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Jazzviolist Yannick Hiwat over het
loslaten van (klassieke) hokjes

Eerste online compositieconcours
met grote diversiteit aan stijlen
Vooruitblik op het
klassieke concours 2021

Column
contactmoment met hun vriendjes en vriendinnetjes én
natuurlijk met hun docent of sporttrainer. Muziekles gaat
namelijk om zoveel méér dan dat instrument leren bespelen.
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Mag ik straks ook weer meedoen?
Als ik door mijn woonplaats Gouda rijd, zie ik langs de
weg elke keer weer de borden staan met de tekst ‘Mag
ik straks ook weer meedoen?’. Het is een boodschap van
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en hij blijft continu in mijn
hoofd ronddwalen, inclusief het beeld van kinderen met
een instrument in de hand, of in volledig voetbaltenue.
Hoeveel kinderen zijn in de afgelopen 9 maanden
vereenzaamd omdat ze niet of veel minder bij hun sportof muziekclub terecht konden? Uit mijn eigen omgeving
weet ik dat veel kinderen nog steeds digitaal muziekles
hebben of wegens gezondheidsrisico’s zijn gestopt met de
sportclub. Daarmee missen ze een ongelofelijk belangrijk

Datzelfde kun je zeggen over onze concoursen. Begin
januari verwachten we de eerste inzendingen voor ons
klassiek concours, en we zijn gedwongen om een groot
deel ervan digitaal vorm te geven. Geen bruisende
weekenden in Maastricht, Veghel of Rotterdam, geen
fysieke één-op-één-jurygesprekken en een schouderklopje
om je te feliciteren met een spetterend optreden. Ook het
live kunnen ontmoeten van gelijkgestemden (letterlijk
en figuurlijk!) zit er nauwelijks in dit jaar. Onze grootste
uitdaging is om écht contact te blijven maken met onze
deelnemers. En om zoveel mogelijk van de meer traditionele
waarden van de concoursen overeind te houden, al dan
niet digitaal. Tegelijkertijd zoeken we naar nieuwe waarden
die we als Prinses Christina Concours kunnen bieden.
Waar hebben jonge muzikanten in Nederland op dit
moment behoefte aan? Een groot digitaal podium? Online
inspiratie? Studietips via YouTube? Of misschien hebben
ze wel de wens om zelf videoclips van hun muziek te gaan
maken? Samen met het team krijgen we gelukkig in rap
tempo steeds meer gevoel bij deze vragen en vormen de
antwoorden zich ook steeds meer.
Het Prinses Christina Concours zal, versneld door de
coronacrisis, zichzelf deels opnieuw moeten uitvinden.
Want ook als we ‘straks’ weer als vanouds mogen
rondlopen en de anderhalvemetersamenleving achter
ons laten, zal het culturele landschap en de manier waarop
we (amateur-)kunst met elkaar delen zijn veranderd.

Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om daar mede
vorm aan te geven en onze jonge beloftes te helpen
zich voor te bereiden op een nieuwe wereld van de
professionele kunsten. Ik zou tot slot tegen alle jonge
muzikanten van Nederland willen zeggen: ‘Natuurlijk mag
je weer meedoen! Gewoon NU met ons klassiek concours.’
Ik beloof dat je er een fantastische ervaring aan over houdt.
Wellicht heeft u het al meegekregen, maar we zijn trots
en vereerd dat H.K.H. Prinses Margriet sinds september
lid is geworden van ons Comité van Aanbeveling. Hierbij
neemt zij de rol over van haar zus Prinses Christina, die
in augustus 2019 overleed. We hopen en verheugen ons
erop Prinses Margriet komend jaar te verwelkomen bij
onze muzikale evenementen.
Alexander Buskermolen
directeur
colofon
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jazzvIoList
yannick hiwat
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‘Wees je er bewust van dat je
een positieve invloed kunt hebben en zelfs
verandering teweeg kunt brengen.’

Jazz, hiphop, soul, gospel én klassiek: violist Yannick Hiwat (1988) verdiept zich graag in verschillende
muziekgenres. Hij studeerde enkele jaren klassiek viool aan het conservatorium, maar switchte
uiteindelijk naar jazz. ‘Ik realiseerde me dat ik gelukkiger werd van het schrijven van mijn eigen
muziek, improviseren en met mijn eigen bands spelen.’
Yannick was dit jaar jurylid van De Muziekwedstrijd, aangeboden wordt, zodat iedereen zelf kan ontdekken of
onze online wedstrijd voor kinderen van 4 tot en met 12 het bij hem of haar past.’
jaar. In tegenstelling tot het klassieke concours kunnen
deelnemers met alle muzieksoorten meedoen. Een Misschien moet De Muziekwedstrijd dan de plek zijn
goede stap, vindt Yannick. ‘Je ziet langzaam maar zeker waar alle genres samenkomen? De leeftijdscategorie
verschillende genres binnenkomen bij De Muziekwedstrijd. werd afgelopen jaar vanwege de coronacrisis
Het Prinses Christina Concours kan zo als instituut een verruimd naar 19 jaar.
bijdrage leveren aan het verruimen en het meer inclusief ‘Het zou heel goed zijn als die plek zich ontwikkelt, zodat
maken van het concours. Ik denk dat de organisatie ervoor je het niveau kunt vergelijken: vorig jaar deed iemand dit,
kan kiezen om specifiek dat klassieke hokje wat breder en daarmee wordt een lat gelegd. Maar dat heeft ook
te maken.’
tijd nodig. Ik denk dat het heel inspirerend werkt voor
jonge kinderen om leeftijdsgenoten te zien die buiten de
Denk je dat het goed zou zijn als het klassieke gebaande paden van de concoursen iets doen en daarvoor
concours ook andere genres zou toelaten?
ook erkenning krijgen. Dat werkt tegelijk ook samen met
‘Superinteressante vraag, maar ik weet niet of ik het het muziekonderwijs. Want er gebeurt veel, er is veel
antwoord heb. Als ik er zo over nadenk… het Prinses talent. Maar hoe bereik je de kinderen die niet een geijkte
Christina Klassiek Concours heeft ook zijn plek. Ik muziekopleiding doen? En voelen zij zich uitgenodigd voor
denk dat het belangrijk is dat je mensen hebt die een het concours? Ik denk dat het een kwestie is van investeren
muziekuitvoering echt op waarde kunnen schatten: en jaar op jaar zorgen dat je mensen blijft bereiken.’
hoeveel werk zit hierin, hoe authentiek is het? Waar staat
diegene in zijn ontwikkeling en wat kun je bieden om hem Als het gaat om muziekonderwijs op basisscholen:
of haar verder te brengen? Dat is uiteindelijk waar het dat bestaat bijna niet meer.
denk ik om draait. Het is niet meer of minder belangrijk ‘Daar zit een heel groot probleem. Het Prinses Christina
om binnen een klassiek hokje te manoeuvreren dat al Concours is ook afhankelijk van de aanwas. Daar begint
bekend is. Ik vind het lastig om te zeggen: iedereen zou het. Dat het aangeboden wordt, dat kinderen op jonge
meer moeten experimenteren. Er moet wel een intrinsieke leeftijd in aanraking komen met muziek en gaan ontdekken
motivatie achter zitten. Ik denk dat het goed is als het of ze dat wel of niet leuk vinden. Misschien hebben ze er
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schrijven van mijn eigen muziek, improviseren en met mijn
eigen bands spelen. Tegelijk wist ik dat ik heel hard zou
moeten studeren om dit naar een hoger niveau te tillen. Ik
merkte dat ik eigenlijk steeds dezelfde dingen deed bij het
improviseren, een beetje op gehoor, en ik wilde dit liever
op basis van wat meer kennis doen.’

