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Nieuw en Vernieuwend 
 

 
Een nieuw concertseizoen begint, en 
we starten met een vernieuwde op-
zet. Onze adviseurs, Karel Demoet 
en Ko Zwanenburg, hebben de traditi-
onele concerten in de eerste helft van 
2011 vervangen door twee festivals. 
In de rubriek Adjuvanten kunt u hier 
meer over lezen. Karel Demoet geeft 
daar namelijk informatie over het tot 
stand komen van deze festivals. Als 
proef hiervoor heeft het festival Nieu-
we muziek gediend, dat in januari 
2010 werd gehouden. 
Voor het nieuwe programma wordt 
uiteraard weer een begroting ge-
maakt. Sinds 1994 was Elbert Conijn 
de penningmeester. Hij was verant-

woordelijk voor de begroting en de 
uitbetaling aan de musici. Sinds juni 
dit jaar heeft hij echter zijn taken 
overgedragen aan zijn opvolger Anne
-Marie Rutgers. Het spreekt vanzelf, 
dat we Elbert dankbaar zijn voor deze 
jarenlange inzet. We zijn blij, dat er 
iemand is, die het stokje wil overne-
men. Zowel binnen als buiten de 
stichting Nicolaïconcerten is Anne-

Marie geen onbekende. Zij assisteer-
de ons bij de uitvoeringen van de 
concerten en zij was producer bij de 
kindermusicals. Dit jaar was er de 
musical Mozes. We kijken in dit bulle-
tin niet alleen terug, maar we kijken 
ook vooruit, naar wat komen gaat: de 
komende drie maanden staan er drie 
geweldige concerten geprogram-
meerd. Over twee ervan wordt u in dit 
bulletin uitvoerig geïnformeerd. No-
teert u meteen de data in uw agenda, 
zodat u deze concerten niet mist. 
 

Ben van Dijk 

Festival Nieuwe Muziek     

  2010 

Elbert 

Anne-Marie 
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Het Ribattuta Ensemble onder leiding van Dick Duijst is een professioneel ge-
zelschap met zangers die als ensemblezanger en als solist zeer ervaren zijn. 
Het ensemble treedt op in wisselende grootte en samenstelling afhankelijk 
van het repertoire dat wordt uitgevoerd.  
De programma’s komen uit verschillende stijlperiodes en worden graag in 
verband gebracht met andere disciplines, cultuuruitingen en maatschappelij-
ke ontwikkelingen.  
Op zaterdag 2 oktober 2010 treedt het Ribattuta Ensemble op in de Nicolaï-
kerk met een programma getiteld ‘Chichester commissions’.  
 

De Engelse stad Chichester, en meer specifiek de kathedraal van deze Zuid-
Engelse stad, vormt de rode draad door dit programma.  

In de twintigste eeuw werden speciaal voor Chichester Cathedral tal van litur-
gische werken geschreven door bekende en minder bekende componisten. 
Het Ribattuta Ensemble zal drie van de meest interessante en meest be-
roemde daarvan ten gehore brengen: een Chichester Mass, een Chichester 
Service en Chichester Psalms. Alle muzikale vormen van de anglicaanse 
koortraditie vanuit diverse stijltradities en periodes komen zo samen in één 
programma: motet, mis, lofliederen en psalmen. Maar wat is dan het verband 
met de renaissancecomponist Thomas Weelkes, waarmee het programma 
wordt geopend? Voor de lezers van dit Bulletin licht dirigent Dick Duijst alvast 
een tipje van de sluier op. 

Ribattuta Ensemble 

Chich
ester

 com
missi

ons 



met Dick Duijst 
door 
Willem Jan Cevaal 
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Interview 

Het Ribattuta Ensemble heeft iets met plaatsen 
die muzikaal van belang zijn. Na programma’s 
rond het Spaanse paleis El Escorial en de Itali-
aanse stad Venetië, is het nu de beurt aan de 
Engelse stad Chichester. Dick Duijst kwam ei-
genlijk bij toeval op dit thema. Met een ander 
koor heeft hij jaren geleden al eens Bernsteins 
Chichester Psalms uitgevoerd. Toen hij op zoek 
ging naar nieuw repertoire voor het Ribattuta En-
semble, stuitte hij op de Chichester Mass van 

William Albright. “Toen viel opeens het kwartje”, 
vertelt Duijst. “Ik dacht meteen: ‘Daar moet een 
programma inzitten!’ En dat klopte, want toen ik 
verder zocht, kwam ik nog veel meer stukken 
tegen die nauw verbonden zijn met Chichester. 
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de drie meest 
substantiële stukken, die bovendien alle drie bui-
tengewoon interessant zijn. En de titels beginnen 
ook nog eens allemaal met ‘Chichester’.” 

