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Welkom bij het Prinses Christina Jazz Concours 2021. Samen met de deelnemende jonge
muzikanten hebben we enorm uitgekeken naar dit evenement: ruim 1,5 jaar konden we
geen grote live evenementen organiseren. Wat moet het heerlijk zijn om weer te spelen
voor een zaal vol mensen. Eerst nog wat zenuwachtig in de coulissen van het BIMHUIS,
het rumoer van het publiek in de zaal en nog even de laatste dingen met de bandleden
doornemen en dan ... het wereldberoemde podium op en spelen maar!
Waar de individuele deelnemer van het Prinses Christina Klassiek Concours ook tijdens
lockdowns door kon studeren achter zijn of haar instrument, hadden jazzbandjes en bigbands vrijwel niets om zich aan vast te houden. Het samen beleven van muziek, wekelijks
repeteren en in de weekends optreden in kroegen en kleine festivals; het stond allemaal
stil. Het is dan ook de vurige wens van het Prinses Christina Concours dat alle opgebouwde
creativiteit, muzikale energie, pakkende teksten en virtuoze improvisaties er tijdens dit
jazzconcours uitknallen. We verheugen ons net als jullie op dit soort dagen van ontmoeting
en een rijk muzikaal repertoire.
We hebben deze bijzondere periode aangegrepen om opnieuw te kijken naar de invulling
van ons jazzconcours. In plaats van een geheel weekend vol selecties en finales, hebben
we voor de editie 2021 gekozen om een eendaags evenement te organiseren. De selecties
gingen digitaal: enerzijds om te garanderen dat dit onderdeel ook in een periode van strenge
coronaregels door kon gaan. Anderzijds om meer deelnemers dan voorgaande jaren te
kunnen verwelkomen. We zijn blij te melden dat we maar liefst 40 inschrijvingen hadden
voor deze editie! Door deze opzet ontstond er ruimte om na de bigbandselecties in de
ochtend op zondagmiddag workshops te organiseren voor alle deelnemers, gegeven door
absolute topmusici en docenten uit de jazz- en wereldmuziek. We hopen op een leerzame
en inspirerende middag, zowel voor deelnemers als publiek. Het is een mooie opmaat naar
de finale van vanavond.
Namens ons team wens ik alle deelnemers ongelofelijk veel plezier en succes en ons
publiek een heerlijke dag vol live muziek,
Alexander Buskermolen
Directeur

Het Prinses Christina Jazz Concours wordt gesteund door:

v
Word vriend en investeer in muzikale ontwikkeling bij kinderen
Niets is mooier dan samen muziek maken! We zijn er dan ook trots op dat we ruim 500
Vrienden hebben. Onze Vrienden, jong en oud, zijn liefhebbers van jazz, klassieke muziek
en hedendaagse composities. Ze steunen onze deelnemers in hun ontwikkeling binnen
deze genres en dankzij onze Vrienden kunnen we prijzen uitreiken. En ook maken ze
projecten als de PCC Academy en de Classic Express mede mogelijk.
Als vriend verbindt u zich op een unieke manier aan het Prinses Christina Concours en aan
onze missie: kinderen en jongeren stimuleren in hun muzikale ontwikkeling. Want onze missie,
kinderen en jongeren begeleiden bij de ontwikkeling van hun muzikale talenten, is nooit af.
Helpt u ons mee om nog meer kinderen en jongeren te laten schitteren? Word dan Vriend van het
Prinses Christina Concours. Kijk op www.christinaconcours.nl/steunons/word-vriend/, mail ons
via vrienden@christinaconcours.nl of kom langs bij onze vriendenbalie.
Nieuwe Vrienden
In januari lanceren we nieuwe Vriendschappen. Zo betrekken we u nog beter bij het Prinses
Christina Concours. Daarmee wordt het mogelijk om een Vriendschap op maat te kiezen.
Houd hiervoor onze website in de gaten. Uiteraard kunnen huidige Vrienden gewoon Vriend
blijven. Neem voor meer informatie contact op met Isabel Weststrate via
vrienden@christinaconcours.nl