6

zelfs aanleg voor en de motivatie om ermee door te gaan.
Muziekles in het basisonderwijs is essentieel. Een groot
gemis dat dat zo wegvalt.’

zat Yannick in de klas met funkdrummers, popzangeressen
en gitaristen. Dagelijks waren er urenlange jamsessies
en zo leerde hij improviseren en andere muziekgenres
spelen. Een klassieke conservatoriumstudie volgde, die
Yannick leerde van zijn moeder noten lezen en blokfluit hij onderbrak om enkele jaren bij het KZN Philharmonic
spelen. Op de basisschool kreeg hij ook blokfluitles. Daarna Orchestra in Durban, Zuid-Afrika, te spelen.
wilde hij eigenlijk dwarsfluit gaan spelen, ‘toch de upgrade ‘Dat was een fantastische periode, maar ik begon me wel
van de blokfluit’, maar toen hij eenmaal een viool hoorde, af te vragen of ik tot mijn pensioen dezelfde symfonieën
koos hij daarvoor. Hij begon met vioolspelen en is niet meer wilde spelen. Wat ik trouwens nog steeds heel leuk vind,
gestopt. Op de Havo voor Muziek en Dans in Rotterdam maar ik realiseerde me dat ik gelukkiger werd van het

Kun je je beter uiten nu je meer improviseert in de
muziek en meer jazz speelt?
‘Ja, absoluut. Dit voelt voor mij heel comfortabel, ik kan
honderd procent mezelf zijn. Ik hoef geen enkele concessie
te doen in wat ik speel en wat ik doe. Ik denk dat ik op
mijn best ben wanneer ik jazz speel. Als musicus vind ik
het belangrijk dat je jezelf de vraag stelt: waarom speel
ik deze noot? Meen ik het, kan ik het en zit er urgentie
achter? Uiteindelijk gaat het erom wat je met muziek kunt
zeggen. Voor mij is dat essentieel. Je hebt een bepaalde
verantwoordelijkheid naar iedere persoon die je bereikt
en daar moet je heel bewust mee omgaan. Dus wat
geef je mee aan de mensen die luisteren? Ik denk dat
het belangrijk is dat je daar een idee over hebt en als het
enigszins kan, om daar ook iets goeds mee te doen. De
invulling daarvan is voor iedereen persoonlijk, maar wees
je er bewust van dat je een positieve invloed kunt hebben
en zelfs verandering teweeg kunt brengen.’
Je speelt ook in het Chineke! Orchestra, een Brits orkest
opgericht door contrabassiste Chi-chi Nwanoku met
de missie om diversiteit in de klassieke-muziekwereld
te bevorderen. Was dat ook een motivatie om je bij dit
orkest aan te sluiten?
‘Zeker. Het belangrijkste voor mij is dat alle musici bij

elkaar komen om de muziek zo goed en zo mooi mogelijk
te spelen. Net als elk ander orkest. Daarnaast stellen we
ook de vraag: waarom is het opvallend dat het orkest
samengesteld is uit – in het Engels zeggen ze Black, Asian
and Minority Ethnic – musici van verschillende afkomst?
Kijk, het belangrijkste is: hoe klinkt het? Ik hoop dat
Chineke! gewoon een orkest kan zijn, zonder dat het nog
bijzonder is. Tot die tijd is het belangrijk om te laten zien:
hee, we zijn er! Er is ook het Chineke! Junior Orchestra
en dat is misschien nog wel belangrijker. Als je een
vergelijkbaar rolmodel hebt of iemand waarin je wat
meer van jezelf herkent, dan werkt dat heel stimulerend.
Wow, het kan gewoon! Ik ben niet per se anders, ik ben
gewoon een van de mensen die viool zou kunnen spelen.
De positieve invloed die we hebben op het jeugdorkest
en hoeveel aanwas daarvan komt, is heel inspirerend
voor een nieuwe generatie. Het is niet iets wat ik per se
wil zijn, maar een rolmodel zijn voor een jonge generatie
is heel belangrijk.’
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de muziekwedstrijd

DeelnemersPORTRET
Isis Pokorni (16 jaar, piano)

Spelen op een podium achter een mooie concertvleugel,
met de spotlights aan en live publiek heb ik liever dan
voor een camera muziek maken. In een zaal optreden
voor live publiek geeft een hele andere sfeer. Een filmpje
maakt het ook lastiger om de muziek over te brengen,
vind ik. Ik denk dat de spanning tijdens het optreden
via een video veel minder goed voelbaar is, omdat het
publiek er niet live bij is. De intensiteit van een stuk
kan via een video minder goed overkomen dan
tijdens een live optreden. Dat maakt de deelname
niet minder leuk maar een grote uitdaging. Ik ga
proberen de muziek zo echt mogelijk te brengen.
‘Mijn naam is Isis Pokorni. Ik ben 16 jaar oud en ik kom
uit Zierikzee, Zeeland. Sinds mijn achtste speel ik piano
en dat doe ik elke dag met heel veel plezier, motivatie
en enthousiasme. Piano spelen verveelt nooit, vind ik. Of
ik nou toonladders aan het oefenen ben of een stuk van
Mozart speel, alles is en blijft leuk op de piano.
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Stuur je ﬁlmpje in vanaf 20 februari!
www.demuziekwedstrijd.nl

In mijn omgeving is relatief weinig aandacht voor
klassieke muziek, het Prinses Christina Concours
is precies het tegenovergestelde. Dit concours
geeft mij de gelegenheid om mezelf te laten zien
op een podium en andere mensen te ontmoeten
die ook geïnteresseerd zijn in klassieke muziek.
Waar ik precies sta en waar ik nog naartoe kan werken komt
ook goed naar voren tijdens het concours. In tegenstelling
tot de omgeving waar ik woon zijn er op dit concours talloze
andere jonge muzikanten waarmee je jezelf goed kan
vergelijken. Ook zorgt het concours voor veel motivatie om
een stuk zo goed mogelijk onder de knie te krijgen.