Het is niet toevallig dat er zoveel composities verbonden 

zijn met Chichester. In dit verband moet de naam worden 
genoemd van Walter Hussey, die van 1955 tot 1977 als 

deken verbonden was aan Chichester Cathedral. Hussey 
was een buitengewoon kunstminnend man, die de band 

tussen kerk en kunst wilde versterken. Dit leidde tot een 

groot aantal zogenoemde Chichester commissions: op-
drachten ten behoeve van Chichester Cathedral. Zo maak-

te de kunstenaar Marc Chagall in opdracht van Hussey 
een glas-in-lood-raam geïnspireerd op de tekst van psalm 

150. Naast beeldend kunstenaars gaf Hussey ook op-
drachten aan componisten. Het resultaat was een groot 

aantal composities, speciaal gecomponeerd voor Chiches-

ter Cathedral.  

In 1964 stuurde Hussey een brief aan de Ameri-

kaanse componist en dirigent Leonard Bernstein, 
waarin hij hem vroeg een stuk te componeren 

voor het Southern Cathedrals Festival in 1965. 
“Ik zou het geweldig vinden als daarin een vleug-

je West Side Story zou zitten,” schreef Hussey. 

Bernstein nam de opdracht aan, en op 31 juli 
1965 werden de Chichester Psalms tijdens het 
festival uitgevoerd. Dick Duijst noemt het een 
enigszins ambivalent stuk, waarin verschillende 

elementen samenkomen die wonderwel bij elkaar 

passen. “Misschien vanwege zijn eigen Joodse 
achtergrond heeft Bernstein gekozen voor He-

breeuwse teksten, het stuk is geschreven voor de 
Anglicaanse liturgie en de muziek is hoorbaar 

beïnvloed door Broadway”. Bernstein heeft het 

verzoek van Hussey dus gehonoreerd. In zijn Chi-
chester Psalms klinken de meeslepende ritmes en 

zinderende melodieën van de musical West Side 
Story nadrukkelijk door. 

Chichester centraal 

Chichester commissions 

Chichester Psalms 

De Amerikaanse componist William Albright 

schreef zijn Chichester Mass in 1974 voor het 900
-jarig bestaan van de kathedraal. Het werk is pri-

mair gecomponeerd voor de Anglicaanse liturgie. 
De verschillende delen zijn dan ook relatief kort 

en de moeilijkheidsgraad is niet bijzonder hoog. 

“Een goed amateurkoor zou het uit kunnen voe-
ren,” meent Duijst. “Maar de kwaliteit is groot 

genoeg om het concertant uit te voeren.  

Chichester Mass 

Dick 

Willem Jan 
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Herbert Howells componeerde een groot aan ser-
vices voor de belangrijkste kerken en kathedralen 
van Engeland, waaronder Oxford, Cambridge, 

Gloucester en Worcester. Zijn Chichester Service 
verscheen in 1967. Howells hield bij het compo-

neren nadrukkelijk de aard en omvang van het 

betreffende gebouw voor ogen. Wat de verschil-
lende stukken bindt, is de aandacht voor klank. 

“Je zou de muziek van Howells impressionistisch 

kunnen noemen,” licht Dick Duijst toe. “Howells 
gebruikt klankkleur voor de expressie van de 

tekst. Met die klank zet hij een bepaalde sfeer 
neer die de luisteraar activeert en de fantasie 

prikkelt.” Duijst vergelijkt het graag met het werk 

van Matisse, die met zijn schilderijen hetzelfde 
probeert te bewerkstelligen  

En Thomas Weelkes? Dick Duijst begint te lachen 

als ik hem ernaar vraag. “De renaissancecompo-
nist Weelkes heb ik erbij gezet om het publiek te 

triggeren. En om te wijzen op de lange kerkmuzi-
kale traditie van Chichester.” Waarschijnlijk werd 

Weelkes in 1601 benoemd tot organist en koorlei-

der van Chichester cathedral. Hij was een buiten-
gewoon kleurrijk figuur, die naast de kerk ook 

regelmatig de kroeg frequenteerde. Weelkes 

werd dan ook regelmatig gekapitteld wegen 
dronkenschap en vloeken in het openbaar. Daar-

van is in de anthem ‘When David heard that Ab-
salom was slain’, waarmee het Ribattuta Ensem-

ble het programma opent, niets te merken. Inte-

gendeel, Dick Duijst heeft het stuk juist gepro-
grammeerd vanwege het serene karakter.  

