
Programma 2023
regio OOST





Zaterdag 11 maart | Selecties muziekzaal ArtEZ Conservatorium Enschede 
Blok 1    10.00 - 11.10 uur
Pauze    11.10 - 12.40 uur
Blok 2    12.40 - 13.40 uur
Pauze    13.40 - 14.40 uur
Blok 3    14.40 - 16.10 uur
Pauze    16.10 - 16.40 uur
Blok 4    16.40 - 18.00 uur

Zondag 12 maart 2023 | Finale Muziekcentrum Enschede
Optredens finalisten 14.00 - 15.30 uur
Pauze    15.30 - 16.00 uur
Pubquiz   16.00 - 16.30 uur
Prijsuitreiking   16.30 - 17.00 uur

PROGRAMMA

PUBLIEKSSTEMMEN FINALE
Bij het Prinses Christina Klassiek Concours 
bepaal je mee wie er in de prijzen valt. 
Stem dus op je favoriete optreden tijdens de 
regiofinale! De finalist met de meeste 
stemmen ontvangt de Publieksprijs. 
Scan de code om je stem uit te brengen:



zaterdag
Blok 1 10.00-11.10 uur               
Marijn Wormgoor (piano), 15 jaar, Neede
Senne Vos (piano), 16 jaar, Hengelo, Categorie 2a
F. Poulenc - Sonate voor piano vierhandig: 1. Prelude, 2. Rustique, 3. Final

Aaron Fietje (piano), 15 jaar, Vriezenveen, Categorie 2a
E. Grieg - Lyric Pieces op. 57, no.3: March of the dwarfs
C. Debussy - Suite bergamasque, L.75, deel 3: Clair de Lune

Helen Schröder (piano), 14 jaar, Nijverdal, Categorie 1b
C.P.E. Bach - Solfeggio in c klein, H.220
L. van Beethoven - Abschied vom Klavier

Anna Drenthen (viool), 12 jaar, Enschede, Categorie 1a
Pianist: Evelyn Eijkelenkamp
O. Rieding - Concertino in ungarischer Weise in a klein, op. 21

Jared Wartena (viool), 15 jaar, Enschede, Categorie 1a
Pianist: Gerard van Kempen
E. Lalo - Symphonie espagnole, op. 21, deel 1: Allegro non troppo
O. Nováček - Perpetuum Mobile

In 2023 introduceren we een nieuwe indeling van de deelname-categorieën.
Bekijk het schema hieronder voor de details: 

Categorie 1a  Deelnemers van 12 t/m 14 jaar die geen opleiding voor jong talent of 
vooropleiding volgen 

Categorie 1b  Deelnemers van 12 t/m 14 jaar die wel een opleiding voor jong talent 
of vooropleiding volgen 

Categorie 2a  Deelnemers van 15 t/m 19 jaar* die geen opleiding voor jong 
talent, vooropleiding, of (Bachelor- of Master-) vakopleiding aan een 
conservatorium volgen 

Categorie 2b  Deelnemers van 15 t/m 19 jaar* die een opleiding voor jong talent of 
vooropleiding volgen 

Categorie 2c  Deelnemers van 15 t/m 19 jaar* die een (Bachelor- of Master-) 
vakopleiding aan een conservatorium volgen

*Voor zangers geldt een maximumleeftijd van 21 jaar



Florine Braakman (viool), 16 jaar, Goor, Categorie 2a
Pianist: Henk Noordman
O. Rieding - Concertino in D groot, op. 25, deel 1: Allegro Moderato

Maksim Feliks Milo (viool), 13 jaar, Arnhem, Categorie 1b
Pianist: Séan Morgan-Rooney
H. Wieniawski - Scherzo-Tarantelle, op. 16
J. Massenet - 'Méditation' uit Thaïs

Pauze 11.10-12.40 uur 

Blok 2 12.40-13.40 uur
Sofie van Gils (dwarsfluit), 17 jaar, Oldenzaal, Categorie 2b
A. Honegger - Danse de la chèvre, H.39

Tamar Koornneef (dwarsfluit), 13 jaar, Deventer, Categorie 1a
W. Aigner - Slapstick Blues

Lieve Heres (dwarsfluit), 17 jaar, Enschede
Falco Weel (piano), 18 jaar, Glanerbrug, Categorie 2a
C. Reinecke - Ballade, op. 288

Brechtje Spit (hobo), 14 jaar, Enschede, Categorie 1a
Pianist: Han Kolthof
C. Nielsen - Fantasy Pieces, op. 2, deel 1: Romanze  in g klein & deel 2: Humoresque in 
d klein