Programma Finalefestival Jazz Concours
ZAAL
10.00-12.00 uur	Bigbandselectie. Besloten bigbandselectie en start van het concours.
12.00-13.00 uur
Ombouw en pauze
13.00-13.45 uur	Concert Femke & Marijn: Notícias do Nelson
Nederlandse zangeres met Braziliaans hart brengt samen met
gitarist Marijn van der Linden een ode aan de Brazilaanse componist
Nelson Cavaquinho.
13.45-14.00 uur
Uitslag bigbandselectie
14.00-14.15 uur
Pauze
14.15-15.45 uur	Workshop Samenspel o.l.v. Martin Fondse
Componist, pianist en arrangeur Martin Fondse werkt met concoursdeelnemers aan samenspel en kiest ook uit het publiek muzikanten
om mee te werken.
15.45-16.15 uur
Pauze
16.15-17.00 uur	Concert Stefan Franssen Group
Oud-winnaar van het Jazz Concours Stefan Franssen is drummer en
bandleider. Samen met de Stefan Franssen Group sluit hij de festivaldag af met een concert van jazz, soul en funkcomposities.
19.30-22.15 uur	Livefinale | Spannende live finale van het Jazz Concours waarin de
door de jury geselecteerde finalisten optreden. Ook de winnaar van de
bigbandselectie treedt op.
Vanaf circa 22.15 Uitslag Prinses Christina Jazz Concours
CAFÉ
13.00-13.45 uur	Kennissessie Muziek & Ondernemen Stichting New Amsterdam Jazz.
Aan de hand van een casestudy organiseert stichting New
Amsterdam Jazz een kennissessie over muzikaal ondernemerschap.
Interactieve sessie.
STUDIO 1 MUZIEKGEBOUW
14.30-17.00 uur
Juryspreekuren voor deelnemers
Kun je onverhoopt niet aanwezig zijn bij de livefinale in het BIMHUIS, maar wil je de finale
wel graag meemaken? Kijk dan vanaf de bank mee naar onze livestream. De livestream
wordt uitgezonden via ons YouTube-kanaal: www.youtube.com/user/christinaconcours

Programma Finalisten
Categorie 3
Eva van der Sterren
(19 jaar, Den Bosch), viool
Begeleiding: Kees van Schijndel, basgitaar
Repertoire: Andrzej Kurylewicz Polskie drogi
Categorie 3
Jelle Willems
(21 jaar, Diemen) piano
Cesar Puente, contrabas
Begeleiding: Ap verhoeven, drums
Repertoire: Jelle Willems, Spectre / Another
Tomorrow
Categorie 1
Bas Arentsen
(13 jaar, Enschede), trombone
Repertoire: George Gershwin A Foggy Day
(arr. Rik Elings)
Categorie 2
Thijs Scholten
(17 jaar, Vleuten), piano
Repertoire: Miles Davis
On Green Dolphin Street

Categorie 1
501 Quartet
Niels Bangerter (13 jaar, Den Haag), gitaar
Jala Heywood (13 jaar, Gouda), contrabas
Edmond Offerman (15 jaar, Utrecht), piano
Joris Bangerter (17 jaar, Den Haag), drums
Repertoire: Victor Young Beautiful love
(C mineur)
Categorie 3
Crystalizing (I): Roots/Freedom
Agustín Fulqueris
(21 jaar, Amsterdam), gitaar
Ton Felices
(18 jaar, Amsterdam), contrabas
Begeleiding: Chen Har-Even, drums
Repertoire: Paco de Lucía Patio Custodio
Cleo Henry / Gil Evans Boplicity
Categorie 2
The Preda Brothers
Edward Preda
(20 jaar, Den Haag), piano
Thomas Preda
(19 jaar, Den Haag), basgitaar
Chick Corea Spain

Uw persoonlijke toegift voor de
muzikanten van morgen
Toekomstige generaties het geluk van
muziek schenken? Uw nalatenschap aan
het Prinses Christina Concours maakt dit
mogelijk. Door onze Stichting Vrienden
op te nemen in uw testament kunt u de
toekomstmuziek van kinderen en jongeren
verwezenlijken.
De Stichting Vrienden van het Prinses
Christina Concours is aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat de Stichting Vrienden van
het Prinses Christina Concours is vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting. Uw
nalatenschap komt daardoor volledig ten
goede aan het Prinses Christina Concours.
We begrijpen dat u misschien wilt overleggen over de bestemming van uw gift en er
zijn verschillende manieren om na te laten
en op die manier een waardevolle bijdrage te leveren aan de muzikale jeugd van
morgen. Kijk voor meer informatie op
www.christinaconcours.nl/steunons/nalaten
of mail ons via info@christinaconcours.nl
om een persoonlijke afspraak te maken.

