn
klein, te klein in verhouding tot de kwaliteit die
geboden wordt. De bestuurders en het Bach-Comité
streven ernaar over grenzen te gaan, in alle opzichten,
ook letterlijk. Met België als achterland is er nog een
wereld te winnen. Onlangs zijn de gemeente en het
Bach-Comité op gesprek geweest bij de Commissaris
van de Koning Han Polman om te brainstormen over
het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. “We zijn
daar hard mee bezig, maar hoe is nog in discussie.” Er
zijn realistisch optimistische verwachtingen, want wie
wil er niet op deze historische plek muzikale kwaliteit
proeven? Van alle windstreken komen de mensen naar
de Matthäus-Passion. De cantateconcerten worden veel
bezocht door Belgen, de orgelconcerten door toeristen.
Voor de Baafse Beleving komen belangstellenden van
overal.
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Samen muziek maken!
De meeste lezers van deze tweede editie

van Zeeuws Klassiek zijn waarschijnlijk

geïnteresseerd in muziek. Een aantal van
u speelt zelfs een instrument of heeft dat
mogelijk bespeeld. Maar heeft u weleens
in een orkest gespeeld?

Wij kunnen ons voorstellen dat er een drempel is om
weer muzikaal aan de slag te gaan, na misschien vele
jaren waar dat instrument in vergetelheid op zolder
heeft gelegen. Maar er is veel veranderd in de wereld
van muziekonderwijs. Naast een ruime mogelijkheid
aan muzieklessen bij onze organisatie, zijn er prima
meespeelstudieboeken op de markt. Ook wij kunnen
niet heen om het grote online aanbod op dat gebied.
Toch gaat er niets boven het echt samen met andere
(amateur) musici muziek maken. Van dat ene A4-tje
met noten van uw partij samen met anderen een volledig muziekstuk creëren. Iets mooiers is er toch niet?
En aan samen iets moois ontwikkelen zit toch zeker
geen leeftijdsbeperking?

Een pilot: wie heeft de ambitie
om overdag muziek te maken?
Vanuit onze passie voor muziek kwamen wij tot het
volgende idee: vanuit de Zeeuwse Muziekschool willen
we graag een pilot starten voor een orkest op een doorde
weekse dag in de ochtenduren. We vermoeden namelijk
dat er best een aantal van u inmiddels meer gelegenheid en ambitie hebben om overdag muziek te maken.

We denken in eerste instantie aan een pilot, een kortlopend project van 10 repetities met ter afsluiting een
optreden tijdens ons leerlingenconcert in de Zeeuwse
Concertzaal op 29 maart 2019.
Een korte afgeronde periode is voor u wellicht eenvoudiger in te plannen. Voor ons is het een mooie gelegen
heid om de behoeften en belangstelling te inventariseren.
Bovendien biedt een afgeronde periode met een kort
optreden ter afsluiting de uitdaging om wel degelijk
serieus met elkaar aan de slag te gaan. Daarbij speelt
het te bereiken niveau een kleine rol in vergelijking tot
het sociale element van op plezierige wijze samen iets
moois te creëren.

Aanmelden

Wij lopen helemaal warm voor dit idee, wellicht u ook?
Of misschien kent u iemand die dit project helemaal
ziet zitten. Tip hem/haar dan!
Op maandag 10 december is er een proefbijeenkomst
van 10.00 - 11.30 uur. De repetities starten vervolgens
maandag 14 januari 2019 van 10.00 - 11.30 uur in de
muziekschool in Middelburg.
Het genre dat wordt gespeeld zal sterk afhangen van
de deelnemende instrumentalisten, maar ook van hun
gezamenlijke voorkeur. U kunt zich aanmelden voor
de bijeenkomst via info@zeeuwsemuziekschool.nl.
Heeft u belangstelling maar die dag geen gelegenheid
of heeft u andere vragen laat het ons dan a.u.b. ook via
dat mailadres weten.

www.zeeuwsemuziekschool.nl

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 meeof 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.

PZC 10-9-18 Jeanette Vergouwen

8 september 2018, Sas van Gent

Het Zeeuws Orkest

“Eisenga bouwt zijn eigen ‘Wall’”
Zeeuws-Vlaanderen kreeg de wereldpremière van The Wall Symphony van Douwe Eisenga.
Het begin is intrigerend met een fantastische solo door de trombone. Eisenga kent de
klankkleuren van de verschillende instrumentengroepen en smeedt ze samen tot een
sfeervol geheel. Het werk is spannend, het boeit vanaf de eerste toon. Ik zou bij bepaalde
momenten namen als Bruckner en Ravel kunnen bedenken, maar deze symfonie is 100%
Eisenga en Douwe……, deze muziek is gewoon goed.

CD-reviews
Aart van der Wal (November-2018)

SCHUMANN: MYRTHEN OP. 25
30 mei 2018, Groede

PZC 1-6-18, Jeanette Vergouwen

Scaldis Kamermuziekfestival

“Variatie en kwaliteit bij Scaldis”
Kwaliteit is verzekerd met deze topmusici, maar het is bewonderenswaardig dat deze
jongen mensen (tussen 22 en 32 jaar) telkens in een andere opstelling musiceren.
Elk programma biedt veel variatie. Deze keer van Mozart tot en met Prokofjev in de
bezetting van solo, duo en kwartet. Het was de derde keer dat ik Ella van Poucke de
Cellosonate in C van Prokofjev hoorde spelen. Deze keer benam het me de adem.
Pianiste Nathalia Milstein begeleidde haar. Technisch klopte alles, alle effecten kwamen
over en de frase waarin met sourdine werd gespeeld was indrukwekkend mooi.

30 juni 2018, Middelburg

PZC 2-7-18, Jeanette Vergouwen

Kamermuziekfestival

“Enerverend slotconcert eindigt met een geluksgevoel”
Rapsodie nr. 2 van de Roemeen Enescu bevat veel folkloristische melodieën en is ritmisch
sterk. Met dit werk werd het 20ste festival besloten. Een goede keuze, muziek waar je
gelukkig van wordt. Een enerverend slotconcert van een fijn festival, dat eindigde met
een geluksgevoel. Op naar de 21e editie.

8 augustus 2018, Groede

PZC 10-8-18 Jeanette Vergouwen

Zomeravondconcerten aan Zee

“De muziek greep je naar de keel. En die emotie liet de luisteraar niet los”
Er moesten stoelen bijgezet worden toen het RusQuartet in de Grote Kerk in Groede
optrad. Het werd een onvergetelijk optreden. Deze vier Russische musici vormen een
schitterende eenheid. Zomeravondconcerten aan Zee scheert langs hoge toppen dit
seizoen, met recitals van hoge kwaliteit door topmusici.

Opname:
December 2017
Zeeuwse Concertzaal,
Middelburg
Florieke Beelen
(mezzosopraan)
Hans Pieter Herman
(bariton),
Maurice Lammerts
van Bueren (piano)
Schumann: Myrthen op. 25 - Vier Duette op. 78 (Ich denke dein;
Unter ‘m Fenster) - Minnespiel op. 101 (Ich bin dein Baum) Spanisches Liederspiel op. 74 (In der Nacht).Dit is een liedrecital
vol allure geworden, met daarin centraal de vier liedboeken die
samen ‘Myrthen’ op. 25 vormen. Deze verzameling van 26 liede-

Zefir Records ZEF 9659 • 71’ •

ren ontstond rond 1840, als Schumanns muzikale huwelijksgeschenk
voor zijn Clara. De bariton Hans Pieter Herman en de pianist Maurice
Lammerts van Bueren (hij is overigens ook een eminent fotograaf)
werken al sinds 2000 in het liedrepertoire met elkaar samen.
Dat gold echter niet voor de mezzo Florieke Beelen (ze won tijdens
het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch in 2014 de
prestigieuze Arleen Augér prijs als beste allround-vocaliste), die
zelfs nog niet eerder aan een cd-opname had meegewerkt. Alleen
al daardoor zal deze opname voor haar ongetwijfeld een bijzondere
ervaring zijn geweest.
Maar ik heb nog meer talent geregistreerd: de pianostemmer,
Naomi van Schoot, heeft zo te horen fantastisch werk verricht,
wat ook kan worden gezegd van de door Jakko van der Heijden in
de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg gemaakte opname. Ik was
er al eens eerder en vond de akoestiek - ongetwijfeld mede door
het vele hout dat in de zaal is verwerkt - daar echt prachtig.

Wenneke Savenije (KZ6-2017)

PIERNÉ / HAHN / E.A. • LA SONATE DE VINTEUIL
Het zijn moeilijke tijden
voor de cd, maar toch kan
het nog altijd gebeuren
dat een topjuweel verschijnt, zoals de nieuwe
cd van de bloed muzikale
zusjes Maria (viool) en
Nathalie Milstein (piano).
Stammend
uit
een
muzikale familie en uitstekend opgeleid in Moskou, Amsterdam,
Londen en Genève, beheersen beide zussen hun instrument tot
in de finesses. Als ervaren duo zijn ze in alle opzichten aan elkaar
gewaagd. De zussen doen niet voor elkaar onder in muzikaliteit en
intelligentie, integriteit, nuancering, helderheid van frasering en

articulatie, expressieve toonvorming en een feilloos instinct voor
beweging en balans.
In La sonate de Vinteuil gaan de zussen op zoek naar het muziekfragment dat Proust in zijn À la recherche du temps perdu geïnspireerd kan hebben tot het andante uit de Sonate voor viool en
piano van Vinteuil. In aanmerking komen onder andere passages
uit de vioolsonate van Franck en Saint-Saëns’ Vioolsonate nr. 1 in
d. Maar het tweede thema uit het openingsdeel uit de Sonate voor
viool en piano op. 36 van Gabriel Perné is ook een goede optie die
door de zusjes Milstein te vuur en te zwaard wordt verdedigd in
dit prachtige ‘literaire’ album. De cd is in 2018 genomineerd voor
de Edison publieksprijs.
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De Christelijke
Oratorium
Vereniging Goes
Vanavond is het druk in Goes. Mensen in uitgaanskleding
begeven zich naar de Grote Kerk. Binnen staan mensen

Even voorstellen

klaar om de gasten welkom te heten. De kerk is opgesierd
met mooie bloemstukken. Orkestleden zijn hun instru
menten aan het stemmen, koorleden lopen wat zenuw
achtig rond. Er hangt een verwachtingsvolle sfeer.

Het orkest gaat zitten. De leden van de Christelijke Oratorium Vereniging
Goes nemen hun plaatsen in. De dirigent en de solisten komen op.

Foto: Frans Lankester

En dan begint het

Koor en orkest trakteren de bezoekers op een prachtig klassiek concert.
Werken van Haydn, Mozart, Bach en ook moderne composities maken
deel uit van het repertoire. De klanken van het koor en het orkest vermengen zich tot een bijzonder geheel. Na afloop klinkt de waardering
door in het applaus. Het was weer een geweldige avond en iedereen gaat
tevreden naar huis.

Repetities

Om dit voor elkaar te krijgen repeteert het koor elke week in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2 in Goes. Op maandagavond klinken
daar de stemmen van alten, bassen, tenoren en sopranen. De groep oefent
enthousiast en werkt toe naar het grote jaarlijkse concert of naar een
kleiner kerstconcert.
Het koor bestaat al 100 jaar en heeft hiervoor in 2018 een onderscheiding
ontvangen. De ongeveer 70 leden zijn leergierig en streven naar kwaliteit.
De leiding is in handen van een professionele dirigent, bijgestaan door
een kundige en enthousiaste pianist. Het is bijzonder dat de COV
beschikt over een grote mannengroep. Het koor is ambitieus en heeft
een open karakter. Er is ruimte voor gezelligheid en onderling contact.
Nieuwe leden zijn van harte welkom om in dit plezier te delen.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Voelt u zich aangesproken? Neem contact op of kom een keer
luisteren op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
De deur staat open: secretariaat@covgoes.nl

De deur staat open: secretariaat@covgoes.nl
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De zomerserie van Het
Zeeuws Orkest
Anneke Luyten, sopraan

met het vocaal ensemble Musica Cordis
Tijdens de zomerserie wil Het Zeeuws
Orkest met haar programma het

publiek weer maximaal laten genieten

van de prachtige akoestiek en ambiance
van een aantal Zeeuwse kerken.

In Brouwershaven, Aardenburg en Veere bieden wij
samen met het vocaal ensemble Musica Cordis uit
Goes een ingetogen, introvert programma, dat de
ziel raakt. Het verstilt, het ontroert. Wij brengen u
even bij uw diepste innerlijk … Zo mooi!!!!

Samen met Het Zeeuws
Orkest optreden?

Het Zeeuws Orkest is er voor alle inwoners van
Zeeland. Deze zomer nemen wij een initiatief om
samen met zoveel mogelijk zangers een concert te
geven. Bij succes hebben wij het vaste voornemen
hier een traditie van te maken. Voorafgaand aan
het eigen concert van Het Zeeuws Orkest geven wij
samen met de deelnemende koren en individuele
zangers een publieksconcert, waar iedereen welkom is. Het is gratis!!!

De ‘Scratch’…
zo gaat het in zijn werk

Veel zangers kennen het fenomeen van de ‘scratch’.
Dit is een dag waar je als zanger ’s ochtends vroeg
komt, de hele dag repeteert en ’s avonds met orkest
een concert uitvoert. Het Zeeuws Orkest presenteert hierop een variant en geeft zo zangers in
Zeeland de gelegenheid een keer met een
professioneel groot symfonisch orkest op te treden.
En extra bijzonder is, dat het programma stukken
bevat die in het avondconcert van Het Zeeuws
Orkest en het koor Musica Cordis professioneel
worden uitgevoerd. Het is dus niet alleen genieten,
maar de zangers kunnen er veel van leren.

In de kerken van Brouwershaven, Aardenburg en Veere,
27, 28 en 29 juni 2019.

Het programma voor de scratchzangers bestaat
uit: Het openingskoor ‘Gloria’ en het vierde deel,

‘Domine Fili unigenite’, van het Gloria van Poulenc
én het slotkoor uit Psalm 42 van Mendelssohn.
(samen ca. 12 minuten). Bladmuziek wordt per
mail als PDF verstuurd. De koorpartijen zijn als
oefenbestanden per stem op internet te vinden.