Eerder behaalde ik de finale van het Archipel
Muziekconcours, dat had ik helemaal niet verwacht! Ik
mocht optreden in het Muziekgebouw Eindhoven en heb
veel geleerd over hoe de klanken van een concertvleugel
zich verspreiden door zo’n grote ruimte en hoe ik dat kan
beïnvloeden. Dat was heel mooi en erg bijzonder. Ik zou
dat graag nog een keer willen meemaken.
Als de coronacrisis voorbij is, zou ik me willen inschrijven
voor de opleiding Jong Talent aan het Koninklijk
Conservatorium in Antwerpen. Ik wil heel graag naar
het conservatorium om nog meer te leren, mezelf te
verbeteren en uiteindelijk concertpianiste te worden.
Daarnaast zou ik graag willen dat de pianostemmer
weer langskomt. Mijn piano is sinds het begin van
de crisis niet meer gestemd, dat is bijna een jaar!
Inmiddels ben ik aan de valse tonen gewend, maar
ik luister toch liever naar een goed gestemde piano.’
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Prinses Christina

klassiek concours 2021
In januari start een gloednieuw
concoursseizoen! Tussen januari en april
laten jonge muzikanten uit heel Nederland
van zich horen tijdens zes regionale
voorronden, in april volgen de nationale
ronden. Gezien de situatie rond corona
houden we meerdere scenario’s open,
maar dat een groot publiek kan genieten
van klassieke muziek gespeeld door jonge
mensen staat vast!
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Voor het eerst in ruim 50 concours-seizoenen
organiseren we in 2021 alle voorronden online.
Deelnemers sturen een filmpje in van maximaal
10 minuten. Net als andere jaren zijn alle
instrumenten (ook zang!) en alle niveaus welkom.
De filmpjes worden per regio op onze website
geplaatst waarna iedereen ze kan bekijken en
kan stemmen voor de publieksprijs. Twee weken
later is de regiofinale, als het even kan live in een zaal. Daarnaast zorgen we voor een livestream. Zo hebben de jonge
muzikanten, ook in coronatijd, een groot publiek en kan iedereen de concoursen meebeleven vanuit huis.
In april organiseren we de Nationale Halve Finale en de Nationale Finale. Uiteraard volgen we de richtlijnen van de
overheid met betrekking tot het coronavirus en zijn we, net als afgelopen seizoen, flexibel. We houden dus alternatieve
plannen achter de hand. Zo blijven we jongeren stimuleren om hun muzikaliteit te laten zien en horen, zich te
ontwikkelen en waardevolle ervaring op te doen. Alle deelnemers krijgen bijvoorbeeld een certificaat van deelname en
een gesprekje met juryleden voor persoonlijke feedback. Zo is meedoen aan ons concours een waardevolle en
onvergetelijke ervaring. Degenen die doorstromen naar een regiofinale krijgen bovendien allemaal de kans om deel te
nemen aan de PCC Academy, een nieuw project waarover meer te lezen is op pagina 25 van dit magazine.

Data klassiek concours 2021:
Regio Zuid 2
Insturen video’s: 1 jan 18:00 uur – 3 jan 18:00 uur, de
filmpjes zijn direct te zien op onze site

Regio West 1
Insturen video’s: 19 febr 18:00 uur – 21 febr 18:00 uur,
de filmpjes zijn direct te zien op onze site

Regiofinale: 17 januari, 14:00 uur, Theater aan het
Vrijthof, Maastricht*

Regiofinale: 7 maart, 14:00 uur, De Doelen, Rotterdam*

Regio Noord
Insturen video’s: 8 jan 18:00 uur – 10 jan 18:00 uur, de
filmpjes zijn direct te zien op onze site

Regio Zuid 1
Insturen video’s: 5 mrt 18:00 uur – 7 mrt 18:00 uur, de
filmpjes zijn direct te zien op onze site
Regiofinale: 21 maart, 14:00 uur, CHV Noordkade, Veghel*

Regiofinale: 24 januari, 14:00 uur, De Oosterpoort,
Groningen*
Regio West 2
Insturen video’s: 22 jan 18:00 uur – 24 jan 18:00 uur, de
filmpjes zijn direct te zien op onze site
Regiofinale: 7 februari, 14:30 uur, Philharmonie, Haarlem*
Regio Oost
Insturen video’s: 29 jan 18:00 uur – 31 jan 18:00 uur, de
filmpjes zijn direct te zien op onze site
Regiofinale: 14 februari, 14:00 uur, Wilminktheater
Muziekcentrum Enschede*

Nationale Finale
Net als in 2020 worden de Nationale Halve Finale en de
Nationale Finale samengevoegd. Meer informatie hierover
staat zo snel mogelijk op onze site.
*Alle live evenementen zijn onder voorbehoud.
De coronacrisis dwingt ons om creatief te zijn en
onze plannen aan te passen aan dan geldende
maatregelen. Via onze website houden we onze
volgers op de hoogte. Voor vragen zijn wij bereikbaar
via info@christinaconcours.nl.
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VERslag

COMPOSITIEconcours 2020
Op 14 november werd het Prinses Christina Compositie Concours 2020 feestelijk afgesloten. Via een
video maakte juryvoorzitter en componist Wim Henderickx de prijswinnaars bekend en werd er van
alle winnende inzendingen een fragment vertoond. Casper Groep (14 jaar), Jasper de Bock (16 jaar) en
Maarten Bauer (20 jaar) wonnen een eerste prijs. Het was de spannende ontknoping van een bijzondere
editie van het concours. Er schreven zich maar liefst 53 jonge componisten (een recordaantal!) in en
voor het eerst verliep het gehele concours online.