Bij het Prinses Christina Concours geloven we in de kracht van muziek. We stimuleren
kinderen en jongeren in hun muzikale ontwikkeling. Ruim 50 jaar geleden organiseerde
Ruud van der Meer voor het eerst een concours in een gymzaal van het Edith Stein College
in Den Haag. Inmiddels zijn we onder de naam Prinses Christina Concours uitgegroeid tot
een toonaangevende muziekwedstrijd.
Jaarlijks telt ons Klassiek Concours honderden deelnemers. De deelnemers treden op voor
jury en publiek en krijgen feedback op hun spel. Ook maken ze kans op mooie muzikale prijzen.
Achter de schermen ontmoeten deelnemers elkaar waardoor nieuwe vriendschappen en
mooie samenwerkingen ontstaan. Om het jaar organiseren we het Compositie Concours
en het Jazz Concours. Voor de jongste muzikanten organiseren we De Muziekwedstrijd: de
leukste muzikale wedstrijd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
We begeleiden de prijswinnaars uitgebreid. Bijvoorbeeld met ons talentontwikkelingsprogramma, de PCC Academy. Dankzij deze begeleiding kunnen prijswinnaars podiumervaring
opdoen in binnen- en buitenland. Ook treden laureaten op in de Classic Express: onze
eigen rijdende concertzaal. Met de Classic Express toeren we langs basisscholen in heel
Nederland. Op die manier voeden we de wortels van het Nederlandse muziekleven.
Kijk voor meer informatie op www.christinaconcours.nl

Co de Kloet, voorzitter
Wat zijn je huidige werkzaamheden? Ik ben muziekproducer en presentator bij de NTR
en coördinator van het vak Music Business & Career Jazz aan het Conservatorium van
Amsterdam. Daarnaast ben ik eigenaar van mijn eigen mediabedrijfje Zivasound.
Wat vind je belangrijk als jurylid? Ik vind het belangrijk dat er ruimte wordt geboden aan nieuw
talent en ik wil graag verrast worden door de nieuwe inzichten van een jonge generatie.
Heb je nog een tip voor de deelnemers? Blijf bij jezelf en speel met plezier!
Daan Herweg
Wat zijn je huidige werkzaamheden? Ik treed op met diverse jazz- en popprojecten
zoals met Henk Kraaijeveld, Caro Emerald en Pete Philly. Ook geef ik les op de Artez
conservatoria in het oosten van Nederland. Daarnaast arrangeer ik stukken voor een
nieuwe eigen plaat.
Wat vind je belangrijk als jurylid? Ik vind het fijn om verrast te worden in improvisatie,
verder zijn expressie en urgentie muzikale kernwaarden voor mij.
Heb je nog een tip voor de deelnemers? Vergeet niet adem te blijven halen en kijk af en
toe eens om je heen als je speelt.
Maite Hontelé
Wat zijn je huidige werkzaamheden? Ik ben artistiek leider van het Music Meeting
Festival in Nijmegen. Een grensoverschrijdend Pinksterfestival met muziek uit de hele
wereld. Ook maken we binnen het programma veel ruimte voor nieuwe producties. Denk
aan samenwerkingen tussen musici, bands, compositie-opdrachten en uitbreidingen van
bands. Alles om fantastische musici een prachtig (openlucht)podium te geven. Dat doen
we overigens ook op ons muziekkanaal Music Meeting All Ears.
Wat vind je belangrijk als jurylid? Het belangrijkste vind ik dat je origineel bent, een eigen
‘stem’ hebt en lef toont.
Heb je nog een tip voor de deelnemers? Zeker! Ga er helemaal voor! Laat angst geen rem
worden op je creativiteit of zin om mooie dingen te maken.
Nick Caris
Wat zijn je huidige werkzaamheden? Ik ben onder andere leadtrombonist bij de
Marinierskapel der Koninklijke Luchtmacht, ik speel leadtrombone bij de WE bigband en
ben bigbandleider van het Eindhoven Jazzorchestra, de South East Bigband en het Rhythm
and Bones Septet. Daarnaast ben ik gast-repetitor bij het Ricciotti Ensemble.
Wat vind je belangrijk als jurylid? Ik kijk naar de uitstraling van de deelnemers.
Heb je nog een tip voor de deelnemers? De muziek maakt jou, niet andersom.
Speel wat je mooi vindt en niet wat anderen van jou verwachten.