In Veere en Aardenburg

Op vrijdag 28 juni wordt dit uitgevoerd in de Sint
Baafskerk in Aardenburg, waar het avondconcert
tevens het openingsconcert is van ‘Het kunstenfestival Aardenburg’ en op zaterdag 29 juni in de
Grote Kerk Veere. Alle koren in Zeeland ontvangen
een uitnodiging in december 2018. Mocht u nog
niets gehoord hebben, als u dit leest, stuur even
een mail naar secretariaat@zeeuwsorkest.nl.
Ook individuele zangers kunnen meedoen.
De inschrijving bedraagt € 25 per zanger (met
een maximum per koor van € 250). Voor dit bedrag
sturen wij u per mail de partituren toe, die u zelf
kunt instuderen. U krijgt een specifieke koor
repetitie op de dag zelf door de bekende Zeeuwse
muziekpedagoog Rob van der Meule.
Om ca. 17.30 uur repeteert u met Het Zeeuws Orkest
o.l.v. chef-dirigent Ivan Meylemans. Hierbij zijn uw
vrienden, familie en alle andere belangstellenden
van harte welkom om tot slot het resultaat van alle
inspanningen in dit publieksconcert te beluisteren.
Wilt u vervolgens het gehele concert van Het
Zeeuws Orkest met Musica Cordis en de sopraan
Anneke Luyten horen en nu ontspannen genieten
van de stukken waar u zo hard aan gewerkt heeft,
dan is er voor het geheel een interessante arrangementskorting.

Het volledige programma
Poulenc
F. Schmitt
Mahler

Gloria
La tragédie de Salomé
Wir geniessen die himmlischen
Freuden (uit Mahler IV)
Mendelssohn Psalm 42 (Wie der Hirsch schreit)
Soliste
Anneke Luyten, sopraan

Jaargang 2 | januari - juni 2019 - 17

Foto: Henri Berlize

Musica Cordis

en Het Zeeuws Orkest
Een gouden combinatie
Het Zeeuws Orkest kreeg bij het
plannen van de zomerserie 2014, een
Haydn programma met koor, een tip:
“Denk eens aan Musica Cordis
in Goes”.
Dat bleek een gouden tip. Bij de eerste gezamenlijke
repetitie schoot het orkest verrast rechtop:
“Wat is dit een goed koor!” In de zomer van 2019
gaat Het Zeeuws Orkest weer samenwerken met
Musica Cordis. Dit keer met werken van Poulenc en
Mendelssohn.

Wat is het geheim? Hoe komt
het dat dit zo’n goed koor is?
We vragen het aan de drijvende kracht Suzanne de
Bruin. Zelf heeft ze muziekwetenschappen gestudeerd
en piano aan het conservatorium. Musica Cordis
betekent: ‘muziek uit het hart’ en dat is wat al die
jaren de leidraad is geweest voor de repetities en
optredens.
Suzanne de Bruin: “Een uitvoering is niet het hoogste doel. We komen samen om muziek te maken en
te genieten.”

Het Zeeuws Orkest

Het koor zingt a capella, d.w.z. zonder ondersteunende
muziekinstrumenten. De stemvork volstaat. Dat vereist
extra goed luisteren naar elkaar. De geprogrammeerde
werken zijn vaak ook meer dan vierstemmig (zes-, acht-,
twaalfstemmig en soms nog meer), omdat het koor
houdt van de rijke klank die dergelijke zettingen met
zich meebrengt.
Suzanne is de repetitor. Bij concerten
staat er een dirigent voor: Hans Smout
uit Bergen op Zoom. Natuurlijk is er
dan regelmatig overleg met de
dirigent over details en interpretatie
van de composities.

“Een uitvoering is
niet het hoogste doel.
We komen samen om
muziek te maken en
te genieten.”

Af en toe organiseert Musica Cordis
een groter project met gastzangers,
muziekinstrumenten en vaak ook dansers, zoals in
‘Spem in alium’ (2012) en ‘Licht en schaduw’ (2016).

Vocaal Ensemble Musica Cordis
18 - Jaargang 2 | januari - juni 2019

Het koor is op zoek naar jongeren die dezelfde passie
hebben. Enkele tenoren kunnen nog geplaatst worden.
Ook voor de concerten met Het Zeeuws Orkest in juni
2019 zijn extra tenoren welkom!

Om de liefde voor muziek door te geven aan de
nieuwe generatie heeft Musica Cordis de kinderen
van de koorleden regelmatig een rol gegeven. Zo werd
medewerking verleend door Sep Otten (hoornist in
Het Zeeuws Orkest), Annemiek de Bruin (klarinettiste in de Academie van het Koninklijk Concert
gebouworkest) en diverse zingende nazaten die inmiddels hun eigen ensemble vormen, de @Hoc Singers.

Laurens
Woudenberg

Veel klassieke musici hebben
een dubbele carrière

Hij is solohoornist van het Koninklijk
Concertgebouworkest en soleert bij Het
Zeeuws Orkest in de voorjaarsserie op 21,
22 en 23 maart in het vierde hoornconcert
van Mozart. Maar we lezen in zijn CV
iets over werken in de gehandicapten
zorg en het circus. Hoe zit dat, hij is toch
hoornist? We vragen het hem zelf.
“Klassieke muziek had weinig betekenis en al helemaal weinig toekomst voor de huidige maatschappij,
althans dat dacht ik. Bovendien kwam ik uit een
familie met veel succesvolle musici en
ik had het bange vermoeden
dat ik de eerste zou zijn die
op dat vlak zou mislukken. Bij het kiezen
van mijn studie stond
ik dus in dubio. Ik
wilde maatschappelijk
relevant werk doen,
iets kunnen betekenen
voor mensen.”

Dus gehandicaptenzorg?

“Ik had wat werkervaring in
de gehandicaptenzorg. Ik begeleidde en verzorgde mensen met
een zware verstandelijke beperking
en vond dat mooi en dankbaar werk.
Daar lag niet echt mijn talent,
maar ik dacht dat ik het wel
kon leren.”

In het circus?
“Niet als clown of acrobaat. Wij gingen met
twee bussen vol materiaal langs scholen
om kinderen voor
een dag circusar-

tiest te laten zijn. Ze leerden dan allerlei verschillende circusvaardigheden. Aan het einde van de dag
konden zij aan elkaar laten zien én aan anderen wat
ze geleerd hadden. Trucs met ballen, rijden op eenwielers, koorddansen, bordjes draaien, enz. Er werden
ook goocheltrucs aangeleerd, er werd geschminkt en
de kinderen konden reusachtige zeepbellen maken.
Kortom: het was één groot feest. Zelf was ik altijd al
handig met eenwielers en jongleerballen en ik vond
het mooi om te zien hoe snel die kinderen dingen
oppikten of verbeten bleven proberen om het later
trots te laten zien. Wat mij veel voldoening gaf, was
het contact met de mensen.”

FIERLOOS ARCHITECTEN
GEEFT RUIMTE AAN
EEN GOED GEHOOR

En toch hoornist?

“Toch koos ik voor de hoorn en het conservatorium
en tot mijn eigen verbazing kreeg ik zelfs werk.
Eerst als free-lancer. Ik herinner mij nog goed een
van mijn eerste schnabbels bij Het Zeeuws Orkest.
Later ook als vaste speler bij Het Gelders Orkest en
uiteindelijk als solo-hoornist van het Koninklijk
Concertgebouworkest”.

Kan je nog wel maatschappelijk bezig zijn?

“Nou en of. Wat ik nog het meest geweldig vind aan
mijn vak is juist de maatschappelijke relevantie!
Het is misschien niet de grootst denkbare doelgroep,
maar het publiek dat je ermee bereikt is vaak dankbaar. Ik heb ervaren dat je als musicus wel degelijk
in contact staat met mensen. Een concert biedt hen
ruimte voor bezinning en een groot scala aan emoties. De een biedt het diepgang en rijkdom, de ander
een bijzondere gebeurtenis. Klassieke muziek heeft
wel degelijk veel betekenis.”

Het voorjaarsprogramma
van Het Zeeuws Orkest
Mozart
Mozart
Brahms

Symfonie nr. 35 (Haffner)
Hoornconcert nr. 4
Symfonie nr. 2

WWW.FIERLOOS.NL
Jaargang 1 | december 2018 - juni 2019 - 21

CONCERTAGENDA ZEELAND JAN. - JUNI 2019

2018
13-12

THE CHOIR OF THE KING’S CONSORT

14-12

MATHIEU VAN BELLEN EN MARIA MILSTEIN

16-12

AMSTERDAM WIND QUINTET

16-12

SCHOLTES EN JANSSENS

18-12

TY ZEEUWS KAMERCONCERT |

26-12

VAN BELLEN, MILSTEIN, VAN POUCKE

| Vlissingen | www.muziekpodiumzeeland.nl
| Middelburg | www.zeeuwseconcertzaal.nl

CONCERTAGENDA ZEELAND JAN. - JUNI 2019

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

VR

Vlissingen, St. Jacobskerk, 20.15 uur

Met het hilarisch cabaret duo Yentl en de Boer.
Het orkest speelt o.a. werken van Strauss, Dvorák en Brahms.
Jong Zeeuws talent is Anna May van der Feen, fluit.
Grote publiekstrekker is het duo Yentl en de Boer.
Een humoristisch duo met prachtige liedjes,
w.o. het succesnummer “ik heb een man gekend”.

11-01

| Kerstprogramma, Noordgouwe | 15.00 u | www.kmsd.nl
www.zeeuwsorkest.nl

| Pianoduo, Vlissingen | 10.30 u | www.concertenvlissingen.nl
Middelburg | Met kinderkoor | www.tyzeeuwskamerorkest.nl
| Terneuzen | 15.00 u | www.porgyenbess.nl

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

ZA

Goes, Theater de Mythe, 20.00 uur

Met het hilarisch cabaret duo Yentl en de Boer.
Het orkest speelt o.a. werken van Strauss, Dvorák en Brahms.
Jong Zeeuws talent is Anna May van der Feen, fluit.
Grote publiekstrekker is het duo Yentl en de Boer.
Een humoristisch duo met prachtige liedjes,
w.o. het succesnummer “ik heb een man gekend”.

12-01

2019
www.zeeuwsorkest.nl

ZO

Foto: Jon Slabbekoorn

www.porgyenbess.nl/klassiek/

Terneuzen, Porgy en Bess, 15.00 uur

Voor de derde maal openen we het jaar feestelijk
met het huisorkest van het televisieprogramma
Podium Witteman.
Evenals vorig jaar wordt het weer een bruisende mix
van klassieke muziek, jazz, pop, en improvisatie.
U wordt feestelijk ontvangen met een glas bubbels.

CANTATECONCERT, BACH PLUS

ZO

Foto: Marijn Kluijfhout
en Marieke van der Perk

06-01

NIEUWJAARSCONCERT MET FUSE

VR
11-01
+

ZA
12-01

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Aardenburg, Sint- Baafskerk, 16.00 uur

06-01

www.bachcomite.nl

Auf, lasst uns den Herren loben, Sonata a 4,
Es ist ein grosser Gewin,
Ach, wie sehnlich wart’ ich der Zeit – Johann Michael Bach
Trio sonata in e-moll – Georg Philipp Telemann
O holder Tag, erwünschte Zeit (BWV 210)
– Johann Sebastian Bach

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

DO

Terneuzen, Scheldetheater, 20.00 uur

10-01

www.zeeuwsorkest.nl
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Met het hilarisch cabaret duo Yentl en de Boer.
Het orkest speelt o.a. werken van Strauss, Dvorák en Brahms.
Jong Zeeuws talent is Anna May van der Feen, fluit.
Grote publiekstrekker is het duo Yentl en de Boer.
Een humoristisch duo met prachtige liedjes,
w.o. het succesnummer “ik heb een man gekend”.

HERBERGEN

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur
Na zeer geslaagd nieuwjaarsconcert in januari 2018, bunde
len vier Middelburgse muzikanten hun krachten opnieuw.
Exclusief in de Zeeuwse Concertzaal. Peter Slager, Van Dryver,
Douwe Eisenga en broeder Dieleman zullen zowel
een eigen set spelen als gezamenlijk een aantal
muziekstukken brengen. Tijdens deze bijzondere
nieuwjaarsconcerten zit het publiek met de muzikanten op het podium. Beperkt aantal zitplaatsen.

13-01

LAURA SILVA MENDES, ORGEL

19-01

BERT DOCKX, GITAAR |

20-01

D’ESPINOZA, ZANG EN PAVLOVA, PIANO

| Middelburg | 15.00 u | www.kerkbiedtpodium.nl

Hulst | 20.0 u | www.hulstcultureel.com
| Vlissingen | 11.30 u | www.concertenvlissingen.nl

BERT VAN DEN BRINK & THOMAS OLIEMANS,

ZO

Langs Brel en Bannink | (Open Haard concert)
Terneuzen, Porgy en Bess, 15.00 uur

20-01

www.porgyenbess.nl/klassiek/

www.zeeuwsklassiek.nl

Bert van den Brink is opgeleid tot klassiek pianist en stu
deerde in 1982 cum laude af. Thomas Oliemans is
een klassieke bariton die de meest kieskeurige liefhebbers van het klassieke lied aan zijn voeten krijgt.
Beiden kijken over hun grenzen heen. Zij brengen een
programma met klassieke en minder bekende liedjes
van Harry Bannink, Willem Wilmink en chansons
van Jacques Brel.
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ZO

Noordgouwe, Driekoningenkerk, 15.00 uur

20-01

www.kmsd.nl

20-01

NESJAMA KLEZMER ENSEMBLE

08-02

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur

www.zeeuwseconcertzaal.nl

www.muziekpodiumzeeland.nl

Daniel Rowland, viool / Ian Belton, viool
Paul Cassidy, altviool / Jacqueline Thomas, cello
Het Brodsky Quartet is een Brits strijkkwartet dat bestaat sinds
1972 en dat vaak vernieuwende kamermuziek speelt. Er worden
werken gespeeld van Sjostakovitsj, Beethoven
en Mendelssohn-Bartholdy, maar ook van
Karen Tanaka: “At the grave of Beethoven”.