Het compositieconcours vindt tweejaarlijks plaats en
is het enige concours op nationaal niveau voor jonge
componisten. Net als bij voorgaande edities waren ook
deelnemers uit Vlaanderen welkom.
12

Online inzenden
Vanwege de coronacrisis, stuurden de componisten hun
inzending online in. Deelnemers hadden twee keuzes:
ofwel een compositie insturen voor een ensemble dat
het concours had samengesteld, namelijk het Chimaera
Trio aangevuld met slagwerker Ramon Lormans.
De video’s van deze composities werden begin oktober
opgenomen op de HKU in Utrecht. Daarnaast konden
de jonge componisten een stuk schrijven voor een
vrije bezetting en hier zelf een filmpje van insturen.
Gezien het hoge aantal inzendingen voor het Chimaera
Trio moest de jury een selectie maken. Van alle
componisten die zich inschreven gingen er 30 door
naar de volgende ronde. Alle inzendingen zijn te zien
via onze site en op YouTube.

Prijsbekendmaking
In de bekendmakingsvideo prijst juryvoorzitter Wim
Henderickx de diversiteit en creativiteit van de ingestuurde
composities: ‘Wat me opviel was de grote diversiteit qua
stijlen en muzikale ideeën, maar ook het gebruik van
nieuwe media, bijvoorbeeld bij componisten die met
elektronica gingen werken.’ Ook benadrukte hij het belang
van het concours voor jonge componisten: ‘Het is een
belangrijke troef van het concours om jonge creatieve
kunstenaars aan te moedigen om te schrijven en te maken.
Want dat is de toekomst, de muziek van nu.’
Naast de reguliere prijzen werd ook de winnaar van
de publieksprijs bekendgemaakt. Er werd ruim 2000
keer online gestemd. Saxofoniste, componiste en oudprijswinnaar van het concours Lotte Pen maakte de
publieksprijs bekend. Deze werd gewonnen door Stephanie
Lauwrencia Christianto (20 jaar).
Creatieve oplossingen
Normaal gesproken zou het gehele concours hebben

plaatsgevonden in het Utrechts Conservatorium. De
composities zouden dan live worden uitgevoerd met
de componisten, de jury en publiek in de zaal. Tot twee
keer toe moesten we onze plannen herzien en creatieve
alternatieven bedenken. Hoewel het natuurlijk ontzettend
jammer is dat er dit jaar geen fysieke bijeenkomst
was, hebben de componisten dankzij de video’s een
groot platform gekregen en kon iedereen die dat wilde
bovendien bij de prijsbekendmaking ‘aanwezig zijn’.
We proberen in deze vreemde tijd zo creatief mogelijk te
zijn. De jurygesprekjes vonden bijvoorbeeld online plaats,
zo kreeg iedere componist toch persoonlijk feedback en de
gelegenheid om met profs in gesprek te gaan. Ook werd
een lecture die de Vlaamse componist Mathias Coppens
voor alle deelnemers zou geven, vervangen door een online
vragenuurtje. Tussen Mathias en 12 jonge componisten
kwam een boeiend gesprek op gang dat ruim anderhalf
uur duurde. We kregen veel enthousiaste reacties van de
componisten en ook Mathias was lovend: ‘Ik was bijzonder
onder de indruk van de diep filosofische vragen die
gesteld werden en de concentratie die aan de dag werd
gelegd. De algemene tendens dat de Z-generation hun tijd
met sociale media zou verknoeien is officieel en volledig
weerlegd!’

Bijzondere prijs
Een van de prijzen die componisten
konden winnen was de ANV Prijs. Het ANV
(Algemeen-Nederlands Verbond) maakt met
haar steun aan ons compositieconcours
extra prijzen mogelijk voor composities die
geschreven zijn voor een speciaal thema.
Dit jaar was een extra bijzonder jaar voor het
ANV, omdat de organisatie haar 125-jarig
jubileum viert. Het thema van dit jaar was
“Le Tombeau de Couperin”, geïnspireerd op
de gelijknamige pianosuite van componist
Maurice Ravel, die precies 100 jaar geleden
in première ging. De prijs werd gewonnen
door Maarten Bauer en Casper Groep.
Hun themacomposities worden uitgevoerd
tijdens de jaarlijkse Pacificatielezingen
in de Pacificatiezaal in het stadhuis van
Gent. Daarnaast zorgt het Prinses Christina
Concours voor een tweede uitvoering in
Nederland op een nader te bepalen moment.
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componist
mathias coppens
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‘Ieder volgt zijn of haar pad. Er is geen model
waarbij je kan zeggen, dat is de moderne componist.’

Mathias Coppens (1988, Waregem, België) studeerde compositie en piano aan de conservatoria
van Antwerpen, Amsterdam, Parijs en Los Angeles. In de VS volgde hij het ‘screenscoring
program’, gericht op het schrijven van muziek voor films en games. Momenteel is Mathias als
docent verbonden aan het Conservatorium van Antwerpen, schrijft hij voor verschillende orkesten,
theater- en balletgezelschappen, heeft hij zijn eigen muziekensemble en treedt hij geregeld op als
pianist. Aanvankelijk zou hij een lecture geven aan alle deelnemers van het compositieconcours.
Omdat dit niet door kon gaan vanwege corona, interviewden we hem om toch een kijkje te geven
in zijn leven. Ook organiseerden we een online vragenuurtje, waarin jonge componisten met
Mathias in gesprek konden gaan.