Boris Pauw (viool), 12 jaar, Arnhem, Categorie 1a
Pianist: Heleen Vegter
O. Rieding - Concertino in ungarischer Weise in a klein, op. 21

Tristán Savoye Matamoros (viool), 19 jaar, Zwolle, Categorie 2c
F. Kreisler - Recitativo und Scherzo-Carpice, op. 6
J. S. Bach - Sonate for viool no. 1 in g klein, BWV 1001, deel 3: Siciliana

Pauze 13.40-14.40 uur                 

Blok 3 14.40-16.10 uur                 
Bas Arentsen (trombone), 14 jaar, Enschede, Categorie 1a
Pianist: Han Kolthof
N. Rimski-Korsakov - Concerto for Trombone, deel 1: Allegro vivace, deel 2: Andante 
cantabile, deel 3: Allegro-Allegretto



Sarah van der Lijke (dwarsfluit), 16 jaar, De Steeg, Categorie 2b
Pianist: Peter Sluijs
F. Doppler - Fantaisie pastorale hongroise, op. 2

Thijs Willers (piano), 17 jaar, Bussum, Pippa Schot (viool), 17 jaar, Amsterdam, Vincent 
Kalk (cello), 15 jaar, Amstelveen, Categorie 2b
F. Mendelssohn - Piano Trio no. 1 in d klein, op. 49, deel 1: Molto allegro e agitato

Daniël Snaterse (piano), 18 jaar, Ermelo, Categorie 2a
P.I. Tsjaikovski - Two Pieces, op. 10, no. 1: Nocturne & no. 2: Humoresque

Marieke van der Meij (viool), 18 jaar, Warnsveld, Categorie 2b
Pianist: Meline Yeghoyan
E. Grieg - Viool sonate no. 2 in G groot, op. 13, deel 3: Allegro Animato
L. Boulanger – Nocturne

Norea Quirijnen (altviool), 18 jaar, Zutphen, Categorie 2b
Pianist: Andrey Nesterenko
W. Walton - Viola Concerto, deel 1: Andante comodo

Dirkje ten Zijthof (altviool), 16 jaar, Heeten, Categorie 2b
L. Smit - Concert voor altviool en strijkorkest, deel 2: Lento
C. Reinecke - Drei Phantasiestücke, op. 43, deel 3: Jahrmarkt-Scene

Adam Akopian (piano), 14 jaar, Apeldoorn, Categorie 1b
F. Chopin - Ballade no. 1 in g klein, op. 23

Noortje Kroep (viool), 17 jaar, Wapenveld, Categorie 2a
Pianist: Jorrick Simmes
C. Saint-Saëns - Romance in C groot, op. 48
 
Pauze 16.10-16.40 uur                 

Blok 4 16.40-18.00 uur
Eline van der Maal (harp), 17 jaar, Apeldoorn
Ilse Bakker (harp), 16 jaar, Apeldoorn, Categorie 2a
B. Andrès - La Ragazza, deel 1: Andantino, deel 3: Allegro moderato-allegretto & deel 
4: Moderato

Jeroen Schrader (piano), 17 jaar, Dronten, Categorie 2a
F. Kuhlau - Sonate in C groot, op 60 no. 3. Variaties 1, 2, 3 & 5
F. Mendelssohn - Lieder ohne Worte, op. 19, Deel 1: Andante con moto



Feng Dekker (piano), 13 jaar, Dronten, Categorie 1a
J.S. Bach - Prelude in d klein, BWV 935
R. Schumann - Arabeske in C groot, op. 18

Ida Den Hoedt (viool), 16 jaar, Wijhe, Categorie 2a
Pianist: Jorrick Simmes
F. Kreisler - La Gitana
D. Shostakovich - The Gadfly Suite, op. 97a, VII: Romance

Maxim Huskens (viool), 19 jaar, Enschede, Categorie 2a
Pianist: Jorrick Simmes
P. Hindemith - Sonate in Es groot, op. 11, no. 1, deel 1: Frisch
W. Lutoslawski – Subito

Anna Martirosian (viool), 19 jaar, Deventer, Categorie 2c
Pianist: Omar Shendy
T.A. Vitali - Chaconne in g klein (arr. L. Charlier)

Ariadna Terol Donat (altviool), 18 jaar, Maastricht, Categorie 2c
Pianist: Sofija Subbotina
R. Clarke - Sonate voor altviool en piano, deel 1: Impetuoso

Eline Bergsma (viool), 18 jaar, Deventer, Categorie 2a
Pianist: Jorrick Simmes
S. Barber - Vioolconcert, op. 14, deel 1: Allegro

Bij het categoriseren van de deelnemers wordt de leeftijd aangehouden op het 
moment van sluiting van de inschrijving (13 november 2022). Daarnaast kan het door 
zwaarwegende omstandigheden een enkele keer voorkomen dat een deelnemer in 
een andere regio is ingedeeld.