MARIEKE SPAANS, klavecimbel speelt Bach

| Middelburg | 20.00 u | www.incanto.nl

Noordgouwe, Driekoningenkerk, 20.00 uur

09-02

www.kmsd.nl

ZO

o.l.v. Lodewijk van der Ree, Katharine Dain, sopraan
Vlissingen, St. Jacobskerk,15.30 uur

10-02

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 15.00 uur

25-01

VAN LOENEN, VIOOL, BORSBOOM, PIANO

www.muziekpodiumzeeland.nl

ZO
10-02

| Vlissingen | 11.30 u | concertenvlissingen.nl

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 11.00 uur

03-02

www.zeeuwseconcertzaal.nl
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Composities van Engelse componisten uit de 17e en 18e
eeuw voor sopraan en klavecimbel.
Liederen met een mooie balans tussen de tekst en de muziek.
Juweeltjes van Henry Purcell en andere componisten. De sfeer van het Engelse landschap van toen
en taferelen van herders en herderinnen worden
liefdevol uitgebeeld. I.s.m.: www.kamer-muziek.nl

Terneuzen, Porgy en Bess, 15.00 uur

www.porgyenbess.nl/klassiek/

KATE SEMMENS EN STEVEN DEVINE,
DELICATESSEN, SALON CONCERT

Met een rijkdom aan stemkleuren bereikt kamerkoor
Cappella Amsterdam zijn specifieke homogene klank.
Vanaf de oprichting in 1970 door Jan Boeke, vormt de liefde voor
muziek de leidraad voor Cappella Amsterdam.
De nadruk in het repertoire ligt op die twee
uitersten: oude meesters en moderne muziek.

MARIETTA PETKOVA, CHOPIN EN DEBUSSY
OPEN HAARD CONCERT

Foto: Martijn Bijzitter

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Een nieuwe versie voor vocaal ensemble en piano van
Maurice Lammerts van Bueren.
De verrassende arrangementen zijn de vijf zangeressen op het lijf
geschreven. Elk lied krijgt tijdens het concert een
theatrale invulling. U ervaart deze Winterreise in
een nieuwe, eigentijdse versie. Een aanrader om
deze Olympus van de liedkunst te herbeleven.

De meest beroemde harpiste uit Zeeland leidt niet alleen
hele generaties harpspelers in Zeeland op, maar staat ook
regelmatig op de al dan niet Zeeuwse planken.
In dit concert laat zij de toeschouwer alle aspecten van de harp zien
en horen van wat u verwacht, maar ook wat u
totaal niet verwacht. Ontdek alle mogelijkheden
van dit prachtige instrument.

CAPPELLA AMSTERDAM – TIME AND THE BELL,

COCO COLLECTIEF - SCHUBERT WINTERREISE

VR

“All the world’s a stage” is een muzikale reis met
theatersongs als bagage.
Actrice Judith Linssen en accordeonist Vincent van
Amsterdam voeren u mee langs de Schelde, van
Berlijn naar Parijs, via Shakespeare, Gershwin,
Lorca en Purcell naar het einde van de wereld.

DORINE VAN DIJK, HARP

ZA

Vlissingen, St. Jacobskerk, 20.00 uur

24-01

03-02

| Kloosterzande | 15.00 u | www.hulstcultureel.com

BRODSKY QUARTET

DO

25-01

Het Houblon Ensemble brengt de mooiste momenten uit
de opera. Gezongen en ook uitgelegd.
Marike Verbeek, sopraan, Liesbeth van der Loop mezzo-sopraan,
Martijn Hop, bas-bariton, Bert Mooiman, piano en verteller Howard
van Dodemont brengen voor u de allermooiste momenten uit opera’s
van onder andere Mozart, Verdi en Puccini.
Deze voorstelling is uitermate geschikt om
kinderen kennis te laten maken met opera.

VR

JUDITH LINSSEN EN VINCENT
ALL THE WORLD’S A STAGE

Foto: Marco Borggreve

OPERAFEEST
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Voor de tweede keer verzorgt deze NederlandsBulgaarse meesterpianiste een recital op ons
podium.
Zij wordt gezien als een fenomeen aan het klavier, die
in staat is de luisteraar diep in de ziel te raken.

LEZING OVER BACH EN DE MATTHÄUS PASSION

VR

door Merlijn Kerkhof, Gemeentehuis Kapelle, 20.00 uur

15-02

www.kapellecultureel.nl

www.zeeuwsklassiek.nl

Alles begint bij Bach.
Wie zijn de belangrijkste componisten en waar moet je zeker naar
luisteren? Waarom zijn de meeste bekende componisten Duits? Wat is er zo goed aan de Negende
symfonie van Beethoven, de Matthäus-Passion of de
atonale muziek van Arnold Schönberg. Hebben we
eigenlijk een Nederlandse Mozart gehad?
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SCRATCH MESSIAH HÄNDEL

17-02

VALENTINA TOTH, PIANO SOLO

17-02

VISSER, EUPHONIUM EN MIDDELKOOP, ORGEL

22-02

BART DE GRAAF, PIANO

VR
08-03

VR
08-03

PROFETI DELLA QUINTA,
MONTEVERDI’S LAMENTI

www.kapellecultureel.nl

Vlissingen, St. Jacobskerk, 15:30 uur

24-02

www.muziekpodiumzeeland.nl

In dit concert gidsen de zangers van Profeti della Quinta
ons door het Italië van de renaissance en de vroegbarok.
Claudio Monteverdi componeert zijn hartverscheurende klaagzangen
op de grens van madrigaal en opera. Van zijn toen
al populaire Lamento d’Arianna maakte hij speciaal
een schitterende, vijfstemmige madrigaalversie.

HET ZEEUWS ORKEST

ZA

09-03

www.zeeuwsorkest.nl

In een klein uurtje maken kinderen op een spannende
manier kennis met de instrumenten van het orkest.
Zelf op die grote contrabas tokkelen, of op die
vreemde fagot blazen?
				
Je kan het allemaal meemaken.

EVELIEN DE VRIES, KLARINET en anderen

| Vlissingen | 11.30 u | concertenvlissingen.nl

MIKE FENTROSS - LUIT EN THEORBE,
SALON CONCERT, To Dowland or not to Dowland

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 11:00 uur

03-03

www.zeeuwseconcertzaal.nl
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John Dowland was een van de grootste luitisten ooit.
In Italië ontmoette de Engelse musicus in 1595 de 15-jarige
Giovanni Kapsberger. Deze bespeelde de theorbe, de 14-snarige
langhalsluit. De wereld van deze twee virtuoze luit
spelers wordt tot leven gebracht in het programma
To Dowland or not to Dowland (2 luitvirtuozen in
Venetië anno 1595). i.s.m. www.kamer-muziek.nl

LARISSA GROENEVELD, CELLO
EN GWYNETH WENTINK, HARP

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20:00 uur
De spannende klankkleuren van harp en cello in één concert.
Kamermuziek op hoog niveau door twee gepassioneerde Nederlandse talenten met een indrukwekkende carrière.
Technische hoogstandjes en vooral een boeiende
combinatie van klankkleuren. Een gevarieerd programma met werken van Vivaldi en Pärt.

ELLA VAN POUCKE, CELLO
EN NICOLAS VAN POUCKE, PIANO
Wemeldinge, Maartenskerk, 20.00 uur

Broer en zus van Poucke zijn musici van formaat.
Ella maakte als 10-jarige haar debuut in het Concert
gebouw. Zij won het Prinses Christina Concours en de
prijs voor meest veelbelovende talent bij het Nationaal
Cello Concours Amsterdam. Ook Nicolas won diverse
prijzen, bv. bij het Steinway & Sons Pianoconcours.

REQUIEM VAN JOMMELI EN DURUFLÉ

| Zierikzee | 20.00 u | zeeuwsvocaalensemble.nl

ERARD ENSEMBLE, AUTENTIEKE ROMANTICI
OPEN HAARD CONCERT

ZO

Terneuzen, Porgy en Bess, 15.00 uur

10-03

Instrumentenparade voor kinderen van de basisschool
Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 14.30 uur

02-03

Foto: Merlijn Doomernik

| Hengstdijk | 15.00 u | www.tykamerorkest.nl

| Zaamslag | 15.00 u | www.podiumzaamslag.nl

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Foto: Simon van Boxtel

Contrabassist Dominic Seldis en pianist James Pearson,
garantie voor een heerlijke avond vol muziek en humor.
Seldis, aanvoerder van de contrabassen van het Koninklijk Concert
gebouworkest, combineert prachtige muziek met
humoristische verhalen over zijn instrument.
Klasssieke werken en uitstapjes naar jazz en tango.
Pearson schittert in meeslepende improvisaties.

TY EN ANNEMIEK DE BRUIN, KLARINET

ZO

03-03

| Middelburg | kerkbiedtpodium.nl

03-03

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur

www.zeeuwseconcertzaal.nl

24-02

| Vlissingen | 11.30 u | www.concertenvlissingen.nl

STAND UP BASS, DOMINIC SELDIS

Foto: Frank Ruiter

VR

| Vlissingen | www.scratchzeeland.nl

Foto: Daan Noppen

16-02

CONCERTAGENDA ZEELAND JAN. - JUNI 2019

www.porgyenbess.nl/klassiek/

Het Erard Ensemble legt zich er op toe om met name
muziek uit de romantiek op een historisch verantwoorde
wijze uit te voeren. Bij voorkeur met hun eigen Erard
vleugel, maar onze eigen recent gerestaureerde
Steinway vleugel (uit 1936!) voldoet ook uitstekend.

10-03

TCHANKOVA, VIOOL EN RUSAKOVA, ORGEL

14-03

LEZING ERIC JORINK, CONCERT THE COUNTERPOINTS

| Middelburg | 15.00 u | kerkbiedtpodium.nl
| Middelburg | deoostkerk.nl

HET ORKEST VAN DE ACHTTIENDE EEUW,
ROEL DIELTIENS, DIRIGENT EN CELLO

VR

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20:00 uur

15-03

www.muziekpodiumzeeland.nl

www.zeeuwsklassiek.nl

Twee Sinfonia’s van Mendelssohn en twee celloconcerten
van CPE Bach, met de vermaarde cellist Roel Dieltiens als
solo-cellist en dirigent.
Het Orkest van de 18e Eeuw is in 1981 opgericht door Frans
Brüggen. Het is gespecialiseerd in muziek uit de
laat-barok, de klassieke periode en de vroegromantiek.
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VAN BAERLE TRIO

ZA

Noordgouwe, Driekoningenkerk, 20.00 uur

16-03

www.kmsd.nl

De wereldtop strijkt neer in Noordgouwe:
Maria Milstein, viool, Gideon den Herder, cello en Hannes Minnaar,
piano vormen al jaren het toonaangevende Van Baerle Trio.
Al jaren spelen zij in alle prominente concert
zalen over de hele wereld. Zij brengen deze
avond in de sfeervolle kerk van Noordgouwe
pianotrio’s van Haydn, Brahms en Schubert.

16-03

19DE EEUWSE VOCALE WERKEN

17-03

LIDY BLIJDORP, CELLO, TOBIAS BORSBOOM, PIANO |

17-03

CANTATEVESPER

Vlissingen | concertenvlissingen.nl

HAPPY BACH DAG

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 19.30 uur

21-03

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Een ‘pretcollege’ door Dr. Ir. Wim Thijs die vertelt over
Occulte Symboliek in de muziek van Bach.
De onsterfelijk mooie muziek van Bach bevat diepere lagen:
constructies, codes, verborgen symbolieken. Thijs neemt
je mee naar de geheimen van de Mattheus Passie.
Verlucht met beeldmateriaal en geluidsfragmenten.
(Slechts € 5,-. Reserveren bij Zeeuwse Concertzaal.)

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

DO

Laurens Woudenberg, hoorn.
Terneuzen, Scheldetheater, 20.00 uur

21-03

www.zeeuwsorkest.nl

ZA

Bij het voorjaar hoort een lentegevoel. HZO zorgt hiervoor
met de componisten Mozart en Brahms.
De symfonie nr. 35 (Haffner) van Mozart bezorgt de toehoorders
een blij gevoel. Feestelijk is het vierde hoornconcert met solist
Laurens Woudenberg, solohoornist van het
Koninklijk Concertgebouw Orkest. De tweede
symfonie van Brahms is eveneens vrolijk met een
knipoog naar de Pastorale van Beethoven.

Laurens Woudenberg, hoorn.
Goes, Theater de Mythe, 20.00 uur

22-03

www.zeeuwsorkest.nl
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Laurens Woudenberg, hoorn.
Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur

23-03

www.zeeuwsorkest.nl

24-03

Bij het voorjaar hoort een lentegevoel. HZO zorgt hiervoor
met de componisten Mozart en Brahms.
De symfonie nr. 35 (Haffner) van Mozart bezorgt de toehoorders
een blij gevoel. Feestelijk is het vierde hoornconcert met solist
Laurens Woudenberg, solohoornist van het
Koninklijk Concertgebouw Orkest. De tweede
symfonie van Brahms is eveneens vrolijk met een
knipoog naar de Pastorale van Beethoven.

Bij het voorjaar hoort een lentegevoel. HZO zorgt hiervoor
met de componisten Mozart en Brahms.
De symfonie nr. 35 (Haffner) van Mozart bezorgt de toehoorders
een blij gevoel. Feestelijk is het vierde hoornconcert met solist
Laurens Woudenberg, solohoornist van het
Koninklijk Concertgebouw Orkest. De tweede
symfonie van Brahms is eveneens vrolijk met een
knipoog naar de Pastorale van Beethoven.

EIK EN LINDA, BACH, met o.a. Franc Polman, viool

| ZAAMSLAG | 15.00 u | podiumzaamslag.nl

APOLLO ENSEMBLE,
BROCKES-PASSION VAN TELEMANN

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur

24-03

Foto: Anne Meyer

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Een uiterst emotionele en dramatische vertolking van het
lijdensverhaal. Het beroemde libretto van Brockes op
muziek gezet door Telemann.
Deze dramatische passie (150 min.) met uitgebreid
blazersensemble, strijkers en continuo en wordt
uitgevoerd met acht zangers. Een uitvoering die
het publiek niet onberoerd zal laten.