Joyce-Lou van Ras
Wat zijn je huidige werkzaamheden? Momenteel geef ik les op Codarts in Rotterdam,
het Conservatorium van Amsterdam en ben ik druk met mijn eigen zangschool in hartje
Amsterdam. Ik ben net moeder geworden, dus staat spelen op een lager pitje, maar ik heb
wat eelt onder m’n hielen van al die hakken dragen op het podium!
Wat vind je belangrijk als jurylid? Ik vind het belangrijk dat deelnemers geïnspireerd
raken door elkaar te ontmoeten, te zien en te horen. Daarnaast hoop ik dat onze feedback
inspiratie bij ze ontluikt waarop ze nog heel lang kunnen teren nadien.
Heb je nog een tip voor de deelnemers? Meedoen is écht belangrijker dan winnen. Gelijkgestemden ontmoeten, je laten inspireren door andere talentvolle leeftijdsgenoten en door
de professionele muzikanten die meewerken, genieten van het feit dat we weer zo’n grote
samenkomst mogen hebben. Dat is allemaal al een enorme overwinning!
Maurice Rugenbregt
Wat zijn je huidige werkzaamheden? Ik geef les op het Conservatorium van Amsterdam.
Daar ben ik docent Braziliaanse begeleidingsgroepen voor de zangstudenten op de jazzafdeling.
Ook begeleid ik de Braziliaanse lessen van zangdocent Lilian Vieira. Verder heb ik 3 albums
uitgebracht onder mijn eigen naam en heb ik het podium gedeeld met onder andere Denise
Jannah, Harvey Mason, Zuco 103, Benjamin Herman, Oene van Geel en Anne Chris.
Wat vind je belangrijk als jurylid? Ik vind originaliteit in een deelnemer heel belangrijk.
Ook emotie in iemands spel is iets waar ik op let.
Heb je nog een tip voor de deelnemers? Geniet van het performen en blijf jezelf!
Alexander Buskermolen
In een ver verleden was ik klassiek pianist, en daarom luister ik misschien op een iets
andere manier naar muzikanten uit de jazz en wereldmuziek. Toch is muziek een universele taal en is voor mij het allerbelangrijkste dat een muzikant zijn of haar verhaal kan
vertellen. Hoe vrijer en oprechter er wordt gespeeld, hoe groter de kans dat de muziek echt
binnenkomt bij de luisteraar. Ik wil meegenomen worden op een reis en worden verrast
door creativiteit en originaliteit. Iedere finalist vanavond heeft het in zich om het publiek
mee te nemen op die reis... Zet hem op!

Persjury
De persjury bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse muziekpers en kent de
persprijs toe aan één van de finalisten. De prijs wordt ter beschikking gesteld door de
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours.
De persjury bestaat uit:
Bert Vuijsje
Muziekjournalist (Jazz Bulletin, Jazzism, Volkskrant, Parool),
docent journalistiek (Universiteit van Amsterdam) en schrijver
Wijnand Honig
Hoofd Kunst & Cultuur, Hoofdredacteur Klassieke en Popmuziek NTR,
Eindredacteur tv, radio & online.
Matthijs de Groot
Freelance redacteur Muziek & cultuur (Volkskrant), podcast- en radiomaker
en docent Nederlands

Prijzen Prinses Christina Jazz Concours
Elke finalist is prijswinnaar. Nadat de jury heeft vastgesteld of een finalist met een eerste,
tweede of derde prijs wordt gehonoreerd, bepaalt de jury welk van de hieronder genoemde
prijzen het beste past in de ontwikkelingsfase van de jonge muzikant.
Studiereis New York Prijs
Reis naar New York met bezoek aan
concerten, jazzpodia en jazzinstellingen.
Aangeboden door de jazzafdeling van het
Prins Claus Conservatorium, onderdeel
van de Hanzehogeschool Groningen. In het
programma ‘New York Comes To Groningen’
wordt het onderwijs gegeven door docenten
uit de New Yorkse scene.
Dado Moroni Prijs
Een masterclass piano van Dado Moroni die
als docent betrokken is bij het programma
‘New York Comes To Groningen’ van het
Prins Claus Conservatorium, onderdeel van
de Hanzehogeschool Groningen.
NTR CoLive! Prijs
Een optreden en interview in het radioprogramma CoLive @ Nick Vollebregt Jazz
Café met Co de Kloet. Aangeboden dor de
NTR.