Welke rol speelde muziek tijdens je jeugd?
Wie inspireren jou wanneer je muziek schrijft?
‘Ik ben in aanraking gekomen met muziek via mijn Of heb je bepaalde voorbeelden?
grootmoeder. Zij speelde vaak piano op familiefeesten ‘Zoals bij iedere componist bestaat mijn werk uit
en had een heel aantal partituren van bekende werken bouwstenen die ik samengesteld en gefilterd heb uit het
uit de pianoliteratuur. Ze stierf toen ik 8 jaar oud was. werk van anderen. Soms kan dat aan de oppervlakte
Na haar dood erfde ik een deel van de partituren en zijn, hoe de muziek klinkt. Ik hou bijvoorbeeld van hoe
haar cd-collectie. Vooral de Sonates van Beethoven Radiohead akoestische en elektronische muziek mengt,
lieten een sterke indruk op mij na. Als jongetje voelden daarnaast hou ik ook van bepaalde progressies waar de
die muziekstukken als een soort oude schat, een jazzpianist Brad Mehldau vaak mee speelt. De gevoeligheid
geheimschrift dat ik wilde ontcijferen. Hoewel ik amper van orkestratie bij Ravel of Poulenc, de kleuren van
noten kon lezen, probeerde ik de muziek te volgen terwijl Messiaen spreken mij ook erg aan. Ik hou van muzikanten
ik naar de opname luisterde. Ik noteerde de muziek, en componisten die niet in een hokje te plaatsen zijn, zoals
die ik zelf nog helemaal niet kon spelen, als een soort Tigran Hamasyan of Sufjan Stevens. Daarnaast bestaat je
grafische partituren en bepaalde de regels zelf. Je kunt werk ook vormelijk en filosofisch. Dan voel ik mij nauw
het misschien vergelijken met een gezelschapsspel dat verbonden bij de traditie van Bach, Beethoven, Brahms. De
je probeert te spelen voordat je de regels hebt gelezen. condition humaine staat bij hen centraal en elk op hun
Pas later leerde ik op de muziekschool de regels voor manier proberen ze een utopisch antwoord te zoeken dat
tonale muziek. Dat was bijna een beetje saai omdat mijn naar eenheid leidt.’
eigen geschreven partituren meer fantasie uitstraalden.’
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Je werkt regelmatig voor productiehuizen in de VS.
Voor welke series of films heb je de muziek (mee)
gecomponeerd?
‘Ik ben als componist hoofdzakelijk in de concertwereld
actief. Binnen film werk ik voornamelijk als orkestrator,
dat wil zeggen dat ik ideeën van de componist omzet van
de computer naar de partituur. Soms schrijf ik additionele
muziek en ik heb vaker voor korte films een score, oftewel
een thema geschreven. De meeste filmmakers starten zo
tot ze hun eerste langspeelfilm gefinancierd krijgen. Ik heb
als assistent en orkestrator meegewerkt aan de laatste
projecten van Aaron Zigman, de componist van de Sex
and the City-films en The Notebook. Ik werk ook soms
voor Stacey Hersh (bijvoorbeeld All-in time) en Patrick Kirst
(bijvoorbeeld Breaking Surface).’

Het inzenden door deelnemers, de prijsuitreiking
en het vragenuurtje verliepen allemaal digitaal.
Hoe kijk je daar op terug?
‘Het is absoluut noodzakelijk dat we blijven creëren en
nieuwe vormen van presentatie onderzoeken. Niets zal de
live ervaring kunnen vervangen, maar als er iets positiefs
is aan deze hele situatie, is het dat we gedwongen
worden op andere manieren creatief te zijn. Onder
moeilijke omstandigheden ontstaat soms bijzondere
vernieuwing. Zo waren er in de Eerste Wereldoorlog
niet direct symfonieorkesten beschikbaar, Stravinsky en
Schönberg schreven misschien wel hun meest originele
partituren voor klein ensemble, voor een groot deel uit
noodzaak. Dat het concours toch doorgaat online vind ik
schitterend en alle lof naar het organiserend team!’

Je bent zelf enorm veelzijdig. Geloof je dat die
eigenschap een must is voor de musicus en
componist in deze tijd?
‘We leven nu al bijna een halve eeuw in een postmoderne
samenleving waar van alles naast elkaar bestaat. De
componist van vandaag vertoont meer en meer hybride
kenmerken. Ik vind het heerlijk om soms helemaal alleen
een strijkkwartet te schrijven en dan weer een teamspeler
te zijn binnen een film. En om de natuurlijke energie te
voelen die dans met zich meebrengt, afgewisseld met
het drama binnen muziektheater. Ik voel voor mezelf dat
ik de energie van het podium nodig heb om te kunnen
schrijven. Het lesgeven ligt volledig in het verlengde van
wat ik in mijn persoonlijke artistieke praktijk doe. Ieder
volgt zijn of haar pad. Er is geen model waarbij je kan
zeggen, dat is de moderne componist. Veelzijdigheid

Wat zou je jonge componisten nog willen meegeven?
‘Analyseer veel. Probeer te begrijpen hoe je bepaalde
soorten muziek maakt, ga op onderzoek uit. Daarnaast,
vergeet niet te genieten van het luisteren, het ervaren.
Probeer altijd terug te gaan naar die bron van magie en
schrijf met liefde.’

is een troef, het levert je meer werk op, dat is zeker.
Een negatief element kan zijn, dat in de snelheid van
de veelzijdigheid dikwijls oppervlakkigheid huist. Het is
belangrijk te zoeken naar wie je bent, wat je wilt vertellen en
hoe dat te doen op een eigen manier.’
Wat vind je van de inzendingen voor ons
compositieconcours?
‘Het ziet er heel divers uit! Van componist-uitvoerders die
hun eigen werk spelen tot volwaardige ensemblestukken
in de meest verschillende stijlen. En dan nog enkele toffe
hybrides van akoestische en elektronische muziek. Ik ben
enthousiast!’

Een uitgebreide versie van dit interview is te lezen
op onze site: www.christinaconcours.nl
Kijk voor meer informatie over Mathias op:
www.mathiascoppens.com
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DeelnemersPORTRET
Marie Karels (14 jaar, blokfluit)

DeelnemersPORTRET
Silvan van den Boom (18 jaar, saxofoon)

dat was echt heel gaaf. Ook heb ik een regionaal
concours gewonnen in Driebergen, wat mij stimuleerde
om vaker mee te doen aan concoursen. Ik vind het
een coole uitdaging om een stuk uit te kiezen en
daar helemaal voor te gaan. Het wedstrijdelement
maakt het spannend. Je krijgt er een drive van om
te oefenen.
Om eerlijk te zijn had ik liever live gespeeld bij de
voorronde van het concours. Je mist nu de sfeer en de
podiumvibes. Natuurlijk zou ik zenuwachtig zijn, maar ik
denk dat het goed is om daarmee om te leren gaan.
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‘Ik ben Marie Karels, 14 jaar en ik woon in Apeldoorn.
Naast blokfluiten, wat ik inmiddels al 7 jaar doe, houd
ik ook erg van thee drinken, boekjes lezen en shoppen
met vriendinnen.
Toen ik zeven jaar was ging ik op les bij de moeder van
mijn vriendin. Daar heb ik de basis voor het blokfluiten
geleerd. Na 2 jaar ging ik verder bij een professionele
docent, Stephan Esmeijer. Mijn blokfluit hoort nu
helemaal bij mij.
Ik heb een tijdje in een blokfluitensemble gezeten wat
ik erg leuk vond. Helaas is dat toen gestopt. Nu speel ik
vaak samen met mijn familie stukken van bijvoorbeeld
Bach of Händel. Mijn vader is er altijd wel voor in om me
te begeleiden op de piano, superhandig.