29-03

MATTHÄUS-PASSION, DUTCH BAROQUE

29-03

JOHANNES PASSION, TY, met Bachkoor Gent en ASAF

29-03

ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL, LEERLINGENCONCERT

| Middelburg | 20.00 u | deoostkerk.nl
| Terneuzen | 20.00 u | tykamerorkest.nl
| Zeeuwse Concertzaal | 19.30 u

FINALE EASTMAN MUZIEKCONCOURS
VOOR DE ZEEUWSE JEUGD

ZA

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 19.30 uur

30-03

www.zeeuwsorkest.nl/vrienden

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

VR

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

| Tholen, Oude Stadhuis | 20.15 u | keldermansconcerten.nl

| Conservatorium Antwerpen en M. Magdalena Cantorij, Goes Grote Kerk

DO

CONCERTAGENDA ZEELAND JAN. - JUNI 2019

Zes jonge talenten uit twee leeftijdscategorieën doen mee aan de
finale van het muziekconcours waarbij de Eastman Muziekprijs
voor de Zeeuwse Jeugd wordt
uitgereikt. Toegang: gratis.

31-03

DANIEL WAYENBERG EN MARTIN OEI

31-03

KLARA WÜRTZ, PIANO SOLO

31-03

KOORVESPER, M. MAGDALENA CANTORIJ, o.l.v. R.V. Mauritz. E. Zwiep, orgel

| Hulst | 15.00 u | www.hulstcultureel.com

| Vlissingen | 11.30 u | www.concertenvlissingen.nl
| Goes

(De agenda gaat verder op pagina 42)

www.zeeuwsklassiek.nl
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De Paradijsvogel
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...

Een instrument kan niet los
gezien worden van de speler. “Mensen die fysieke
problemen hebben, zouden een aangepaste viool
moeten laten maken. Daarom bouw ik instrumenten met aangepaste staartlengte. Ik heb een
keer een contrabas opnieuw afgesteld. Drie weken
later had de bassist geen RSI meer.”

han Jacobs

Vioolbouwer: Jo

Wanneer besloot je dat je
vioolbouwer wilde worden?

Johan
Jacobs
Heel jong zag hij een
strijkorkest op straat.
De klank trof hem meteen.
Later zou hij de liefde voor strijk

instrumenten combineren met techniek.
Voor Johan Jacobs, de enige viool- en

cellobouwer in Zeeland, staat de mens

die de viool zal gaan bespelen centraal.
“Waarom klinkt een viool van Stradivari zo
goed?” Johan Jacobs, begint het gesprek in zijn
atelier aan de Breeweg in Middelburg, met een
vraag die hij zelf stelt. Het antwoord is eenvoudiger dan gedacht. “Omdat er hele goede spelers op
spelen. Door de handel kijken mensen vaak naar
het instrument. Maar de speler doet het.“
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De speler kan aan de vier knoppen draaien, maar
er is zo veel meer wat bijgesteld en onderhouden
moet worden. Laatst was hij op een viooldag op
het conservatorium in Utrecht. “Daar was een
meisje van een jaar of twaalf
dat enorm goed kon spelen.
Ze vertelde dat ze wat problemen met haar viool had.
Alsof ze op een fiets met
lekke banden speelde.
Je komt vooruit, maar je moet
knoerthard trappen. Waarom
ziet niemand dat nou? denk
ik dan.”

Zou je verschil horen
tussen een strijkorkest
op Stradivari violen en
hedendaagse violen?
“Ik vermoed dat het op de moderne violen frisser 
klinkt. Helderder. Oude instrumenten boven een
bepaalde leeftijd zijn eigenlijk versleten. De houten
delen die veel aangeraakt worden, worden dunner.
Hout veroudert, ook de kracht vermindert. Door
het gebruik en door droogte kunnen er scheurtjes
in het hout komen. Die worden soms eindeloos
gerepareerd. Zulke instrumenten zijn prima voor
een museum. Er zijn wel goede oude instrumenten.
Ik heb eens een cello van Amati gezien, uit 1680
alsof hij gisteren gemaakt was. Altijd goed voor
gezorgd, goed op gespeeld.”

vurenhout nodig dat groeide tussen 800 en 1200
meter hoogte op een zuidhelling en gekapt in de
winter met afnemende maan. Dat is geen bijgeloof, maar reguliere kennis. In de middeleeuwen
stond er een gevangenisstraf op als je een boom op
een verkeerd tijdstip had
gekapt. Want dan had je
kostbaar bouwmateriaal
verknalt.
Het vochtgehalte in een
boom wordt, net zoals eb
en vloed, ook bepaald door
de maanstand. In Oostenrijk en Zwitserland kan je
nog steeds maanhout hopen. Het hout werkt niet,
krimpt niet, is snel droog.” Als een viool klaar is,
voelt Johan hoe de viool speelt. “Ik voel het soms
beter dan een violist, want die speelt zo goed, die
speelt door de ongemakken heen.”
Na een half tot één jaar is de viool beter af te
stellen dan in het begin. “Omdat de krachten hun
werk hebben gedaan. In totaal zit er zo’n 30 kilo
trekkracht op een viool. Zo’n viool wil na de bouw
eigenlijk korter worden.”

“In Noorwegen had ik volksmuziekfestivals
Naast de volledig handgemaakte violen maakt
bezocht. Op de terugweg kwam ik langs een
Jacobs violen van halffabrikaten. “In Duitsland,
atelier van een vioolbouwer, en toen dacht ik:
Roemenië of China laat ik dingen voorbewerken
“hé... Ik heb toen eerst mijn opleiding afgemaakt,
volgens mijn specificaties.
MTS werktuigbouw en daarIk krijg dan onderdelen
na heb ik vijf jaar gewerkt.
grof binnen en dan verfijn
Iedere keer kwam dat beeld
“Mensen die fysieke
ik ze. Daar heb ik nu de
terug. Toen ben ik eens gaan
problemen hebben,
meeste opdrachten in.”
vragen of er mogelijkheden
zouden
een
aangepaste
In een handgemaakte viool
waren.” Van 1982 tot 1985
viool
moeten
laten
maken.”
zit zo’n 250 uur, in een voor
studeerde Jacobs aan de Welsh
bewerkte viool zo’n 40 uur.
School of Instrumentmaking
and Repair in Wales.
De violen die Johan maakt, zijn bijna nog hetzelfde
als die uit de 17e eeuw. Wel zijn de halshoek en
de -lengte enigszins veranderd. Daardoor kan je
meer op een modern instrument doen. “Brahms
is op een oude viool moeilijk. Maar een viool is
niet technischer geworden, dat is het leuke. Een
klarinet bijvoorbeeld, wel. Die heeft nu veel meer
klepjes.” Johan laat zien hoe de achterkant van een
kast uitgebeiteld is uit een stuk hout. De zijkanten (esdoorn) worden gebogen. Als je hout boven
de 110 graden verhit, dan is het als plastic, dat
week is. Je kan niet zomaar hout gebruiken van
een b
 epaalde boomsoort. “Voor het bovenblad is

Vind je het jammer dat de
meeste violen nu niet meer
van begin tot eind door jou
zijn gemaakt?

“Nee, dat maakt mij niet uit. Ik maak nog steeds
af en toe geheel handgemaakte. Maar het gaat er
uiteindelijk om wat mensen willen. Waar kan je
iemand blij mee maken? Ik maak de viool voor de
speler. Je moet nooit als bouwer je ego boven het
doel zetten.”
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Op tijd kiezen is...

Goe d wone n vo or a l l ebei

Sinke Komejan:
Koos Schreuder

Landgoed Rijckholt:
Kim Bakker

Het gesprek tussen de
makelaar en een bewoner
van Landgoed Rijckholt

Voorzieningen op
Landgoed Rijckho
lt zijn o.a.:
 Restaurant voor
iedereen toeganke
lijk. Lid van de
Kreeftenkring, 5e re
staurant van Zeelan
d op Iens 2018,
12 pt. op Gault Milla
u en mooie recens
ies in de PZC
 Barbara’s Bed &
Breakfast
 Een plattelands
kinderopvang met aa
ndacht voor
buitenspelen, dieren
en
de
natuur
 Een woongemee
nschap met zorg. Hi
er wonen 40
mensen. Waaronder
veel echtparen, met
een partner
die nog heel vitaal
is terwijl de ander zo
rg nodig heeft.

Een landgoed vol voorzieningen

Dergelijke verhalen zijn schrijnend, maar soms ook te
voorkomen. Er is vaak meer mogelijk dan gedacht.”
Volgens Koos Schreuder, directeur-eigenaar van Sinke
Komejan Makelaars is dit geen op zich zelfstaand verhaal:
“Mensen zijn in hun werkzame leven steeds beter gaan
wonen en men is vaak erg gehecht
aan de woning waarin ze met
pensioen gegaan zijn. Maar soms is
“Zo ben ik haar op het
er al een vervolgstap gezet naar een
vliegveld een keer kwijt
appartement.

Daan van der Meulen:
“Wij zijn nu 50 jaar samen en hebben
samen een goed bestaan opgebouwd.
Mooie zaak, mooi huis, goed
geraakt toen ik even naar
pensioen en we hebben tijdens ons
het toilet ging. Ik moet 24
pensioen veel gereisd en leuke dingen
uur per dag opletten.”
gedaan. Helaas is daar sinds het
geheugenverlies van mijn vrouw een
eind aan gekomen. Zo ben ik haar op
het vliegveld een keer kwijt geraakt
toen ik even naar het toilet ging. Ik moet 24 uur per dag
Koos Schreuder doelt dan wel op een appartement in een
opletten, anders gebeuren er echt gekke dingen.
beschermde omgeving. “Dat biedt comfort voor beide
Daar word ik echt doodmoe van. Ik heb geen moment meer
partners. Daarom zijn wij als makelaar zo blij met de
voor mezelf en dan herhaalt zij steeds: ‘Als je maar zorgt
samenwerking met Landgoed Rijckholt. Ik kan bemiddelen
dat ik niet word weggestopt in een verpleeghuis’. En dat wil
naar een woning die een oplossing biedt voor beiden.
ik ook niet, maar zo lukt het niet meer.”

Een appartement:
zelfstandigheid én
een beschermde
omgeving

beste van te maken. En we denken dat we het als familie
met elkaar toch heel goed doen. Mijn kleinkinderen
komen regelmatig even eten in het restaurant hier op het
landgoed. Een prachtig à la carte restaurant, dus dat is
voor hen dan ook echt een uitje. En ik vind het leuk ze te
zien. Mijn zoon woont in Hongkong,
en als hij voor zaken in Nederland is,
Zo is koop in de vorm van aandelen
logeert hij een aantal dagen in de Bed
in het landgoed een optie en bij huur
“Dit biedt comfort voor
& Breakfast, dan hebben we een hele
krijg je korting als je langer woont.
beide partners. Daarom zijn
gezellig tijd. Als we wandelen is de
De huur gaat dus niet omhoog, maar
wij als makelaar ook zo blij
kinderopvang altijd een feestje voor
wordt juist minder.”
met de samenwerking met
mijn vrouw. Die spelende kinderen
weten altijd weer een glimlach
Landgoed Rijckholt.”
tevoorschijn te toveren. Wat dat
betreft
is het hier net een klein dorp.
Daan van der Meulen heeft stad en
Levendig, gezellig en ik kan met een gerust gevoel de auto
land af moeten zoeken om een goede plek te vinden voor
pakken en even de stad in gaan.”
zijn tweeën. Inmiddels woont hij samen met zijn vrouw op
Een ruim appartement, met een prachtige landelijke
ligging. Volledige privacy en zelfstandigheid en - als
het ware onzichtbaar op de achtergrond - zorg als het
nodig is. Voor de kosten hiervoor hebben we gezamenlijk
interessante keuzemogelijkheden bedacht.

Net een klein dorp

Landgoed Rijckholt in Geersdijk op Noord-Beveland.

“Ik heb beloofd dat ik voor haar blijf zorgen en dat doe ik
ook. Maar het is niet altijd makkelijk. Samen met mijn
dochter en de zorgcoördinator proberen we er toch het

Calvlietlaan 11, 4494 NZ
Geersdijk, T: +0113-307110

Oostwal 2-c, 4461 JT Goes
T. (0113) 251 000

Een (groot)
ouder-kind concert

De datum ligt al vast en het
idee wordt al uitgewerkt
Traditioneel kent Het Zeeuws Orkest 4 keer
per jaar een ‘Openbare Repetitie’. Bij de laatste
repetitie wordt als generale een deel van het
programma gespeeld en dat is voor iedereen
toegankelijk. Deze tijd gaan we nu gebruiken
voor een concert voor kinderen en hun (groot)
ouders. Het duurt niet te lang, het is een feest
en het belangrijkste is dat kinderen direct
meespelen in het orkest.

Zaterdag 2 maart, 14.30 uur
Dan starten we met de
‘instrumenten parade’ in
de Zeeuwse Concertzaal in
Middelburg. Hoe groot is
nou een fagot? Hoe voelt
de snaar van een bas en
wat gebeurt er als je aan
een snaar trekt of erover

strijkt? Kan jij geluid krijgen uit een trompet?
Allemaal vragen die horen bij de eerste kennismaking met de instrumenten van een orkest.
En dan met z’n allen een Zeeuwse Blues ten
gehore brengen. En precies op het juist
moment moet iedereen het refrein meedoen.
Je kent het wel: Sjoe-bie-doe...whap (dit laatste
samen met een stoot van alle blazers, zoals in
een big band).

De rol van de muziekschool

UWAGA Kwartet

Spelend meedoen, luisteren en midden tussen
het orkest zitten. Dat is genieten voor (groot)
ouder en kind. Een ludieke aanpak, waarbij
Het Zeeuws Orkest samen met de Zeeuwse
Muziekschool kinderen kennis wil laten
maken met een symfonie orkest. Geen 70
orkestleden op het podium, maar 170, want
we hopen dat er 100 kinderen komen meedoen aan dit festijn. En misschien moeten
we het wel omdraaien. De 100 (groot)ouders
op het podium en de orkestleden en kinderen
allemaal met hun eigen instrumenten in de
zaal. Dat wordt een spectaculaire uitvoering.

De komende en gaande vrouw/man
Foto’s: Hans Colijn

We verwachten glimmende
gezichten van de kinderen
die meedoen in het orkest.