Muziekgebouw aan ’t IJ Prijs
Een optreden tijdens een lunchconcert in
Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam op
donderdag 22 september 2022.
Nederlands Studenten Jazz Orkest Prijs
Een optreden in het voorprogramma van
het Nederlands Studenten Jazz Orkest.
New Amsterdam Jazz Sessie Run Prijs
Een plek als gastsolist in de openingsbands van 3 vooraanstaande jamsessies in
Amsterdam.
Concertkaarten RAUW 2022
Kaarten voor een avond naar keuze van
festival RAUW 2022 in Rotterdam.
Concertkaarten Concertgebouw
Concertkaarten voor ‘Avishai Cohen & Yonathan Avishai’, op 24 januari in de Grote
Zaal. Aangeboden door Het Concertgebouw.

New Amsterdam Jazz Opname Prijs
Een audio- en video-opname als solist of
ensemble met een opnameleider van New
Amsterdam Jazz.

Optreden Concertgebouw
Een optreden tijdens een lunchconcert in
Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam op vrijdag 4 februari 2022.

Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Prijs
Een gastoptreden inclusief opname als
solist met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Concertkaarten BIMHUIS
Kaarten voor een concert naar keuze uit
het selectieaanbod van het BIMHUIS, ter
beschikking gesteld door het BIMHUIS.

Muziekbonnen Prijs
Waardebon ter waarde van €50,- voor een
concert naar keuze. Ter beschikking gesteld
door de Nationale Entertainment Bon.
Concertkaarten ProJazz
Kaarten voor een concert naar keuze uit het
aanbod van ProJazz.
Persprijs - Minidocumentaire
Een minidocumentaire (een eigen digitale
biografie) van ongeveer 4 minuten. Ter
beschikking gesteld door de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours en
toegekend door vertegenwoordigers van de
pers.
Adams Musical instruments Prijs
Een waardebon ter waarde van € 200,- te
besteden bij en beschikbaar gesteld door
Adams Musical Instruments in Ittervoort.
Publieksprijs
Een les bij een bekende jazzmusicus naar
eigen keuze. Ter beschikking gesteld door
de aanwezigen in de zaal en aangeboden
door de Stichting Vrienden van het Prinses
Christina Concours.
Maarten Oomes Prijs
Een bijdrage voor de meest talentvolle
gitarist van het Jazz Concours, te besteden
aan een internationale Summer School/
Masterclass of speciale lessen naar keuze.
ABN AMRO MeesPierson Prijs
Een masterclass of lessen bij een bekende
jazzmusicus naar eigen keuze. Ter beschikking gesteld door ABN AMRO MeesPierson.