Een succesvolle muzikale carrière, indrukwekkende prijzenkast, diploma’s en een 
volle concertagenda. Onze juryleden hebben het allemaal. Toch stonden ze ooit in 
de schoenen van onze deelnemers. Wie zijn de juryleden nu écht? En hebben ze nog 
geheime tips? Maak kennis met de vakjury! 

René Geesing, cello (voorzitter)
Is eerste solocellist bij Phion en geeft kamermuziek concerten. 
Muzikaal hoogtepunt: “Het spelen in een Europees 
Jeugdorkest.” Inspiratie: “Dit haal ik uit goede muziek.” Ooit 
iets geks meegemaakt? “Dat er tijdens een concert in een 
oude kerk een vleermuis onder de kam van mijn cello vloog.” 
In mijn vrije tijd: “Hou ik ervan om te fietsen en te bridgen.” 
Geheime tip: “Speel met plezier en enthousiasme.”  

Alexander Buskermolen, directeur PCC (secretaris)
Directeur van het Prinses Christina Concours, is vader 
van 3 kinderen en speelt piano. Muzikaal hoogtepunt: 
‘Dat ik met mijn vrouw een optreden mocht geven in de 
Vereeniging in Nijmegen met de vioolsonate van Ravel.’ 
Inspiratie: Leonard Bernstein, de oude Maestro op de 
bok én achter de vleugel. Ik ben gek op zijn uitvoeringen 
en zijn eigenwijze karakter’. Gekste ervaring: ‘Illegaal 

optreden met het Ricciotti Ensemble op Schiphol Plaza. De marechaussee wilde ons 
wegsturen, maar we konden ze uiteindelijk overtuigen door twee liedjes te spelen’. 
Geheime tip: ‘Geniet elke dag van het muziekmaken.’

Paul Komen, piano
Is hoofdvakdocent piano en kamermuziek aan het Prins 
Claus Conservatorium, geeft concerten en is artistiek leider 
van het Aurora Festival. Muzikaal hoogtepunt: “Het spelen 
van alle 32 sonates van Beethoven in het Beethoven Haus 
in Bonn.” Inspiratie: “De muziek zelf; dat is een schat waar je 
altijd weer meer prachtige details in ontdekt.” Ooit iets geks 
meegemaakt? “Dat ik bij aankomst bij een theater geen 

piano aantrof en daarom maar weer naar huis ben gereden!” Geheime tip: “Probeer tijdens 
je optreden vooral te genieten en goed te luisteren naar de klank van je instrument.”

Maak kennis met de jury



Chris Duindam, viool
Geeft concerten en doceert aan de conservatoria van 
Utrecht en Groningen en aan de Academie voor Muzikaal 
Talent. Wat mij is bijgebleven van het deelnemen aan een 
concours: “Is dat de jury heel aardig was.” Ooit iets geks 
meegemaakt? “Dat ik mandoline moest spelen in de 
opera Don Giovanni van Mozart.” Geheime tip: “Probeer 
zoveel mogelijk te weten te komen over de componist en 

de tijd waarin hij/zij leefde (of leeft).” In mijn vrije tijd: “Hou ik ervan om te wandelen.”

Irma Kort, hobo
Doceert aan de School voor Jong Talent van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag en is artistiek leider van 
festival CityProms. Muzikaal hoogtepunt: “Spelen op de 
Proms met het BBC Symphony Orchestra.” Inspiratie: 

“Bijzondere musici (jong en oud) en projecten.” Ooit iets 
geks meegemaakt? “Een ontsnapte kip op het podium 
tijdens een concert.” In mijn vrije tijd: “Hou ik ervan om 

te wandelen met mijn honden, dan krijg ik de beste ideeën.” Geheime tip: “Probeer je 
eigen verhaal te vertellen met je muziek.”

Erik Olsman, contrabas
Is via de jazz in de klassieke muziek terechtgekomen en is 
aanvoerder bij Phion. Muzikaal hoogtepunt: “De Matthaus 
Passion met Combattimento Consort Amsterdam.” 
Inspiratie: “Dit haal ik uit topsolisten en -ensembles.” Ooit 
iets geks meegemaakt? “Dat ik voor het orgel op een 
luit moest spelen, hangend aan een koord tijdens een 
Nieuwjaarsmatinee in Het Concertgebouw in Amsterdam.” 