De Zeeuwse Concertzaal

Daar waar Het Zeeuws Orkest samen met de
kinderen de uitvoering voor haar rekening
neemt, is het de bedoeling dat de Zeeuwse
Muziekschool in de klas de voorbereiding met
de kinderen doet, in de vorm van gastlessen
waarbij eenvoudige instrumenten worden
ingezet (een plastic trompet e.d.). De planning
is dat dit in het schooljaar 2019-2020 van
start gaat, omdat het afstemming en inpassing in het schoolprogramma vraagt. Dus de
Instrumentenparade in het voorjaar is een
opmaat naar het project in het najaar.
Ruud van der Meulen is een van de bassisten
van Het Zeeuws Orkest. Hij heeft veel ervaring met het optreden als ‘Muziek Koning’
bij de muziekschool in Eindhoven. Van zijn
ervaring gaan we gebruikmaken. Hij is de
presentator samen met onze chef-dirigent
Ivan Meylemans. En zoals Het Zeeuws Orkest
steeds verrassend en
vernieuwend is, zult
u zien, dat de serieuze
professionele musici
van ons orkest,
plotseling kind met de
kinderen worden.

Voor meer info en het jaarprogramma: www.zeeuwsorkest.nl

“Het imago van de Zeeuwse Concertzaal is stoffig en te
hoogdrempelig. Er zijn nog veel te veel mensen in Zeeland
die de Zeeuwse Concertzaal nog nooit binnen zijn geweest.
Het is kennelijk zelfs voor een groep muziekliefhebbers niet
aantrekkelijk om naar de Zeeuwse Concertzaal te komen.
Terwijl er zoveel mooie concerten zijn.”

Aan tafel zitten twee gedreven, gepassioneerde
mensen. Cisca van Dijk en Leo Hannewijk.
Cisca van Dijk kwam als regelmatige
concertbezoeker in de Zeeuwse Concert
zaal sinds ze in 2006 met haar man in
Middelburg neerstreek. Zij verbaasde
zich erover dat er geen vrijwilligers
waren voor hand- en spandiensten in
de Zeeuwse Concertzaal.
Cisca, die allang de leeftijd heeft om achter de geraniums
te zitten – “die verdorren bij mij” – bruist van energie.
Zij mobiliseerde mensen en vanaf 2014 was er een groep
vrijwilligers waar zij de leiding over had. Zij presteerde
het om via sponsors € 11.000 bij elkaar te krijgen om
kinderen van de buitenschoolse opvang op Walcheren
met bussen te laten ophalen om ze een fantastische
middag in de Zeeuwse Concertzaal te bezorgen.

Tijdelijk de leiding

Interim-directeur: Cisca van Dijk

In haar arbeidzame leven was zij – na een actieve tijd
in de dans – 35 jaar verbonden als docent en later
directeur aan de Rotterdamse Dansacademie/Codarts
Hogeschool der Kunsten. Toen in 2018 een vacature
ontstond als mededirecteur van de Zeeuwse Concert-

zaal kwam het bestuur van de Zeeuwse Concertzaal
bij haar of ze tijdelijk de leiding op zich wilde nemen,
samen met Jakko van der Heijden, die al sinds 2007 in
functie is. Ze accepteerde, onder voorwaarde dat het
tijdelijk zou zijn. Eens moest ze toch tijd krijgen voor
die geraniums!
Als interim-directeur beperkte ze zich niet tot daar
bijbehorende taken, maar ze pakte in de zomermaanden
verfkwast, schuurpapier en hamer en spijkers.
Ze schuurde de houten vloer in de Salon, verfde de
muur in de foyer, richtte de artiestenruimte boven
opnieuw in en knapte de tuin op met hulp van Syrische
vluchtelingen uit het AZC.
Samen met Jakko, en niet te vergeten de enthousiaste
medewerker Walter Calbo, werd in 2018 de Salon
omgetoverd tot een échte Salon. Inclusief stoeltjes uit
een oud theater die hier een tweede leven kregen.
Cisca praat over “haar” Zeeuwse Concertzaal met veel
passie en liefde.

Samenwerken is heel belangrijk
Toen bekend werd dat Leo Hannewijk aangetrokken
was door de Stichting Monumenten Bezit om een plan
te schrijven voor de Oostkerk, leek dit een kans.
De Oostkerk en de Zeeuwse Concertzaal liggen maar een
paar honderd meter van elkaar vandaan. Dat wordt óf
concurreren óf samenwerken. Leo werd benaderd door
de voorzitter van het bestuur, Jikkie van der Giessen.
Samenwerken is voor Leo belangrijk. Hij was bovendien toe aan een nieuwe uitdaging. Kortom, dit was
voor Cisca het goede moment om het stokje over te
dragen. In het gesprek blijkt dat Cisca en Leo raakvlakken hebben in hun verleden. Cisca was acht jaar
lang voorzitter van de Commissie Dans van de Raad
voor Cultuur Nederland en Leo was jarenlang lid van
de Commissie Film van de Raad voor Cultuur Nederland. Dit lidmaatschap heeft hij kortgeleden opgezegd.
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De komende en gaande vrouw/man
Hoe ziet Leo zijn rol in de
Zeeuwse Concertzaal?
Natuurlijk wil ik graag weten welke plannen Leo voor
de toekomst heeft. Hij begint per 1 november 2018.
Maar sinds zijn benoeming bekend was, zagen we hem
veel bij de concerten, al ver voor 1 november. “Ik wil
met het publiek kennis maken,” zegt hij. Leo kennen
we als directeur van Film by the Sea. Hij heeft een
lange staat van dienst in de filmwereld. “Maar,” zegt
hij, “mijn liefde ligt ook bij muziek en literatuur.
Film en muziek kunnen niet zonder elkaar. Film was
mijn eerste liefde, maar nu ga ik het omdraaien.
Muziek staat nu bovenaan.”

Een fantastische erfenis
“Ik krijg een fantastische erfenis, die mij door Cisca
wordt nagelaten. Ik kom in een gespreid bedje met een
goed georganiseerde club mensen. Dat schept verplichtingen.” Samenwerken is voor hem het sleutelwoord.
“Zonder samenwerking kom je er niet. Ik vind het
tijdschrift Zeeuws Klassiek een prachtig voorbeeld van
samenwerking. Zo moeten organisaties samenwerken.
Ik hoop dat het nog lang blijft bestaan.”
Leo ziet het als zijn taak om het publiek van de
Zeeuwse Concertzaal te verbreden. “Het imago van
de Zeeuwse Concertzaal is stoffig en te hoogdrempelig.
Er zijn nog veel te veel mensen in Zeeland die de
Zeeuwse Concertzaal nog nooit binnen zijn geweest.
Het is kennelijk zelfs voor een groep muziekliefhebbers
niet aantrekkelijk om naar de Zeeuwse Concertzaal te
komen. Terwijl er zoveel mooie concerten zijn. Neem
nou het Busch trio van Mathieu van Bellen dat ik hier
net heb gehoord. Ze spelen over de hele wereld, ook in
het Concertgebouw in Amsterdam. Het was een concert
van wereldtopniveau, en toch zit de zaal niet stampvol.”
Leo wil zich ook richten op educatie. Met name jonge
kinderen laten proeven van muziek. Hij ziet dit
als een belangrijke uitdaging. “Er gebeurt al veel, zoals
‘muziek in de klas’, maar ik wil ze graag hier hebben.”

Nieuwe directeur: Leo Hannewijk

De Zeeuwse Concertzaal

Theaterkwartier
“Er staan zegge en schrijven maar twee verwijsbordjes
op de twee hoeken van deze straat, maar nergens in de
stad, niet naar de Oostkerk en niet naar de Zeeuwse
Concertzaal. Dit moet anders en beter.” Hij wil graag
samenwerken met andere organisaties. Niet alleen de
Oostkerk en de Zeeuwse Concertzaal maar ook met de
Schouwburg en het Mini Theater. Samen met de prachtige huizen en de in deze buurt wonende kunstenaars
zou dit moeten uitmonden in het ‘Theaterkwartier’.
Voor activiteiten in de winter voldoet de huidige verwarming in de Oostkerk niet. Hopelijk kan in 2021
duurzame verwarming worden geïnstalleerd. Maar
bezoekers kunnen er van maart tot november terecht
voor concerten, beeldende kunst, literatuur, lezingen,
rondleidingen (ook in de koepel), orgelconcerten (met
het beroemde De Rijckere orgel). Bedrijven kunnen er
terecht voor vergaderingen, diners, mini-symposia,
maar ook bruiloften.
Al met al ligt er voor beide locaties een prachtige
uitdaging voor Leo Hannewijk.

Haal meer
uit je stem!

Handige tips en trucs
Do’s and Don’ts voor
de (koor)zanger
Zeeuws Klassiek trekt de provincie door
op zoek naar boeiende verhalen voor de
liefhebber. In Zeeland zijn veel liefhebbers
en er is een rijke koor- en zangtraditie. Een
avondje zingen is ontspannen en genieten.
We kennen koren in vrijwel elk dorp of
elke stad en in alle soorten en maten.
Maar hoe haal je het maximum uit je
stem en hoe hou je je stem in conditie?

Op bezoek in Dreischor aan de
Kerkring
Wij zijn te gast op het advocatenkantoor van Martijn
Hop. Een prachtig pand met een mooie vleugel.
Duidelijk een liefhebber. Martijn is niet alleen
advocaat, maar hij is ook een bas-bariton. En hij heeft
beloofd ons in te wijden in de geheimen van zijn voorbereidingen en het in conditie houden van zijn stem.
Martijn zingt al sinds zijn twaalfde jaar. Op de middel
bare school in Haarlem zong hij in het koor en toen hij
daar een solorol kreeg toebedeeld, was
de ambitie geboren. De leraar Duits
inspireerde hem met het Duitse lied,
een goede leraar dus. Tijdens zijn studie kreeg hij lessen van operazangers
en hij zong in verschillende koren,
waaronder het Nederlands Studenten
Kamerkoor met Daniel Reuss.
In die tijd begon hij liedrecitals te
geven. Hij trad op met diverse operaensembles en richtte samen met
een aantal professionals het Houblon
Ensemble op. Dit ensemble maakt
opera toegankelijk door ook te vertellen
waar het verhaal van de opera over
gaat. Op het gebied van oratoria laat
hij zich ook niet onbetuigd. Hij staat
dus vaak op de planken en we vroegen
hem naar tips en trucs.
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Tip 1: Zing niet alleen op de repetitie of

bij de uitvoering.
Je stem ligt ingekapseld in spieren en die hebben een
geheugen dat je kan trainen. Als je die spieren elke dag
traint, ga je vanzelf gemakkelijker zingen. Train je die
maar één avond per week, dan worden die spieren snel
moe en zing je minder goed. Zing elke dag, al is het
maar een kwartier… dus toch wat langer douchen.

Tip 2:

Zing altijd goed in.
Zingen is het gebruiken van je hele lichaam.
Een warming-up is het halve werk.
Ik zing zelf altijd in met oefeningen, rustig beginnend
met kleine intervallen en drie of maximaal vijf noten,
telkens met verschillende klinkers en medeklinkers.
Bijvoorbeeld combinaties als brè-bra-bru-bro-bré-bri
of nji-njee-njè njo,nja. Daarna zing ik een aantal
toonladders. Als bas-bariton neem ik alle dieptes en
hoogtes mee bij het inzingen. Als het lekker voelt, stop
ik. Dat kan verschillen van een paar tot tien minuten.
Met twee stukken van Mozart warm ik de onder en
bovenkant nog even verder op en dan kan ik aan de
slag. Hoe meer je zingt, hoe gemakkelijker en sneller
het inzingen gaat.

Tip 3: Let op wat je drinkt en eet!

Met name voor een zangles, repetitie of zeker een
uitvoering is dat erg belangrijk. Melkproducten veroorzaken slijm in je keel, bier levert hetzelfde resultaat
op, dus niet doen! Wat heel goed helpt om de laatste
rafelrandjes van slijm weg te halen rond je stembanden is originele Coca Cola. Haal wel de prik ervan af,
want anders heb je weer andere problemen (burp).

beelden wat je zingt en wat je wilt uitdrukken. Zingen
is emotie overbrengen en dat begint door te weten wat
je zingt, anders weet je niet wat je over moet brengen.
Hoe meer je studeert, hoe meer je er zelf aan hebt en
hoe leuker het wordt.

Tip 6: Articuleer!

Dat begint al bij de opwarming waarbij je de spieren in
je gezicht ook beweegt en soepel maakt. Mijn zanglerares
zei altijd: ‘Wagner moet je spugen!’. Ik vond dat toen
heel komisch, maar ze heeft volkomen gelijk. Hoe
beter je articuleert en de woorden uitspreekt, hoe beter
het overkomt, zeker als het hele koor dat doet. Niet te
overdreven, want dat wordt dan voor de toeschouwer
ook weer komisch. Probeer de S of T van een slotwoord,
zo veel mogelijk gelijk te krijgen.

Tip 7: Let op je houding: beide voeten stevig

op de grond, rechtop, rug recht en gestrekt.
Voorovergebogen, schouders naar binnen, kost je al de
helft van de beschikbare lucht, zonde! Let er op en blijf
er op letten tijdens repetities en zeker bij uitvoeringen.

Tip 8: Neem voor de lol een keer een zangles.
Al is het maar één keer. Het levert vaak hele handige
tips en trucs op speciaal gericht op jou, die je verder
kunnen helpen en je plezier in het zingen enorm
kunnen vergroten. Want daar gaat het toch om:
plezier in het zingen!”

Tip 4: Forceer niet.

Zeker niet in koorverband.
Als je thuis ook zingt, leer je je stem kennen en weet
je waar de grenzen liggen. Bij een koor wordt vaak met
alle stemmen tegelijk ingezongen. Iedereen heeft zijn
eigen grenzen. Forceer niet door als bas of alt mee te
zingen als de sopranen en tenoren hun hoogte opwarmen. Stop of octaveer desnoods. Weet dus waar
je grenzen liggen en probeer jezelf tussen de andere
stemmen te horen.

Tip 5:

Studeer!
Alleen met de repetitie red je het niet.
Je zal thuis de partijen goed moeten bestuderen. Begin
met te lezen wat er staat aan tekst en analyseer dat.
Wat wordt uitgedrukt, wat is bedoeld? In welk deel
van het stuk is het hard of zacht, of wordt het harder
of zachter? Studeer daarna de noten in en probeer in te

www.zeeuwsklassiek.nl
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Matthaüs-Passion Hulst
Stichting Rotary Project Matthäus-Passion Hulst
organiseert al sinds 2000, jaarlijks een uitvoering
van Bach’s Matthäus-Passion in de Basiliek te Hulst.
evenement op de culturele kaart te zetten.
De samenwerking met dirigent Jan Vuye en
de Koninklijke Gentse Oratorium Vereniging
VZW zorgt nu al twintig jaar voor een hoogstaand gebeuren in de prachtig gerestaureerde
Basiliek van de mooie vestingstad Hulst. Dit
evenement zou natuurlijk niet kunnen worden
gerealiseerd zonder de ondersteuning van
sponsoren, bestaande uit zowel particulieren,
de gemeente Hulst als het bedrijfsleven. Zoals
ook bij voorgaande uitvoeringen het geval was
weten vele trouwe liefhebbers van de MatthäusPassion afkomstig uit Zeeland, Noord-Brabant
en België de weg naar Hulst te vinden.