Maak kennis met 4 deelnemers
aan de selecties
Veertig deelnemers doen mee aan het Jazz Concours. Zij spelen solo, als duo, in een
band of doen met een bigband mee. Elke inschrijving is uniek en elke performance
is het bekijken waard. Op onze website vind je alle deelnamevideo’s. Maak hieronder
kennis met 4 deelnemers aan de selecties
Ruben Oele - 12 jaar - saxofoon
Een van de jongste deelnemers van het Jazz Concours is Ruben Oele. De 12-jarige saxofonist uit het dorpje Kapelle in Zeeland is gek op jazz. Hij houdt van improviseren en vooral
van het variëren met de melodie. Hij koos zijn instrument vier jaar geleden op een open
dag van de muziekschool. Daar probeerde Ruben allerlei instrumenten uit. Uiteindelijk
koos hij voor de saxofoon. Een instrument dat een beetje ‘als een stem’ is, omdat je er
zoveel gevoel in kunt leggen. Voor het Jazz Concours speelde hij het nummer ‘Nardis’ van
Miles Davis, een muziekstuk dat Davis in 1958 schreef en dat Ruben zonder op de bladmuziek te kijken speelt!
Lotte Horst – 21 jaar – zang
De 21-jarige Lotte uit Zwolle is een van de oudste deelnemers van het Jazz Concours.
Ze studeert aan het conservatorium van Zwolle en doet mee met het stuk ‘Man facing
north’. Het is een instrumentaal stuk dat Lotte zo mooi vond dat ze er een eigen tekst op
schreef. Een tekst over fouten maken en weer met frisse moed opnieuw beginnen. Een
spannende inzending, want behalve haar talent voor zingen laat ze met ‘Man facing north’
ook haar songwriterskant zien. Lotte vindt het vooral een uitdaging als melodieën en
harmonieën een beetje complex zijn en bespeelt meerdere instrumenten.
Big Bunny – band
De band Big Bunny bestaat uit drummer Christian Groenhof (14 jaar), basgitarist Matthijs
van der Sluis (14 jaar), saxofonist Sweder de Vugt (15 jaar), gitarist Andries Zijlstra (13
jaar), en pianist Koja Hogerhuis (13 jaar). De Friese band bestaat al een tijdje, maar pas
sinds kort houden ze zich bezig met jazzmuziek. Omdat ze afgelopen zomer een jazzproject
deden, kwamen ze met de stijl in aanraking en dat beviel goed. Voor hun deelname spelen
ze drie verschillende stukken, één van jazzlegende Sonny Rollins en twee stukken van (nog
zo’n legende) Horace Silver. Big Bunny koos voor deze muziek omdat ze zo allemaal ergens
een solo kunnen spelen.

Arash Badiei - 20 jaar – Tar
De 20-jarige Arash verhuisde speciaal naar Rotterdam om aan het Codarts conservatorium
te kunnen studeren. Hij bespeelt de tar, ook wel de langhalsluit genoemd. Het is een
tokkelinstrument dat 5 tot en met 8 snaren kan hebben. In Nederland hoor je de tar niet
vaak, maar in landen als Iran, Azerbeidzjan, Turkije en Armenië wordt het instrument juist
veel bespeeld. Je hoort de tar vooral in traditionele muziek. Voor zijn deelname aan het Jazz
Concours heeft Arash een eigen arrangement van een bekend stuk gemaakt. Hij wil laten
zien dat hij wereldmuziek kan mixen met jazz en kijkt uit naar zijn deelname. Als hij de
finale van het Jazz Concours haalt vindt hij vooral de ontmoeting met andere muzikanten
en stijlen heel waardevol en interessant!
Bekijk de selectievideo’s van deze en alle andere deelnemers via
www.christinaconcours.nl/jazz

SELECTIES JAZZ CONCOURS
Dit jaar organiseren we het Jazz Concours 2021 hybride. Dat wil zeggen dat we het
concours zowel digitaal als live organiseren. De voorrondes vinden digitaal plaats.
De deelnemers – solisten, duo’s en/of bandjes – konden zich via de website van het
Prinses Christina Concours inschrijven tussen één september en vier oktober. Na de
inschrijfperiode kregen de deelnemers nog twee weken de tijd om een selectievideo met
daarop hun performance te maken en in te sturen. Dit gebeurde tussen 18 en 21 oktober.
Een professionele muziekjury onder leiding van radiopresentator Co de Kloet beoordeelde
in de week daarna de selectievideo’s en ging in beraad over haar keuze voor de finalisten.
BIGBANDSELECTIES
Ook deze editie zijn bigbands welkom! Geïnteresseerde bigbands en bigbandleiders
konden zich inschrijven voor de bigbandselectie die op zondagochtend 14 november in het
BIMHUIS plaatsvindt. Vanwege de grootte van de bands besloten we om de bigbands niet
op te nemen in de digitale selectie, maar ze uit te nodigen voor een live selectie.
De jury is in de zaal aanwezig en beoordeelt de optredens van de deelnemende bigbands.
De winnende bigband geeft als beloning een spetterend optreden tijdens de finale van het
Jazz Concours!