In mijn vrije tijd: “Hou ik ervan om te musiceren, te sporten en bij mijn gezin te zijn.” 
Geheime tip: “Blijf dicht bij jezelf.”

Arthur Kerklaan, trompet
Is trompettist bij Phion, Asko|Schönberg en Neo-Fanfare 
9x13. Muzikaal hoogtepunt: “Mahler 2 met het Koninklijk 
Concertgebouworkest en Lohengrin met het Radio 
Filharmonisch Orkest.” Wat mij is bijgebleven van deelname 
aan een concours: “Is dat ik het geweldig vond om andere 
musici te ontmoeten die net als ik bezig waren om mooie 
muziek te maken.” Geheime tip: “Vooral heel veel plezier te 

hebben in het spelen en dat te laten horen en te laten zien.” In mijn vrije tijd: “Ben ik veel in 
het bos te vinden met de hond, loop ik hard en probeer ik veel te zwemmen.”



PRIJZEN
Voor elke instrumentsoort zijn er in de verschillende categorieën 1e, 2e en 3e prijzen te 
winnen. Elke finalist is prijswinnaar en ontvangt een diploma van de Stichting Prinses 
Christina Concours. Daarnaast bepaalt de jury welke extra prijs het beste past bij de 
ontwikkelingsfase van de jonge musicus. Ook deelnemers die de regiofinale net niet 
hebben gehaald kunnen in aanmerking komen voor een prijs, zoals bijvoorbeeld de 
Aanmoedigingsprijs, de Ontwikkelingsprijs of de Donemus Prijs. Ook is er de Eervolle 
Vermelding voor deelnemers die zich bijzonder hebben onderscheiden.  
 
Alle prijzen op een rij: 

Britten Jeugd Strijkorkest Prijs 
Een solistisch optreden met het Britten Jeugd Strijkorkest.

CityProms Prijs 
Een op maat gemaakte prijs, waarbij zowel gekeken wordt naar optreedmogelijkheden 
tijdens het festival (23 t/m 25 juni 2023), als verdiepende workshops en masterclasses. 
Aangeboden door CityProms, het grootste klassieke muziekfestival van het Noorden.

Concertkaarten Prijs
Cd’s en vrijkaarten voor een concert van Phion. Aangeboden door Phion, Orkest van 
Gelderland & Overijssel.

De Thijs Prijs
Een geldbedrag te besteden aan de artistieke ontwikkeling. Aangeboden door 
Stichting De Nicolaas Concerten.
 
Donemus Prijs  
Een muziekbon t.w.v. € 150,- voor de deelnemer met een bijzondere vertolking van 
een Nederlandse compositie, te besteden in de webshop van Donemus. Aangeboden 
door Donemus. 
 
Ensemble Aanmoedigingsprijs*   
Een masterclass voor een ensemble dat op grond van het getoonde samenspel 
aangemoedigd wordt om samen verder te studeren.  
 
Fluitprijs*  
Deelname aan het Dwarsfluitkamp in Brabant, ter beschikking gesteld aan een fluitist 
die reeds op jonge leeftijd een gedegen beheersing van het instrument laat zien. 
Deze prijs wordt slechts éénmaal per concoursseizoen vergeven.   
 
Gaudeamus Muziekweek Prijs  
Toegangskaarten voor de Gaudeamus Muziekweek, voor de deelnemer met een 
bijzondere vertolking van een hedendaagse compositie. Aangeboden door Gaudeamus. 



Maarten Oomes Prijs  
Een prijs voor de beste gitarist van het hele Klassiek Concours 2023, te besteden 
aan de artistieke ontwikkeling. Ter beschikking gesteld door de donateurs van 
de Maarten Oomes Prijs. Deze prijs wordt slechts éénmaal per concoursseizoen 
vergeven.   
 
Masterclass Prijs*  
Een les bij een bekende musicus naar eigen keuze.   
 
Nationale Halve Finale Prijs  
Deelname aan de Nationale Halve Finale van het Prinses Christina Concours op 1 
april 2023 in het Provinciehuis in Den Haag.  
 
Ontwikkelingsprijs*   
Een geldbedrag voor de deelnemer die de meest opvallende groei heeft laten zien 
tussen het insturen van de (optionele) studievideo en het live-optreden tijdens de 
regioselecties. In te zetten voor de verdere muzikale ontwikkeling.   
 