De Matthäus-Passion in de
Basiliek van Hulst kent al een veel
langere geschiedenis.
71 jaar geleden, op zondag 14 maart 1948, vond de eerste
uitvoering plaats o.l.v. Piet van Egmond. Het was de eerste
keer dat in Nederland de Matthäus-Passion in een katholieke
kerk werd uitgevoerd en tevens ook de eerste in ZeeuwsVlaanderen. Tot en met 1969 heeft er jaarlijks een uitvoering
plaatst gevonden met slechts een onderbreking in 1953, dit
ten gevolge van de watersnoodramp. In 1970 heeft men door
gebrek aan financiële middelen met de traditie moeten b
 reken.
In 1988 en 1990 hebben de toenmalige
organisatoren nog een poging gewaagd om er een
tweejaarlijks terugkerend evenement van te maken,
maar helaas, opnieuw door het niet rond krijgen van
een sluitende begroting, heeft men deze plannen niet
kunnen verwezenlijken.

Initiatief Rotaryclub Hulst
Pas in 1999 werd, geïnspireerd door de voltooide restauratie van de Basiliek, het initiatief genomen vanuit
Rotaryclub Hulst, om samen met dirigent Jo Ivens en
de Koninklijke Gentse Oratorium Vereniging opnieuw
de Matthäus-Passion als een jaarlijks terugkerend

Op 7 april 2019 zal, traditiegetrouw twee
weken voor Pasen, voor de 20e keer op rij het
aangrijpende passieverhaal van J.S. Bach in
Hulst worden uitgevoerd met medewerking
van het orkest La Passione uit Lier en twee koren:
de Koninklijke Gentse Oratorium Vereniging en het
kinderkoor Flanders Boys Choir uit Sint Niklaas.
Het geheel zal worden geleid door dirigent Jan Vuye.

De solisten bij de 20e uitvoering:
•
•
•
•
•
•

Sarah Peire (Sopraan).
Regula Boeninger (Alt)
Jan van Elsacker (Tenor-Evangelist)
Kevin Skelton (Tenor-aria’s)
Charles Dekeyser (Bas-Christus)
Julian Hartman (Bas-aria’s)

Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen
brengt Wereldtop Concerten in Zeeland!

‘’Kom ontdekken hoe modern klassiek kan zijn’’
Op 31 augustus en van 27 september t/m 19 oktober 2019
Met diverse prachtige concertuitvoeringen tijdens het ‘Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen’
beleef je ‘klassiek muziek live en het verschil tussen muziek horen en beluisteren’.
Concerten op bijzonder locaties om bij weg te dromen of om gewoon blij van te worden.
Dan weer gedragen en romantisch, dan weer komt het groots en theatraal op je af.
Maar overal van een kwalitatief hoog niveau gebracht door wereldtop orkesten,
ensembles en musici van naam.

Bezoek eens onze www.festival-zvl.nl voor een indruk en een terugblik op
hoogstaande concerten die een plaats verdienen op de internationale podia.

(Vervolg van agenda, pagina 29)
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31-03

Foto: Max Velthuis

ZO

KIKKER SWINGT, KINDERVOORSTELLING

14-04

MOSA TRIO, VIOOL, CELLO, PIANO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 15.00 uur

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Het beroemde figuurtje Kikker van Max Velthuis speelt
ook nu de hoofdrol in deze voorstelling voor jong en oud.
Kikker swingt op de jazzmuziek van contrabassist
Tony Overwater en zijn band (klarinet, trompet,
piano, contrabas en percussie). Nico de Vries vertelt voer de avonturen van de altijd dappere kikker.
Ontroerend en spannend.

06-04

MATTHEÜS-PASSION

| Vlissingen | 19.30 u | www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl

07-04

MATTHEÜS-PASSION

| Hulst | 14.00 u | E: info@matthauspassionhulst.nl

FINALISTEN PRINSES CHRISTINA CONCOURS
SALON CONCERT

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 11.00 uur

07-04

www.zeeuwseconcertzaal.nl

12-04
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www.muziekpodiumzeeland.nl

Combattimento speelt muziek uit de barokperiode.
Bekende en onbekende werken uit de 17e en 18e eeuwse barokmuziek.
De kern van hun repertoire. Vooral stijlen waarin fantasie en beweging
een grote rol spelen. Een hecht ensemble dat
jaren heeft gewerk aan een geheel eigen klank en
speelwijze: energiek, vurig, stijlbewust.

MATTHAÜS-PASSION, o.l.v. Philippe Herreweghe

ZA

Aardenburg, Sint-Baafskerk, 14.00 uur

13-04

www.bachcomite.nl

Dit jaar staat de 66ste uitvoering van de Matthäus-Passion
onder leiding van Philippe Herreweghe.
Een gerenommeerde dirigent met een rijke ervaring met
uitvoeringen van werken van Bach.
Hoogtij in het kerkelijk jaar, een
week eerder dan in Naarden.

13-04

ELISE BESEMER, VIOOL, LAURENS DE MAN, PIANO

13-04

GLASS VARIATIONS
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Terneuzen, Porgy en Bess, 15.00 uur

14-04

www.porgyenbess.nl/klassiek/

VR

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur (lengte 60 min.)

19-04

www.zeeuwseconcertzaal.nl

ZA
20-04

Het barokensemble Les Abbagliati is gepassioneerd
door het ontdekken van het 17e- en 18e-eeuwse
repertoire. Zij brengen zowel bekende werken van
componisten als Bach, Telemann en Couperin. Maar
ook werken van minder gekende componisten zoals
Bononcini, Montéclair of Goldberg. Les Abbagliati
brengt ook hen graag voor het voetlicht.

BAROCK PUPPIES,
MATTHEÜS VOLGENS HENK

In deze theatrale muziekvoorstelling biedt Henk op eigen
zinnige wijze, een nieuw perspectief op dit meesterwerk.
Met de altviool & contrabas in de hoofdrol, wordt er akoestisch
gespeeld, in het Nederlands gezongen en verteld door Henk Zwart
(o.a. Suver Nuver). De originele orkestpartijen van Bach worden
gespeeld door Saskia Meijs (altviool) en Marko
Bonarius (contrabas). Het decor met de betoverende
visuals van video-kunstenaar Martijn Grootendorst.

DUDOK KWARTET

Foto: Marco Borggreve

o.a. Stabat Mater van Luigi Boccherini
Johanette Zomer, sopraan
Vlissingen, St. Jacobskerk, 20.00 uur

13-04

ZO

| Middelburg, Zeeuwse Concertzaal | 20.00 u | nesko.nl

COMBATTIMENTO, MET JOHANETTE ZOMER

ZA

LES ABBAGLIATI, LA VICTOIRE AMOUREUSE,
OPEN HAARD CONCERT

In samenwerking met de Stichting Kamermuziek Zeeland en het
Prinses Christina Concours is er een optreden van celliste
Florianne Remme en pianist Joris van Nee.
Kwaliteit, enthousiasme en passie zijn gegarandeerd. Het zijn niet voor niets finalisten.
i.s.m. www.kamer-muziek.nl

NED. STUDENTEN KAMERORKEST

| Vlissingen | 11.30 u | www.concertenvlissingen.nl

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur
Het Dudok Strijkkwartet wil u met openhartig en bezield
spel deelgenoot maken van muziek die altijd actueel is.
Muziek die ontroert, ontregelt en een onuitwisbare indruk maakt.
Werken van Haydn, Hartmann en Beethoven.
www.zeeuwseconcertzaal.nl

In samenwerking met: www.kamer-muziek.nl

21-04

ORGELVESPER, Arno van Wijk, orgel. Orgelwerken voor Pasen

26-04

RAYMOND VAN HET GROENENWOUD

28-04

NADEZDA FILIPPOVA, piano solo

04-05

THE BEST OF EINAUDI, Jeroen van Veen, piano, ligconcert

05-05

KOORVESPER, Vocalis St. Jan Schiedam o.l.v. Arjen Leistra

| Goes, Grote Kerk | 17.00 u

| Middelburg | 20.30 u | www.despotmiddelburg.nl

| Vlissingen | 10.30 u | www.concertenvlissingen.nl
| Middelburg | 21.00 u | deoostkerk.nl
| Goes, Grote Kerk | 17.00 u

| Tholen | keldermansconcerten.nl

| Lavinia Meijer en Maud Geffray | Middelburg | 20.00 u | deoostkerk.nl

www.zeeuwsklassiek.nl
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KAMERMUZIEK
FESTIVAL SCALDIS
Mathieu van Bellen: “Bij dit festival kan ik mijn
muziekvrienden laten zien waar mijn ‘roots’ liggen en
aan mijn ‘eigen gebied’ laten zien wat ik doe. Ik heb het
geluk dat er veel fantastische musici hiernaartoe willen
komen. Na elk festival is het bijna een gevecht wie er
volgend jaar zeker weer terugkomt, m
 ensen maken er
tijd voor vrij.”

Een terugblik

Mathieu van Bellen was 4 jaar toen hij een viooltje in
een muziekwinkel zag. Hij wist het toen al: “Dat wil ik.”
Als je nog maar 12 jaar bent en je wordt uitgenodigd
voor de Jong Talent Klas van het conservatorium van
Amsterdam, dan is het vanuit Zeeuws Vlaanderen een
wereldreis en dat drie keer per week. Zijn ouders reden
op en neer, tot hun vakantiedagen op waren!
Zijn leraar Jan Repko ging lesgeven op de Chetham’s School
of Music in Engeland. Mathieu volgde hem. “Ineens zat ik
op een school waar iedereen klassieke muziek speelde.
Ik heb erg genoten van mijn vier jaar daar.” Vervolgens
studeerde hij in Londen bij Itzhak Rashkovsky. Mathieu
heeft in Engeland zijn concertcarrière opgebouwd.
Daar ligt de basis van zijn Busch Trio.

Zijn carrière in N
 ederland

Mathieu speelde in 2012 het vioolconcert van Tsjaikovski met Het Zeeuws Orkest. De toenmalige gastdirigent
Jacob Slagter kende Mathieu niet. Zijn gezicht bij de eerste tonen van Mathieu was een studie waard. Hij stimuleerde Mathieu om mee te doen met de auditie voor het
Grachtenfestival in Amsterdam. Mathieu won!

VR
11-05

ZA
14-05

ZO
15-05

VR
17-05

ZA
18-05

ZA

PODIUM VAN ZAAMSLAG,
ZAAMSLAG

ZO

Vlissingen, St. Jacobskerk , 15.30 uur

CAFÉ HET VERDRONKEN LAND,
EMMADORP
www.muziekpodiumzeeland.nl

GROTE KERK,
GROEDE
HOTEL DE LINDE,
KLOOSTERZANDE
PROTESTANTSE KERK,
HULST
PORGY EN BESS,
TERNEUZEN

19-05 Meer informatie op pagina hiernaast ->

“Mijn grootste passie is kamermuziek. Dat is het mooiste
wat er is. Het grote podium, ja natuurlijk, als er zich
kansen voordoen. Mijn droom? Een ‘kamermuziekhuis’
oprichten, waar gerepeteerd kan worden door ensembles
op het hoogste niveau. En mogelijkheden geven voor
try-outs voor musici voor de grote concerten.”

CANTATEVESPER, Conservatorium Codarts, Rotterdam

17-05

CASTELLO CONSORT, Van der Moolen, trombone

18-05

DANIEL WAYENBERG EN MARTIN OEI

| Middelburg | 20.00 u | www.incanto.nl

| Tholen | 20.15 u | www.keldermansconcerten.nl

Terneuzen, Porgy en Bess, 15.00 uur

19-05

www.porgyenbess.nl/klassiek/

Dit concert is onderdeel van alweer de zesde
editie van het Scaldis Kamermuziek Festival.
Initiatiefnemer en artistiek leider Mathieu van Bellen
komt weer met een grote groep internationale toptalenten die ongetwijfeld weer borg staat voor een
verrassend en prachtig programma.

CONCERTGEBOUW KAMERORKEST
QUIRINE VIERSEN, CELLO

ZO

Vlissingen, St. Jacobskerk, 15.30 uur

26-05

26-05

| Goes, Grote Kerk | 17.00 u

SCALDIS KAMERMUZIEK FESTIVAL SLOTCONCERT

ZO

www.muziekpodiumzeeland.nl

Sinds de oprichting in 1987 treedt het CCO in binnen- en
buitenland op met prominente solisten en dirigenten.
Het CCO wordt jaarlijks uitgenodigd door de
grootste Nederlandse podia zoals het Koninklijk
Concertgebouw te Amsterdam, Vredenburg te
Utrecht en de Rotterdamse Doelen.

KOORVERSPER, Oude Bavo Cantorij Haarlem o.l.v. Anton Pauw

| Goes, Grote Kerk | 17.00 u

VIKTORIA LITSOUKOVA, bespeelt de Erardvleugel
SALON CONCERT

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 11:00 uur

02-06

www.zeeuwseconcertzaal.nl

Kaarten bestellen via:
www.scaldisfestival.nl

“Dit programma behoeft absolute geheimhouding, op
straffe van twintig zweepslagen bij het verbreken ervan.”
Tijdens het concert wordt pas verteld wat het publiek steeds te
horen heeft gekregen. Ook de zangers zelf horen pas op de eerste
repetitie wat ze zingen. Een concert en college
dat het publiek met de oren zal doen klapperen.

12-05

Heb je nog een droom?