Behalve blokfluit spelen geef ik ook les. Het leek me leuk
om een paar kinderen les te geven en zo iets te verdienen.
Ik heb toen een filmpje gemaakt en een berichtje in de
nieuwsbrief van mijn vroegere basisschool gezet. Dat
was echt een succes, want ik heb nu 8 leerlingen. Het
lesgeven is geen makkie maar het is wel tien keer leuker
dan een krantenwijk.
Het eerste dat ik straks doe als corona voorbij is,
is mijn oma’s weer een knuffel geven. Dat heb ik
heel erg gemist!
Terwijl ik dit schrijf staat Wachet auf, ruft uns die Stimme
van Bach aan. Een artiest die mij erg inspireert, is
blokfluitiste Lucie Horsch. En als ik chagrijnig ben, luister
ik vaak naar volksmuziek uit Oost-Europa.

Ik wil de lezers van dit magazine nog wel iets meegeven:
Twee jaar geleden heb ik meegedaan aan De Je kunt veel meer uit een blokfluit halen dan veel mensen
Muziekwedstrijd van het Prinses Christina Concours. Alle denken. Maar als je ver wil komen moet je er wel wat
deelnemers mochten toen naar Blijdorp in Rotterdam, voor over hebben.’

‘‘Ik ben Silvan, ik ben 18 jaar oud. Ik speel saxofoon en
zit nu in mijn tweede jaar op het ArtEZ Conservatorium
in Zwolle.
Ik ben begonnen met muziek maken toen ik bijna 8 jaar
oud was. Na proeflessen op viool, harp en trompet vond ik
toch de saxofoon het mooiste instrument. De saxofoon
is enorm veelzijdig, qua stijlen die je ermee kan
spelen maar ook qua klanken binnen een stijl.
Dynamisch heeft de saxofoon ook veel mogelijkheden.
Zelfs nu ik al tien jaar muziek maak, ben ik nog niet
uitgekeken op de saxofoon en zijn er nog zoveel nieuwe
kanten van het instrument te ontdekken.
Ik heb al eerder aan het concours meegedaan. Dit jaar
kwam ik op het idee om weer mee te doen omdat het
voor mij het laatste jaar is dat het kan. En doordat er
nu minder concerten zijn, vind ik het fijn om iets te
hebben om naartoe te kunnen werken.

Ik denk dat livemuziek heel anders overkomt dan een
filmpje van iemand die muziek maakt. Uiteindelijk doe ik
het allemaal voor de livemuziek, daar zit namelijk echt
muziek in.
Maar we hebben allemaal een mobiele telefoon waar we
redelijk goede opnames mee kunnen maken. En zeker
ook de professionele opnameapparatuur wordt steeds
beter. In deze situatie is het logisch dat een filmpje
maken de oplossing is. Hopelijk kunnen we snel weer
samen livemuziek maken. Als we op een podium voor
een jury hadden kunnen spelen was podiumervaring
mijn belangrijkste motief geweest. Maar ook nu levert
het iets op. Ik heb iets om naartoe te werken en ik
ben benieuwd welke feedback ik zal krijgen.
Ik componeer zelf ook. Ik schrijf solo-stukken, stukken
voor saxofoonkwartet of voor samengestelde ensembles.
Daarnaast probeer ik van alles uit, gewoon omdat het
leerzaam is. Daarom moedig ik andere muzikanten aan
om ook te gaan componeren.
Ik krijg vaak de vraag wat mijn favoriete muziek of
componist is, maar dat vind ik een lastige vraag. Ik luister
naar heel veel verschillende soorten muziek. Klassieke
muziek uit alle tijden en stijlen, maar ook veel lichte
muziek van jazz tot fusion, van metalcore tot funk. Zo
probeer ik steeds (voor mij) nieuwe muziek te ontdekken.
Er is ook prachtig saxofoonrepertoire, bijvoorbeeld
de Concertino da camera van Ibert en stukken van
Desenclos, Muczynski en Creston. Die laatsten hoop ik
ooit aan mijn repertoirelijst toe te voegen.’
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PORTRET

he nr i et te
van der velde

14
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Bijna 25 jaar was Henriette van der Velde een van de drijvende krachten achter het Prinses
Christina Concours. Ze begon als assistent van Ruud van der Meer, de initiator en directeur van
het concours, om later als algemeen coördinator een spilfunctie te vervullen. Op 11 november
ging ze met pensioen: ‘Op de elfde van de elfde in 2020, ik houd van symmetrie.’

Coronaproof afscheid
‘Op mijn laatste werkdag kreeg ik om zeven uur ’s
ochtends een appje van een collega: we zijn onderweg!
Grapje, dacht ik, want ik lag nog in bed. Na een paar
minuten ben ik toch maar opgestaan. Stel je voor dat er
ineens iemand voor de deur staat. En ja hoor, even later
ging de bel. Twee collega’s hadden een geweldig ontbijt
meegenomen. Er was ook een hele mooie cake bij. Daarvan
zeiden ze: die heb je later nog nodig. Met de lunch stonden
er twee andere collega’s voor de deur, ‘s middags kwam
iemand bloemen brengen. ’s Avonds hadden ze de
Henriette-quiz georganiseerd, helemaal online. Dat was
lachen, zeg! Als het weer mag, gaan we uit eten met het
team. Een reünie met oud-collega’s zou ik ook heel leuk
vinden. Mijn afscheid kan daar een aanleiding voor zijn.’
Een wendbaar scheepje
‘Het Prinses Christina Concours drijft op informele
communicatie. Kleine beslissingen werden bij de
koffieautomaat genomen. Je wist alles van elkaar. Dat
missen we nu wel. Ik ben er trots op dat we het altijd met
elkaar gered hebben. Het Prinses Christina Concours is
een wendbaar scheepje: we kunnen ook afwijken van
de gebaande koers en we zijn altijd zelfstandig blijven
denken. Terwijl het ongelooflijk veel werk is voor zo’n
kleine club. Onze grootste prestatie vind ik dat we altijd
de jonge musici centraal hebben gesteld, in alles wat
we deden. Daar is Ruud mee begonnen en dat is nooit
meer verdwenen. Daarmee is de basis van al onze
concoursen – klassiek, met later jazz en het pareltje
‘compositie’ – met nazorg voor de jonge musici, altijd
overeind gebleven en doorontwikkeld. De grote kracht
daarbij was, volgens mij, dat we als team altijd met
humor en vrolijkheid met elkaar hebben samengewerkt.’