PCC Academy Prijs  
Drie jaar lang lidmaatschap van de PCC Academy voor alle regiofinalisten; een 
inspirerend en motiverend ontwikkelingstraject met workshops en masterclasses, 
samen met andere prijswinnaars.  
 
Publieksprijs*  
Een les bij een bekende musicus naar keuze. Toegekend door het publiek.  

Symfonia Jong Twente Prijs
Een solistisch optreden met Symfonia Jong Twente.

Symphonica Stadshagen Prijs
Een solistisch optreden met het Vuurvogel Jeugdorkest tijdens cultuurfestival 
Symphonica Stadshagen op 24 juni 2023. Aangeboden door Symphonica 
Stadshagen en het Vuurvogel Jeugdorkest.
  
Stichting Jongleer Prijs 
Een prijs bestemd voor een deelnemer uit de 1e categorie, in te zetten voor de 
artistieke ontwikkeling. Aangeboden door Stichting JongLeer.  

*Aangeboden door de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours 



Het Prinses Christina Concours gelooft in de kracht van muziek en stimuleert al 
55 jaar kinderen en jongeren in hun muzikale ontwikkeling. Met concoursen, een 
rijdende concertzaal (de Classic Express) en een concours voor de allerjongsten (De 
Muziekwedstrijd) is het PCC een toonaangevend podium voor muziekeducatie en 
talentontwikkeling. 

Het Prinses Christina Klassiek Concours is het grootste en meest bekende concours 
van het PCC. Jonge muzikanten in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar (zangers t/m 21 
jaar) kunnen meedoen. Het concours bestaat uit zes regioselecties verspreid over het 
land, een landelijke halve finale en een finale. Deelnemers krijgen de unieke kans 
om podiumervaring op te doen. Ze krijgen feedback op hun spel en maken kans op 
mooie prijzen ter bevordering van de artistieke ontwikkeling, zoals masterclasses, 
concertkaarten of een solo-optreden met een orkest.

Meedoen is belangrijker dan winnen. Het streven is een waardevolle concours- en 
leerervaring voor alle deelnemers, waarbij groei en speelplezier voorop staat.

Over het 
Prinses Christina Concours



Vrienden en Nalaten
De activiteiten van het Prinses Christina Concours kunnen alleen bestaan met behulp 
van financiële steun. Deze steun ontvangen we van de overheid, fondsen, sponsoren 
en natuurlijk ook van onze Vrienden. 

De Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours ondersteunt 
verschillende activiteiten en stelt prijzen beschikbaar voor onze concoursen. Bent u 
al Vriend? Vanaf een bedrag van 30 euro per jaar draagt u al bij aan de missie van 
het Prinses Christina Concours. Natuurlijk krijgt u daar ook leuke dingen voor terug. 
Zo ontvangt u ons tweejaarlijkse magazine, de digitale nieuwsbrief en, afhankelijk 
van het bedrag dat u doneert, een toegangskaart voor de concoursen. 

Steun jong muzikaal talent 
Naast schenken is het ook mogelijk een Fonds op Naam op te richten of het 
Prinses Christina Concours op te nemen in uw nalatenschap. Deze vormen van 
steun geven ons een basis van continuïteit. Ook geeft u kinderen en jongeren de 
mogelijkheid om inspiratie en bijzondere ervaringen op te doen, waarmee u hen het 
geluk van de muziek, of het geluk van een muzikale toekomst biedt.   

Wilt u meer weten over een Vriendschap, schenking, Fonds op Naam of een 
nalatenschap? Wij spreken u graag wanneer u een erfenis, een legaat, een 
schenking of een Fonds op Naam overweegt: voor advies, overleg, of om u alvast te 
kunnen bedanken. Bekijk ook onze website voor meer informatie 
www.christinaconcours.nl/steunons.

www.christinaconcours.nl



Algemene ondersteuning Klassiek Concours
Fonds voor Cultuurparticipatie
BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Evert Snel
Porticus
Dioraphte
Stichting de Weille Ogier
Prins Bernhard Cultuurfonds
BNG Cultuurfonds

Regionale ondersteuning Klassiek Concours Oost
Provincie Overijssel
Gemeente Enschede

Prijsgevers
Britten Jeugd Strijkorkest
CityProms 
Donemus 
Gaudeamus 
Phion
Stichting De Nicolaas Concerten
Stichting JongLeer 
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours 
Symfonia Jong Twente 
Symphonica Stadshagen 
Vuurvogel Jeugdorkest

begunstigers





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