De twee andere leden van het Busch trio, de broers
Epstein, wonen inmiddels ook in Amsterdam. “We zien
elkaar elke dag, zijn elkaars
beste vrienden en gaan zelfs
met elkaar op vakantie!”
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NEDERLANDS KAMERKOOR
DE SCHATKAMER VAN PAUL VAN NEVEL

12-05

En daarmee maakte hij naam in Nederland. Na dit
Grachtenfestival kwam een stroom van uitnodigingen
voor het Busch Trio. Ze wonnen de ambitieuze Kersjesprijs. Recensies in landelijke bladen: “Dit trio is verschrikkelijk goed.”

Hij trouwde dit voorjaar met
een al even groot talent:
Maria Milstein.

CONCERTAGENDA ZEELAND JAN. - JUNI 2019

Victoria Litsoukova trad op als soliste met de Berliner
Philharmonie. Litsoukova is een pianiste die niet uit is op roem.
Met een persoonlijke artisticiteit verzorgt ze
boeiende recitals. Ze speelt sonates van Schubert
en Beethoven (Waldstein) en Intermezzi van
Brahms. I.s.m.: www.kamer-muziek.nl

09-06

CHORAL EVENSONG, M. Magdalena Cantorij o.l.v. R.V. Mauritz

15-06

VAN SWIETEN SOCIETY, muziek uit 1769

www.zeeuwsklassiek.nl

| Goes, Grote Kerk | 17.00 u

| Vlissingen | 20.00 u | www.incanto.nl
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CONCERTAGENDA ZEELAND JAN. - JUNI 2019

CONCERTAGENDA ZEELAND JAN. - JUNI 2019

CANTATECONCERT BACHPLUS,
MIJN GELIEFDE VORST LEOPOLD

ZO

Aardenburg, Sint-Baafskerk, 16.00 uur

16-06

Durchlauchster Leopold (BWV 173a) – Johann Sebastian Bach
Instrumentaal intermezzo voor 2 traversi
Die Zeit, die Tag und Jahre macht – Johann Sebastian Bach
www.bachcomite.nl

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

ZO

Brouwershaven, Grote Kerk, 20.15 uur

27-06

www.zeeuwsorkest.nl

Met Vocaal Ensemble Musica Cordis, Anneke Luyten, sopraan
Op het programma staan o.a. het Gloria van Poulenc,
Wir geniessen die himmlischen Freuden uit Mahler IV
en Psalm 42 van Mendelssohn-Bartholdy,
(Wie der Hirsch schreit).
Prachtige muziek die door de ziel snijdt.

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

ZA

Aardenburg, Sint-Baafskerk, 20.15 uur

28-06

www.zeeuwsorkest.nl

Met Vocaal Ensemble Musica Cordis, Anneke Luyten, sopraan
Op het programma staan o.a. het Gloria van Poulenc,
Wir geniessen die himmlischen Freuden uit Mahler IV
en Psalm 42 van Mendelssohn-Bartholdy,
(Wie der Hirsch schreit).
Prachtige muziek die door de ziel snijdt.

HET ZEEUWS ORKEST, chef-dirigent Ivan Meylemans

ZA

Veere, Grote Kerk, 20.15 uur

29-06

www.zeeuwsorkest.nl

Met Vocaal Ensemble Musica Cordis, Anneke Luyten, sopraan
Op het programma staan o.a. het Gloria van Poulenc,
Wir geniessen die himmlischen Freuden uit Mahler IV
en Psalm 42 van Mendelssohn-Bartholdy,
(Wie der Hirsch schreit).
Prachtige muziek die door de ziel snijdt.

FESTIVAL STICHTING
KAMERMUZIEK ZEELAND
Van zaterdag 29 juni tot en met
zaterdag 6 juli 2019 in de Zeeuwse
Concertzaal te Middelburg
De musici die mee zullen werken aan het 
Festival van 2019 zijn onder meer:
Lisa Jacobs, String soloists, Wolfgang Schröder,
Monica Gutman, Serafina Jaffé, Slava Poprugin
en Asdis Valdemarsdottir.
Ook dit jaar is de artistieke leiding
in handen van: Ramon Jaffé.

ZA

OVERSEAS RHAPSODIES

Met o.a. Dvorak, Schoenfield en Copland

29-06 Locatie: Zeeuwse Concertzaal te Middelburg

DI

DUITSE ROMANTIEK

Met o.a. Hoffmann, Lachner en Schubert

02-07 Locatie: Zeeuwse Concertzaal te Middelburg

DO

ONGEKEND BEETHOVEN

Waaronder Beethovens Schotse liederen

04-07 en de variaties op ‘se vuol ballare’ uit

Le nozze di Figaro
Locatie: Zeeuwse Concertzaal te Middelburg

ZA

STRING SOLOISTS

met Lisa Jacobs
06-07 Locatie: Zeeuwse Concertzaal te Middelburg

STAAT UW CONCERT NIET VERMELD IN DE AGENDA?

Op de website: www.zeeuwsklassiek.nl is de meest actuele agenda te vinden.
Wijzigingen en aanvullingen kunnen in de loop van de tijd verwerkt worden.
Stuur de ontbrekende concertgegevens naar de redactie.
E: redactie.zeeuwsklassiek@gmail.com

Stichting Kamermuziek Zeeland
46 - Jaargang 2 | januari - juni 2019

Kaarten bestellen via:
www.kamer-muziek.nl
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Pit beton

de Heipaal onder de Zeeuwse Cultuur

Mensen aanwezig in de Concertzaal en mensen
die dit tijdschrift Zeeuws Klassiek lezen,
realiseren zich 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. Wij zijn dus direct verbonden met de Zeeuwse

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

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

Als liefhebber en geboren Zeeuw gaat het culturele leven in de
provincie mij aan het hart. Wij, als Zeeuws bedrijf, moeten dat

zelfs ribbels aan de kop zijn
mogelijk.

ondersteunen als dat kan. Zeeuws Klassiek is een mooi initiatief.

Als iedere lezer die dit mooie blad leest, zich even realiseert dat
zijn stoel op het fundament staat dat wellicht gemaakt is door
de heipalen van Pit Beton, dan zijn wij dik tevreden.

De Vlissingse
Oratorium
Vereniging
De Vlissingse Oratorium Vereniging

sloeg in 2016 – op 70-jarige leeftijd! –
nieuwe wegen in. Het subsidieloze

tijdperk was toen al aangekondigd en doet

in 2019 definitief zijn intrede. Gemeente en
provincie stoppen met hun vaste subsidies.

Vanzelfsprekendheden bestaan dan niet meer.

Aansprekende,
spraakmakende concerten

Wist u dat met elkaar
zingen heel gezond is?

Zingen is goed voor lichaam en geest. Na een avond met
elkaar zingen – wij repeteren op de maandagavond in het
Scheldemond College in Vlissingen – ga je moe maar
tevreden naar huis.

De VOV heeft als missie aan zichzelf meegegeven dat zij
gaat voor aansprekende en spraakmakende concerten van
bekende en onbekende werken uit het grote klassieke en
hedendaagse koorrepertoire. Concerten die een enthousiasmerende uitwerking moeten hebben op onze concertbezoekers, waar onze concertbezoekers en natuurlijk ook wijzelf
door geraakt worden.

Zingend naar je werk

Samenwerken met anderen

Aankomende concerten

De VOV gaat voor concerten, waarbij we graag de samenwerking aangaan met andere koren en zangers, muzieken cultuurgezelschappen, scholen en opleidingsinstituten
om zo een breder maatschappelijk draagvlak voor onze
kooractiviteiten te verkrijgen.

Wist u dat er in Nederland meer mensen in koren zingen
dan dat er voetballers op het veld staan? Dus wat let u:
kom bij ons zingen. En u gaat voortaan zingend naar uw
werk én op reis.

Een nieuwe toekomst
voor de VOV

Programmeren, organiseren en concerteren liggen voortaan
in één lijn en zijn nauw met elkaar verweven. Concerten
worden producties, waarmee we de spreekwoordelijke boer
opgaan. We moeten voortaan acquisitie plegen, en bedrijven
en fondsen, en hopelijk ook weer gemeente en provincie, voor
ons winnen. Maar dan moet je ook wat te bieden hebben!
Zo willen wij aan de VOV met haar roemrijke verleden –
opgericht in 1946 – een nieuwe toekomst geven.

Jeanette Vergouwen in de PZC

www.pitbeton.nl

over onze uitverkochte Matthäus-Passion in
2017: Deze uitvoering verdient lof, de massale
eensgezindheid straalde van de musici, er werd
enthousiast gezongen. Het publiek genoot.

Redacteur Ernst-Jan
Rozendaal in de PZC

over onze uitverkochte The Armed Man, een
mis voor vrede, in 2017: Ik heb zelden
meegemaakt dat de geschiedenis zo goed werd
verbeeld en verklankt. En naar het nu gehaald als pleidooi voor verdraagzaamheid.
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Havenfusie inspireert regio
Wij spraken de bestuurders
Jan Lagasse en Daan Schalck

In december 2017 fuseerden de haven
bedrijven Zeeland Seaports en het
Havenbedrijf Gent tot North Sea Port.
Daarmee vormen de havens van
Vlissingen, Borsele, Terneuzen en
Gent één groot havenbedrijf.
De nieuwe internationale samenwerking
staat voor groei en ontwikkeling van
de grensoverschrijdende regio.
Wij spraken de bestuurders
Jan Lagasse en Daan Schalck.
Opmerkelijk is dat beide bestuurders Belg zijn.
Jan Lagasse was CEO van Zeeland Seaports. Daan
Schalck van het Havenbedrijf Gent. Vanaf 2017
spraken zij uitvoerig met elkaar over de mogelijke
fusie. Dat gebeurde niet alleen op kantoor, maar
ook tijdens informele bijeenkomsten, zoals lunches,
diners en theaterbezoek. Het blijkt dat zij elkaar
ook hebben gevonden in de klassieke muziek.

Daan Schalck is liefhebber van
klassieke muziek.
Hij woont in Gent en bezoekt regelmatig concerten.
Hij is voorzitter van Collegium Vocale Gent dat
onder artistieke leiding van Philippe Herreweghe
staat. Al voor de fusie werd muziekcultuur
gebruikt als een element om midden in de maatschappij te staan, door bijvoorbeeld het Gent
Festival van Vlaanderen te sponsoren.
De dochters van Jan Lagasse zijn doorgegaan in de
klassieke muziek. Zijn dochter Alix Lagasse
bestormt op dit moment als violiste de internationale
concertpodia. Hij leerde veel van zijn dochters en
gaat veel naar concerten. Ook Lagasse concentreerde sponsoring tot een paar grotere b
 estaande
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Jan Lagasse

Daan Schalck

activiteiten die het woon- en leefklimaat blijvend
ondersteunen, zoals het Festival van ZeeuwschVlaanderen. Muziek is volgens Lagasse het best te
vertalen naar een bedrijfsorganisatie. Een orkest
is een verzameling van fantastische individuen, die samen onder leiding van een dirigent tot
bijzondere prestaties kunnen komen die bij elkaar
meer zijn dan elk afzonderlijk. Bij een bedrijf als
een haven is dat net zo.
Lagasse en Schalck hadden dezelfde uitgangspunten en doelstellingen bij het sponsorbeleid. Bij de
fusieonderhandelingen vonden ze elkaar daarin
snel. Als sponsor krijgt het havenbedrijf kaartjes
voor concerten. Deze zijn voor relaties van North
Sea Port en voor werknemers. Schalck valt het op
dat men voor en na het concert anders met elkaar
praat door de gezamenlijke ervaring die wordt
gedeeld. Men is verbonden door de muziek.

Het is onze doelstelling om iets
te doen voor de maatschappij.
“Maar” vult Schalck aan, “de muziek doet ook iets
terug voor ons. Muziek verrijkt ons niet alleen als
mens, maar ook als onderneming en doet ons op
een andere manier kijken. Een orkest is ook een
team. Iets terugdoen komt van beide kanten, de
musici geven ons zoveel terug.” Sponsoring gebeurt dus met een duidelijke visie: relatiebeheer,
concertbezoek werknemers en concerten mogelijk
maken. Daar komt een schitterende culturele
muzikale ervaring voor terug.
Dirigent Ivan Meylemans, ook een zuiderbuur,
geeft workshops aan bedrijven over hoe een
organisatie werkt en bestuurd kan worden.
De heren kennen hem wel, maar deze workshop
is nog niet gevolgd. Wel waren er bedrijfsbezoeken
bij culturele gezelschappen, waar de werknemers
leerden dat achter een muziekvoorstelling ook een

hele organisatie schuil gaat en net zo’n organisatie
vergt als een haven. In een teambuildingworkshop zijn instrumenten gemaakt met materialen
uit de eigen omgeving waarmee ter afsluiting een
zangeres werd begeleid.

Voordat de formele besprekingen begonnen,
hebben Lagasse en Schalck verkennende gesprekken met elkaar gevoerd in Brugge. Na het diner
luisterden zij eens samen met hun partners naar
de negende symfonie van Bruckner in de concert
zaal. Schalck vertelt dat je
Dat was een feest, stimuelkaar op die manier anders
leert kennen, dan louter
leerde de creativiteit en
“Iets
terugdoen,
komt
zakelijk. Bij onderhandelingen
verstevigde de onderlinge
van beide kanten, musici
zijn de harde feiten belangrijk,
band tussen de werk
geven zoveel terug.”
maar ook de context. Bij hen
nemers. Het werkt sterk
heeft de muziek in de context
drempelverlagend en
een relatief belangrijke rol
mensen leren vanuit andere
gespeeld.
invalshoeken te kijken.
Ondernemingen van vandaag hebben dat nodig.
Concertbezoek schept een band. Zonder context
worden onderhandelingen moeilijk en is de kans
Was de gezamenlijke passie een
groter dat deze niet slagen.

succesfactor bij de fusie?

www.zeeuwsklassiek.nl
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Is de wijze van sponsoring een
voorbeeld voor anderen?

ven of overheid, maar ook cultuur, arbeidsmarkt
en onderwijs. Zij verleggen ook hun knooppunt.
Dat is het inspirerende van deze fusie volgens
Schalck. Er is nu een begin van samenwerking
De beide heren vinden van wel. De wijze van
tussen het Gent Festival van Vlaanderen en het
sponsoring heeft het positieve effect dat sponFestival van Zeeuwsch-Vlaanderen. Schalck en
sorgeld heel gericht wordt besteed in de regio.
Lagasse leggen daarbij de contacten. De Universiteit
Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen ligt voor
Gent en Hogeschool Zeeland kijken nu anders
North Sea Port precies in het midden van het
tegen elkaar aan met de havenfusie als voorbeeld.
werkgebied en zorgt voor een verbindende factor.
De fusie beïnvloedt de
De haven kan zich er ook
arbeidsmarkt positief.
mee profileren. Dit is conDe fusie heeft dus niet
ceptuele sponsoring. Het
“Een havenbedrijf is een
alleen positief effect op
advies is goed na te denken
knooppunt van vele spelers.
bedrijven, maar werkt
over sponsoring en hier
inspirerend voor de hele
Een concert is dat ook.”
een duidelijke visie aan ten
regio. Klassieke muziek als
grondslag te leggen.
context om een hele regio
met elkaar te integreren en
De beide havens vormen nu een groot grensoverelkaar te inspireren. De regio kan veel leren van
schrijdend knooppunt. Een havenbedrijf is een
North Sea Port en van de heren Lagasse en Schalck
knooppunt van vele spelers. Een concert is dat
in het bijzonder.
ook. Diverse andere spelers beginnen nu spontaan
te bewegen. Dat zijn is niet alleen het bedrijfsleDe klassieke muziek in de regio floreert er door.
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Jongepier
Christian (18)
Twee Zeeuw
se broers die
muzikaal nog
al aan de weg
timmeren op
cornet, bugel
en trompet,
komt niet
zo vaak voor.
Maar verwonder
lijk is het niet, met
muzikale ouders in de fanfare- en brass
bandwereld. Vooral hard werken en een
beetje geluk om uiteindelijk allebei gelukkig
te zijn in de muziek.