Wat leuk, er gebeurt iets geks
‘Voor mij persoonlijk was de oprichting van de Classic
Express een hoogtepunt – een van de projecten uit de
tijd dat Jochem van Eeghen directeur was. Vanaf het
prille idee om klassieke muziek naar de basisscholen te
brengen, heb ik kunnen meedenken hoe we dit gingen
vormgeven. We hadden geen idee of iemand de Classic
Express zou willen boeken, maar het is meteen gaan lopen.
Vanaf de grond ideeën uitwerken en daar een bijdrage
aan leveren, vond ik altijd een van de mooiste dingen.
Vooruitdenken en improviseren hoort daar zeker bij. Bij
een onverwachte uitdaging denk ik meteen: hee, wat
leuk, er gebeurt iets geks! Bij een van de jazzconcoursen
in het Bimhuis bleek op zondagochtend de riolering te
zijn gesprongen. Dat kwam allemaal naar beneden en
in het Muziekgebouw aan ‘t IJ terecht. Een putlucht! In
de foyer van het Muziekgebouw stonden de bezoekers
al te wachten totdat ze naar de bigbands konden gaan
luisteren. Geef iedereen maar snel gratis koffie, zei ik
tegen de medewerkers van het Muziekgebouw. We zijn
de hele dag achter de schermen bezig geweest om dit
op te lossen. Het concours is gewoon doorgegaan. ’s
Avonds bij de finale was de ergste stank verdwenen.’
Haar werk bij het Prinses Christina Concours mag er
dan op zitten; Henriette is niet van plan om nu achter
de geraniums plaats te nemen. Ze heeft altijd een druk
leven geleid naast haar functie als algemeen coördinator,
met onder meer vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel,
een bruisend sociaal leven en zingen als grootste hobby.
Momenteel wandelt ze veel met (oud-)collega’s en ze
is benieuwd wat er verder op haar pad komt. Wij zullen
je opgewektheid en daadkracht missen, Henriette. Heel
veel dank!
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DeelnemersPORTRET
Adam Akopian (12 jaar, piano)

ik met mijn broertje gespeeld. Hij speelt cello en ik
begeleid hem op de piano.
Ik heb eerder meegedaan aan een aantal klassieke
concoursen, zowel in Nederland als in België. Ik won
ook al prijzen, bijvoorbeeld bij het Steinway Concours,
het Internationale César Franck Concours in Brussel en
Het PianoFest Concours in Amsterdam. Dat was een
hele mooie ervaring want ik mocht onder andere live
optreden vanuit de Spiegelzaal van het Concertgebouw!
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‘Mijn naam is Adam Akopian. Ik ben 12 jaar en woon in
Apeldoorn. Ik zit in groep 8, daarnaast studeer ik piano
aan de Jong Talent klas van het Conservatorium van
Amsterdam. Mijn hoofdvakdocent is Frank Peters. Hij is
een super leuke docent en ik ben blij dat ik bij hem les
mag volgen. Mijn andere hobby’s zijn zwemmen, lezen
en soms componeer ik muziek.
Ik ben begonnen met piano spelen toen ik 6 jaar oud was.
Maar dat deed ik meer als improvisatie samen met mijn
moeder, zij is een pianiste. Ik kan mij nog herinneren dat
mijn moeder mij een keertje vroeg welk instrument ik
graag wilde spelen en dat was duidelijk de piano. Toen ik
7 jaar was ging ik lessen volgen bij Aljosja Buijs.
Ik speel heel vaak samen met mijn moeder quatremains of stukken voor piano-duo. Het meeste heb

In november werd ik 12 jaar en mijn moeder zei dat ik
al deel mag nemen aan het PCC. Ik vond dat een leuk
idee en zij heeft mij ingeschreven. Het liefst had ik op het
podium gestaan met live publiek en jury in de zaal. Ik
vind het namelijk erg leuk om voor een publiek te
spelen. Als ik deelneem aan het concours wil ik graag
zo mooi mogelijk spelen en laten horen hoe mooi de
stukken zijn die ik heb voorbereid. En ik hoop dat ik zo
ver mogelijk kan komen in het concours. Verder is het
een mooie ervaring die ik niet zou willen missen.
Behalve naar klassieke muziek luister ik ook naar
popmuziek. Mijn favoriete artiest is Michael Jackson.
Mijn favoriete rockgroep is de Red Hot Chilipeppers.
Ik zou het geweldig vinden als ik het concours zou
winnen :) Maar ik gun het van harte ook aan iedereen
en zou ook heel trots zijn op degene(n) die het zouden
winnen. Ik wens iedereen die meedoet heel veel succes!’

JONG TALENT
OP HET PODIUM
www.christinaconcours.nl
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Bijzondere samenwerking

BOB VERHEeKE FONDS
Het Prinses Christina Concours wordt gesteund door vele fondsen, bedrijven, overheden en
organisaties. Dankzij hun steun kunnen we investeren in de muzikale ontwikkeling van kinderen
en jongeren. Daar zijn we hen zeer erkentelijk voor! Eén van die begunstigers is de Stichting Bob
Verheeke Fonds. Een nadere kennismaking met oprichter Bob Verheeke en de stichting.

14
24

Muzikaal talent
‘Ik bezocht de Nationale Finale van het Prinses Christina
Concours in Den Haag altijd met plezier. Ik was telkens
weer onder de indruk van de kwaliteit van de jonge
musici. Ze spelen gewoon geweldig goed! Toen ik het
Prinses Christina Concours beter leerde kennen, raakte
ik ook steeds meer onder de indruk van de kans die
jonge kinderen wordt geboden door mee te doen aan
het concours. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen,
die serieus werk willen maken van musiceren, een
Stichting
kans wordt geboden om concertervaring op te doen. Al
‘Toen ik met pensioen ging, besloot ik een fonds op te snel nam ik mijn mede-bestuursgenoten mee naar een
richten. Dat werd de Stichting Bob Verheeke Fonds. concert en sindsdien steunen we het Prinses Christina
We hebben een breed spectrum van activiteiten die Concours.’
we ondersteunen. Zo steunen we projecten in de
gezondheidszorg en helpen we ook mensen met een Academy
beperking in ontwikkelingslanden.’ De stichting begon In het bijzonder heeft de Stichting Bob Verheeke
klein, maar werd snel serieuzer en groter. Samen met Fonds zich bereid verklaard de PCC Academy, het
twee dierbare vrienden is Bob Verheeke bestuurslid van gloednieuwe ontwikkelingstraject voor prijswinnaars
de stichting. Twee keer per kwartaal komen ze bij elkaar van de concoursen, te gaan ondersteunen. Jonge
om de voortgang te bespreken van de projecten die ze laureaten krijgen daar handvatten mee om zich verder te
ondersteunen. Het ondersteunen van jong, muzikaal talent ontpoppen tot een creatief, ondernemend en succesvol
is een belangrijk onderdeel van de missie van de stichting. muzikant. Tijdens dit bijzondere programma leren de
Bob Verheeke groeide op in Den Haag en studeerde
in Leiden. Nu woont hij in Eindhoven. In zijn werkzame
leven was hij secretaris van de Raad van Bestuur van
Philips. Al van jongs af aan had hij veel interesse voor
cultuur. Bob Verheeke: ‘Toen ik klein was, gingen we veel
naar concerten van het Residentie Orkest. Later, in mijn
dagelijkse leven, voelde ik me zeer verbonden met de
culturele sector. Ik ging graag naar concerten en was
aan verschillende organisaties verbonden als donateur.’