Muziek maken is één van de meest waardevolle manieren om persoonlijke ontwikkeling te
stimuleren. Muziek vraagt creativiteit, doorzettingsvermogen, focus en expressie en daarmee opent het je wereld. Het Nederlands klassieke muzieklandschap staat internationaal
hoog aangeschreven en het Prinses Christina Concours speelt daar een belangrijke rol in.
We stimuleren muzikaliteit bij kinderen en jongeren en zorgen ervoor dat zij hun talent
verder kunnen ontwikkelen. Niet alleen als kweekvijver van de muzikale top van morgen.
We helpen ook alle kinderen die later een andere richting willen inslaan.
Ontmoeting met muziek
We vinden namelijk dat álle kinderen met muziek in aanraking moeten komen. We bieden
ze een eerste ontmoeting met live klassieke muziek, maar ook met het podium: als ze klein
zijn via De Muziekwedstrijd, als ze ouder zijn bij het Klassiek Concours, het Jazz Concours
of het Compositie Concours. We bereiken de kinderen die nog niet in aanraking zijn gekomen met muziek via de Classic Express, de enige rijdende concertzaal ter wereld.
De waarde van muziek voor kinderen en jongeren willen wij met iedereen delen. Ook als
bedrijf is het mogelijk om bij te dragen aan deze missie. Daarom gaan wij graag met u in
gesprek over de mogelijkheden om sponsor te worden van het Prinses Christina Concours.
Voorop staat dat wij willen bijdragen aan uw eigen ambities en maatschappelijke inzet.
Dit is op veel manieren mogelijk, zowel als hoofdsponsor, regiosponsor of partner. Wij
denken graag met u mee over manieren om samen de kracht van muziek door te geven
aan de jeugd van Nederland.

Het Prinses Christina Concours wordt structureel ondersteund door
Fonds voor Cultuurparticipatie
BPD Ontwikkeling B.V.
Overige begunstigers
ABN AMRO MeesPierson
Algemeen Nederlands Verbond (ANV)
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Ben Remkes CultuurFonds
Bob Verheeke Fonds
Bunschotenfonds
De Van den Berch van Heemstede Stichting
Debman Foundation
Stichting Dioraphte
Emmaplein Foundation
Evert Snel
Fonds 1818
Kabinet en Protocol Den Haag
Kanunnik Salden Nieuwenhof
K.F. Heinfonds
Kinderfonds Van Dusseldorp
Kunstraad Groningen
G.Ph. Verhagenstichting
Gemeente Enschede
Gemeente Haarlem
Gemeente Maastricht
Gemeente Meierijstad
Gemeente Rotterdam
Gravin van Bylandt Stichting

Het Haarlemsche Muziekfonds
Hinderrust Fonds
Kiwanis Delfts Blauw
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
Mundo Crastino Meliori
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
Mr. Paul de Gruyter Stichting
Nut Amsterdam
Paul Pella Fonds
Porticus
Prins Bernhard Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Prins Bernhard Cultuurfonds Haersoltefonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Prins Bernhard Cultuurfonds het Jo de Groot
Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Prins Bernhard Cultuurfonds Petronella
Andriessen Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Provincie Friesland
Provincie Limburg
Provincie Noord-Holland

Provincie Overijssel
Rotary Den Haag
Sint Clemens Stichting
Stichting Beringer Hazewinkel
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting de Weille Ogier
Stichting Elisabeth en Frans Stump
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis
Haarlem
Stichting Halbertsma-Santee Thedinga
Stichting het Hervormd Weeshuis Zwolle

Stichting Leye Fonds
Stichting Pan Fonds
Stichting Sanssouci
Stichting van der Linden Fonds
Triodos Foundation
Turing Foundation
Van Cappellen Stichting
Van Lanschot Kempen
Van Ommeren – de Voogt Stichting
Zabawas
Zadelhoff Cultuurfonds

Evert Snel

Importeur van Fazioli
Dealer van o.a. Yamaha,
Schimmel, Seiler, Grotrian Steinweg
Tevens groot aanbod occasion instrumenten
Inkoop, verkoop, restauratie, stemmen,
onderhoud, verhuur, concertservice
Bezoek- en correspondentieadres:
Nieuwendaal 66 • 3985 AE Werkhoven
Tel. 0343 551577 / 551741 • Fax 0343 552059
www.evertsnel.nl • info@evertsnel.nl