Bij de opbouw van het programma heeft 

Duijst zich mede laten leiden door de Nicola-
ïkerk. “We beginnen in het koor met Weel-

kes. Voor Albrights Chichester Mass verhui-
zen we naar de zijbeuk. Bij de laatste twee 

stukken – Howells en Bernstein – hebben we 

het grote orgel nodig, dus dan gaan we aan 
de westkant van de kerk staan. Op die ma-

nier hebben we ook een mooie opbouw. We 
beginnen a capella, vervolgens komt het 

orgel erbij voor de Chichester Service van 
Howells, bij Bernstein nog eens aangevuld 

met harp en slagwerk voor Bernstein. Ik 

hoop dat het publiek ons wil volgen in deze 
muzikale reis door de ruimte.” 

Chichester Service 

Chichester anthem 

Chichester in de Nicolaï 

Het is een heel afwisselend, welluidend stuk. Het 

Gloria bijvoorbeeld is van graniet, onaantastbaar, 
terwijl het Sanctus juist hemels is.” In dat Sanc-

tus doet Albright een beroep op de creativiteit 
van de zangers zelf. Albright schrijft een aantal 

motiefjes voor, de zangers kunnen zelf bepalen 

hoe vaak ze dat motiefje herhalen en in welk 
tempo. Volgens Duijst ontstaat zo een caleido-

scoop van klanken. “Het is alsof je met elkaar 
werkt aan een groot schilderij. Je gaat je eigen 

gang, maar let wel op wat er om je heen gebeurt 
en reageert daar op. Op die manier gaat het toch 

samenhang vertonen. En het is natuurlijk interes-

sant dat het resultaat iedere keer weer anders 
is.” 
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Fototerugblik 

Sint Maarten 

Holland Baroque Society 

Nieuwjaarsduik 

Esta
fette

 Con
cert

 

Dirk Luijmes 

Dorien Schouten 

Una Cintina 

Christiaan Saris 
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Op 20 november 2010 geeft het Brisk Recorder Quartet Amsterdam een concert in 
de Nicolaïkerk met als titel: De Geest van Venetië. Vocale tophits van Vlaamse 
componisten als Janequin, Clemens en Willaert werden in het 16e-eeuwse Venetië 
gretig hergebruikt als basismateriaal voor nieuwe composities. De oorspronkelijke 
melodieën werden voorzien van virtuoze versieringen. In dit programma klinken 
prachtige voorbeelden van deze kunst van het versieren, en Brisk versiert er zelf 
ook van alles bij naar historische voorbeelden. 
 
In 1986 trad BRISK voor het eerst op in de Bachzaal te Amsterdam. Sindsdien heeft 
het ensemble niet stilgezeten en ontwikkelde het zich tot een gerenommeerd blok-
fluitkwartet. Door samen te werken met collega-musici, componisten, acteurs, regis-
seurs en filmers verkent BRISK de grenzen tussen de diverse disciplines. Compo-
nisten als Ron Ford, Martijn Padding, Calliope Tsoupaki, Guus Janssen, Bart Vis-
man, Michiel Mensingh, Theo Verbey en Roderik de Man lieten zich door de vier 
musici inspireren om nieuw werk voor hen te schrijven.  
Het kwartet onderscheidt zich ook door de levendige vertolkingen van oude muziek, 
de voortdurende zoektocht naar onbekend repertoire en de vele bewerkingen die 
het ensemble maakte in de traditie van het instrument.  
Het kwartet beschikt over een uitgebreid instrumentarium, dat door intensieve con-
tacten met blokfluitbouwers uit 
de hele wereld voortdurend in 
ontwikkeling is. Dit maakt het 
mogelijk composities uit de re-
naissance, de barok, de 20e en 
de 21e eeuw elk in hun eigen 
stemming en klankkleur uit te 
voeren.  
Het Brisk Recorder Quartet Am-
sterdam bestaat uit: Marjan Ba-
nis, Saskia Coolen, Bert Honig 
en Alide Verheij - blokfluiten. 

Brisk Recorder Quartet  

De G
eest

 van
 Ven

etië 
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Brisk betekent zoveel als 
‘levendig, kwiek’. Waarom heb-
ben jullie voor die naam geko-
zen? En komt de betekenis ook 
terug in jullie programma? 

Brisk is een term die je veel tegenkomt in muziek van Engelse 
componisten zoals Henry Purcell en Matthew Locke. Het 
woord staat dan bij een wisseling van sfeer en tempo. Het stuk 
wordt dan meestal wat sneller en levendiger. Wij houden inder-
daad erg van snelheid en afwisseling. Dat is een element dat je 
wel in al onze programma’s terugvindt, dus ook in het program-
ma dat we in de Nicolaïkerk gaan spelen 

Het ensemble bestaat uit vier 
blokfluitisten. Hebben jullie on-
derling een bepaalde taakverde-
ling? Heeft één van jullie vieren 
de leiding? 