Jong talent

Hun talent werd al snel ontdekt. De Zeeuwse Muziekschool bood hen een plaats aan in de talentenklas. Daarnaast ging het hele gezin al vroeg als koperkwartet van
start. Ze werkten, Christian en Tijmen nog maar 11 en
12 jaar oud, mee aan opnames van het radioprogramma
Nederland zingt… in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.
Succes vergt heel veel oefenen! Aan geluid in huize
Jongepier dus geen gebrek. Je zou de buren regelmatig aan
de deur verwachten. Integendeel. Verschillende buren
gaan bij mooi weer juist buiten zitten om te luisteren.

De droom van Christian

De droom van Christian is een vaste aanstelling als
trompettist bij een gerenommeerd symfonieorkest of
hoofdvakdocent worden aan een conservatorium. Sinds
enkele maanden studeert Christian aan het conser
vatorium van Utrecht. Tijmen blijft voorlopig in Zeeland
studeren. Hij heeft gekozen voor een toekomst met een
baan overdag en een muzikaal leven als amateur.
Als de trompetsectie van Het Zeeuws Orkest uitbreiding
nodig heeft, dan zitten ze gebroederlijk naast elkaar op
cornet of trompet. Eén groot feest vinden ze dat, elke
keer weer. Het najaarsconcert 2018 was voor Christian
zijn vierde deelname. En voor Tijmen zijn tweede.
Hij heeft zijn eerste uitnodiging op cornet door moeten
schuiven naar zijn moeder, want met een blokjesbeugel
en gehemeltespreider tegelijkertijd valt niet te spelen.
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Succes bij concoursen

De broers hadden succes bij het Eastman Muziekconcours
voor de Zeeuwse Jeugd (EMZJ) en bij het Prinses Christina
Concours. Als laureaat van het Prinses Christina Concours
wordt Christian met regelmaat uitgenodigd voor een
solo met orkestbegeleiding. Zo heeft hij naast zijn solo
in Carnaval de Venice met Het Zeeuws Orkest tijdens
de nieuwjaarsconcerten in 2017, ook opgetreden met het
kamerorkest TY, het Viotta Symfonieorkest en het
Gelders Fanfare Orkest.
Deelname aan het voorprogramma van Eric Vloeimans
en een live optreden en interview op radio 4 met Dieuwertje
Blok ter promotie van zijn concert tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam waren hoogtepunten. Ook kijkt
Christian met plezier terug op een echt ‘hoogtepunt’.
Hij blies de taptoe tijdens de nationale kinderherdenking
op 4 mei vanaf de 20 meter hoge toren van Madurodam
voor het oog van de camera.
Christian mocht niet auditeren voor de Europese Jeugdbrassband omdat hij nog enkele weken te jong was.
Maar… laat Ivan Meylemans, de chef-dirigent van
Het Zeeuws Orkest én dirigent van de Europese jeugdbrassband, nou geconfronteerd worden met een zieke
cornettist. Als je dan binnen drie uur bepakt en bezakt
voor ruim een week in Ede-Wageningen kunt zijn, zijn de
frustraties over de gemiste auditie ineens geschiedenis.
En dan krijg je op je 18de verjaardag om 00:00 uur een
serenade van de band met als special guest op trombone,
Ivan Meylemans.
Uiteraard blijft de muzikale voorbereiding het aller
belangrijkste. Vader Ard-Jan zorgt ervoor dat de jongens op tijd klaar zijn met hun
voorbereiding en helpt ze
met de laatste muzikale details. Zodat ze
elke keer opnieuw
het publiek weten
te raken. En daar
gaat het om in
de muziek, dat
hebben Christian
en Tijmen allang
door.

Jazz, blues, rock, maar ook
klassieke m
 uziek en literatuur

Porgy en Bess

Terneuzen

Porgy en Bess is al sinds de zestiger jaren
een eigenzinnig muziekpodium waar veel
zijdig geprogrammeerd wordt.

elkaar zitten te genieten. “Het publiek ademt als het
ware met je mee”, hoor je vaak van de musici. Er staat
een Steinway vleugel uit 1936, geroemd door grote
pianisten als Marietta Petkova en Daniel Wayenberg.

Opgericht als jazzpodium door Frank Koulen, de
Surinaamse marinier die op 5 mei 1945 Terneuzen
binnenmarcheerde als hoornblazer aan het hoofd
van de bevrijdingsparade. Hij opende in 1957 een
lunchroom, al snel daarna een café, met de naam
Porgy en Bess. Hij had een grote passie voor gastheerschap, het de mensen naar de zin maken.
Dit is nog steeds een belangrijk kenmerk van
de huidige vrijwilligers. Frank Koulen overleed
in 1985 waarna de zaak werd voortgezet door
de Stichting Porgy en Bess, die tot op de dag
van vandaag met vrijwilligers een prachtig
programma realiseert.

Het programmeren van klassieke muziek is ooit
geïnitieerd door de directeur van het toenmalige
Zuidlandtheater, Henk Scholten. Nog steeds wordt
geproduceerd in samenwerking met het Scheldetheater
onder de naam ‘Open Haard Concerten’.

Muziek van een hoog niveau

Er klinkt jazz, blues, rock en, niet onbelangrijk, klassieke muziek van uitzonderlijk hoog
niveau. Maar er is ook een drukbezocht literair
programma waar veel aansprekende Vlaamse
en Nederlandse auteurs hun boeken presenteren.
Naast het professionele aanbod biedt Porgy en Bess ook
een podium aan plaatselijke artiesten onder de noemer
‘Local Heroes’. Zij mogen voor eigen rekening tegen een
kleine vergoeding het podium gebruiken.
Dit voorziet in een grote behoefte.

Knus, warm en gastvrij

De warme gastvrijheid en de knusse inrichting maakt
dat muzikanten, schrijvers en publiek heel dicht bij

Grote namen hebben het
podium bezocht

In de jaren zestig bluesicoon Jimmy Witherspoon, later Chet Bakker, Art Blakey’s Jazz
Messengers, Diana Krall, Toots Thielemans,
Ray Brown, Monty Alexander en talloze andere
groten uit de jazz. Trompettist Roy Hargrove
speelde bijna ieder jaar voor een stampvolle zaal
tot diep in de nacht.

Het 1e optreden van Mathieu
was in Porgy en Bess

Topviolist Mathieu van Bellen kwam in 2002 als
14-jarig talent voor het eerst op het podium, het was
zijn allereerste openbare optreden. Sindsdien speelt hij
hier met vaste regelmaat op tweede kerstdag en tijdens
zijn slotconcert van het Scaldis Festival waarbij hij
een fantastisch gezelschap muzikale vrienden meebrengt. Onlangs vertelde de Duitse jazztrombonist Nils
Wogram dat hij zijn optreden als een soort thuiskomst
beleefde. Kortom, Porgy en Bess biedt een bijzondere
ambiance om muziek intens te beleven.

Tymen (17)
www.zeeuwsklassiek.nl
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Een Rondje Romantiek
Het strijkkwartet van
Zeeuws Kamerorkest TY
gaat op pad in Zeeland
Dit project wordt tweemaal per jaar
gebracht met steeds wisselende
bezettingen, variërend van duo tot
kamerorkest. Aan het woord de musici
van het project van afgelopen november
over de concertreeks in Veere, Groede,
Burgh-Haamstede en Wemeldinge.

Dirk van de Velde,
concertmeester

Dirk van de Velde is alweer vijftien jaar concert
meester en muzikaal directeur van TY. Door zijn
jarenlange ervaring als rondreizend musicus met
het Rubio Quartet (hij speelde o.a. in Carnegie Hall)

heeft Dirk kwaliteit te bieden, zeker op het gebied van
kamermuziek. Het idee van Een Rondje Romantiek
heeft hij opgedaan in de jaren 80 in Amsterdam.
Daar was destijds een concertreeks genaamd ‘Rondje
Romantiek’. De stukken die TY in november gespeeld
heeft, zijn in hoofdzaak 19e-eeuwse muziek. “Niet
alleen de muziek is romantisch, maar ook de plaatsen
waar we spelen hebben een romantisch tintje,” zegt
Dirk. “De romantische periode is heel belangrijk
geweest voor kamermuziek. In de 18e eeuw werd alles
geschreven voor koningen en grote kathedralen. In de
19e eeuw veranderde dat: er kwam muziek voor salons
en huiskamers. Romantische muziek geeft je een
betere kijk op hoe je als mens in elkaar zit.”

Marieke Brokamp, violist

Links: Dirk van de Velde, concertmeester

Rechts: Marieke Brokamp, violist
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Inmiddels speelt Marieke alweer
zo’n vijf jaar als violiste mee in
verschillende bezettingen van Zeeuws
Kamerorkest TY. Daarnaast geeft
ze met medemuzikanten lessen
op scholen. “Uit het enthousiasme
voor muziek van de kinderen en
studenten blijkt hoeveel vreugde
muziek in het leven kan brengen en
hoe belangrijk cultuur is, de taal die
iedereen begrijpt.” Marieke geniet
erg van het romantische programma
dat ze met het strijkkwartet speelt.
“In de romantische periode kwam
meer ruimte voor het gevoel. Het
kwartet van Borodin is een en al
mooie en aangename melodie. De
nog later levende componist Webern
schreef het superromantische
Langsamer Satz, met vele tempoen dynamische aanduidingen en
kleuromschrijvingen in de partituur.
Ik hoop u op een van onze concerten
te mogen ontmoeten.”

Barbara Bekhof,
altviolist

“Ik vind het echt fantastisch om in
het TY strijkkwartet te musiceren.
Het strijkkwartet van Borodin dat we
in november speelden, was een wens
van mij om te mogen spelen. Het
is een van mijn lievelingsstukken.
Wanneer ik naar dit stuk luister,
vergeet ik alles om me heen.”
Barbara woont zelf in Utrecht. “Een
strijkkwartet in Zeeland is eigenlijk
allesbehalve praktisch, maar ik haal
er zoveel plezier uit, dat het me dat
helemaal waard is. Het is eigenlijk
puur toeval dat ik in het TY Zeeuws
Kamerorkest ben beland. Na mijn
master aan het conservatorium
van Den Haag werd ik via via
gevraagd. Sindsdien ben ik nooit
meer weggegaan. Als altvioliste hou
ik vooral van langzame delen. Vaak
is dit het tweede deel. Zo zou ik
bijvoorbeeld graag ook nog een keer
het andante cantabile van het strijkkwartet
van Tsjaikovski willen spelen.
Ik zwijmel dan helemaal weg.”

Alejandro Gabriel Sanchez,
cellist

“Nadat ik mijn masterdiploma gehaald heb, kwam
ik in contact met Trinette Hoogzaad-Ledelay, onze
orkestregisseur. Toen ik naar Middelburg reed om
auditie te doen voor TY, kon ik nog niet bedenken
hoe blij ik daarvan zou worden. TY is een prachtige
organisatie, waar iedereen veel muzikale talenten
heeft. Die sfeer zorgt ervoor dat de musici alles geven

Vriend worden van TY?

Draagt u muziek ook een warm hart toe?
Word voor € 50,- per jaar vriend van TY!
In ruil daarvoor krijgt u uitnodigingen voor alle
concerten waaraan TY meewerkt, één gratis kaart
per jaar voor een concert dat TY zelf organiseert
en de periodieke nieuwsbrief.
Op de website www.tykamerorkest.nl vindt u meer
informatie. In 2019 hoopt TY weer een mooi Rondje
Romantiek voor u te organiseren!

Annemiek de Bruin, klarinettist
wat zij in zich hebben. Afgelopen november hebben
we vier concerten gegeven met een geweldig repertoire
aan muziek. Sinds ik werkzaam ben bij TY hebben we
al veel verschillende soorten muziekstijlen gespeeld:
tango, barok, klassieke en romantische muziek.
Ik denk dat muziekliefhebbers deze variëteit
waarderen. De locaties waar we spelen zijn ook heel
bijzonder. Die zorgen ervoor dat we nog dichterbij het
hart van het publiek kunnen komen.”

Annemiek de Bruin,
klarinettist

“Dirk van de Velde heeft mij gevraagd om in het
voorjaar van 2019 met enkele strijkers van TY het
klarinetkwintet van Brahms te spelen. Hoewel ik in
Amsterdam woon, vind ik het altijd erg fijn om in
Zeeland op te treden, want hier liggen toch mijn roots.
Hier heb ik als kind de eerste muzikale impulsen
gekregen. Het klarinetkwintet van Brahms vind ik
echt een geweldig stuk! Het is een kwintet in de ware
betekenis van het woord, waarin alle instrumenten
gelijkwaardig zijn en samen een intense sfeer van
peinzende, melancholieke schoonheid scheppen, zo
kenmerkend voor de late werken van deze componist.
Ik kijk uit naar het concert op 24 februari in de
Catharinakerk in Hengstdijk.”
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