jonge muzikanten meer over, bijvoorbeeld, verbale
vaardigheden, podium- en presentatietechnieken en
digitale profilering.
Bob Verheeke: ‘De innovatieve en zakelijke aanpak van
de Academy sprak ons aan. Daarnaast vonden we het
een interessante kans om het Prinses Christina Concours
vanaf het begin te helpen om de Academy op te bouwen.
Het is een essentiële toevoeging in de begeleiding van
de jonge prijswinnaars. Ik heb er bewondering voor dat,
ondanks de coronacrisis, de Academy ‘gewoon’ van
start is gegaan. We blijven de voortgang met zeer veel
interesse volgen.’

De Stichting Bob Verheeke Fonds heeft zich bereid
verklaard om voor twee jaar de PCC Academy
te ondersteunen, mits het project succesvol
blijft, en levert zo een ontzettend belangrijke
bijdrage aan de verdere talentontwikkeling
van jonge muzikanten. Bent u, zelf of voor uw
bedrijf, geïnteresseerd in een samenwerking
met het Prinses Christina Concours? Neem dan
voor meer informatie contact op met Mary-Ann
Kamps (fondsenwerving en relatiebeheer) via
mary-ann.kamps@christinaconcours.nl

De PCC
Academy
Tijdens de PCC Academy krijgen jonge laureaten
handvatten aangereikt om zich te ontwikkelen tot een
creatief, ondernemend en succesvol muzikant. We
zorgen voor workshops over verbale vaardigheden,
digitale profilering, presentatietechnieken en nog
veel meer onderwerpen. Op 14 november trapten we
de eerste bijeenkomst van de Academy af. Directeur
Alexander Buskermolen ging toen in gesprek met
pianist, duizendpoot én oud-prijswinnaar Christiaan
Kuyvenhoven. Christiaan vertelde onder andere
over de belangrijke keuzemomenten in zijn leven.
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Met zijn verhaal inspireerde de oud-winnaar een nieuwe
generatie prijswinnaars. Tijdens de tweede bijeenkomst
komen de deelnemers aan de Academy meer te weten
over de werking van het brein. Neuro-econoom Wouter
van den Berg is dan te gast. Meer info is te vinden op
www.christinaconcours.nl

met dank aan

Het Prinses Christina Concours
wordt structureel gesubsidieerd door
het Fonds voor Cultuurparticipatie.
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Subsidiënten
Fonds voor Cultuurparticipatie
Gemeente Den Haag
Gemeente Enschede
Gemeente Haarlem
Gemeente Maastricht
Gemeente Meierijstad (Veghel)
Gemeente Rotterdam
Gemeente Zaanstad
Kabinet en Protocol Den Haag
Kunstraad Groningen
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Begunstigers
Algemeen-Nederlands Verbond (ANV)
Ars Donandi – Russell-ter Brugge Fonds
BPD Ontwikkeling B.V.
Bunschoten Fonds
Debman Foundation
Dioraphte
Donateurs Maarten Oomes Prijs
Evert Snel Piano’s en Vleugels

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
Hendrik Muller Fonds
Hinderrustfonds
J.C.P. Stichting
K.F. Heinfonds
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds – Jacoba Fonds en Anna
Isabella Fonds
Rotary Club ’s-Gravenhage
Stichting Ben Remkes Cultuurfonds
Stichting Bob Verheeke Fonds
Stichting de Versterking
Stichting De Weille Ogier
Stichting Halbertsma-Santee Thedinga
Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp – Stichting
Dorodarte
Stichting Mundo Crastino Meliori
Stichting Pan Fonds (Fonds op Naam)
Stichting Peter van Vliet Foundation
Stichting Ritsema van Eck Fonds
Stichting Thurkowfonds
Van Lanschot Kempen

Regionale begunstigers
Commissie van Spijsuitdeling
Emmaplein Foundation
Erasmusstichting
Fonds 1818
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
G. Ph. Verhagen Stichting
Het Haarlemsche Muziekfonds
Mr. Paul de Gruyter Stichting
Paul Pella Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen - Kijlstra Smid
Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland -het Jo de
Groot Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel - Haersoltefonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel - Staargaard-van
Oostrom Meyjes Fonds
Sint Clemens Stichting
Stichting Beringer Hazewinkel
Stichting De Groot Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Elisabeth en Frans Stump
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem
Stichting Het Hervormd Weeshuis
Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof
Stichting Leye Fonds
Stichting Sanssouci
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis
Van Cappellen Stichting
Van der Mandele Stichting
Van Ommeren – De Voogt Stichting

Vrienden
Alle Vrienden, Boezemvrienden en Vrienden voor
het Leven van de Stichting Vrienden van het
Prinses Christina Concours
Comité van Aanbeveling
H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden. Ing. A.
Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Drs. R. den
Besten, voorzitter PO-Raad. Drs. Th.J.F.M. Bovens,
commissaris van de Koning in Limburg. Ronald
Brautigam, pianist. Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk,
commissaris van de Koning in Noord-Brabant. A.Th.H.
van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland.
J. Franssen, lid Raad van State. Ir. A.P. Heidema,
commissaris van de Koning in Overijssel. Ir. G. Kroon,
algemeen directeur Arcadis Nederland BV. Drs.
J.M.L.N. Mikkers, burgemeester van ’s-Hertogenbosch.
Marie-Cécile Moerdijk, zangeres. Mr. drs. F.J. Paas,
commissaris van de Koning in Groningen. Mr. J.M. Pennte Strake, burgemeester van Maastricht. Drs. J. Smit,
commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Drs. J.J.
Visser RA, partner KPMG. Jaap van Zweden, violist/
dirigent.
Beschermheer
Maxim Vengerov

27

www.christinaconcours.nl