Wij zijn eigenlijk wel een democratisch ensemble. We hebben 
geen artistiek leider. Het bedenken van de programma’s doen 
we samen. Het is natuurlijk wel zo, dat iedereen zijn sterke pun-
ten heeft. Vaak buigen één of twee van ons zich over de inhoud 
van een programma en ze doen daar ook samen de research 
voor, maar uiteindelijk kijken we er altijd alle vier naar. Mis-
schien is dat wel omslachtig, maar je speelt daardoor ook altijd 
een programma waar je helemaal achter staat. De volgorde is 
bijvoorbeeld ook erg belangrijk, niet alleen voor de inhoud, 
maar ook omdat je niet allemaal stukken achter elkaar op een 
heel grote fluit wilt spelen. De afwisseling heeft dus ook zeker 
met de fysieke mogelijkheden te maken. 

Per seizoen hebben jullie een 
aantal min of meer vaste 
programma’s. Hoe gaan jullie te 
werk voor een concert, hebben 
jullie deze programma’s gewoon 
in de vingers of repeteren jullie 
intensief voor ieder concert? 
Want naast Brisk hebben jullie 
alle vier een groot aantal andere 
bezigheden. 

We doen inderdaad allemaal nog een heleboel andere dingen, 
maar elk concert vraagt toch weer om een intensieve voorberei-
ding. Het is natuurlijk wel heel fijn, als je een programma vaak 
kunt spelen. Dan zit het al in je vingers en dan kun je het mak-
kelijker oppakken. We komen in principe elke vrijdag bij elkaar 
om te repeteren. Soms zien we elkaar minder vaak, maar daar-
naast zijn er weken dat we nog veel meer bij elkaar zijn vanwe-
ge een tournee, opnames, of een project waar we mee bezig 
zijn. Een klein ensemble als het onze heeft die hechtheid ook 
nodig. We spelen veel hedendaagse muziek, en we maken ook 
theatervoorstellingen voor kinderen. Dat soort projecten vraagt 
vaak om veel gezamenlijke voorbereiding. 

met Bert Honig door 
Willem Jan Cevaal 

Interview 

Over die kinderprogramma’s ge-
sproken: jullie trekken nu het 
land door met de voorstelling 
Meneer Zwoei en jullie hebben 
een speciale website voor kinde-
ren. Blijkbaar vinden jullie het 
belangrijk om kinderen in con-
tact te brengen met de blokfluit. 
Is het leuk om met kinderen te 
werken en op welke manier ver-
schilt het van spelen voor vol-

wassenen?  

Natuurlijk is het leuk om met kinderen te werken en speciale 
programma’s voor kinderen te maken. Kinderen zijn veel min-
der geconditioneerd dan volwassenen, en ze staan dus ook 
veel meer open voor nieuwe of verrassende dingen. Dat leert je 
ook weer iets over concerten voor een volwassen publiek. Het 
is leuk om naar een mooie afwisseling van sferen en stijlen te 
zoeken, en om te zorgen dat een concert niet perse dodelijk 
serieus is. 
In onze programma’s voor kinderen hebben we samengewerkt 

met componisten, acteurs, regisseurs en zelfs met filmmakers. 

Dat is heel inspirerend. 
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In de Nicolaïkerk spelen jullie een 
programma getiteld:  ‘De geest 
van Venetië’. Het valt me op dat 
er, naast componisten die in Ve-
netië werkzaam waren, ook Vla-
mingen op het programma staan. 

Hoe zit dat? 

Bijna alle stukken in dit programma hebben wel een link met 
Venetië. Heel veel componisten uit de Lage Landen hebben 
naam gemaakt in Italië. Ze werkten daar voor pausen, kardina-
len en vorsten. De arbeidsomstandigheden waren voor hen 
vaak gunstiger in Italië. Componisten uit de renaissance waren 
heel vaak ook koorzanger. Zij waren dus mede-uitvoerende 
van hun eigen werk. Veel Vlamingen, zoals Willaert, De Rore 
of Janequin hebben liederen geschreven van ongekende popu-
lariteit. Die tophits zijn aan het eind van de zestiende eeuw 
weer opnieuw gebruikt door virtuoze instrumentalisten zoals de 
Venetiaanse Bassano-familie. Die schreven er dan weer hun 
eigen variaties over, en ze maakten er briljante versieringen bij. 
Brisk heeft deze variatiewerken als voorbeeld gebruikt om zelf 
ook versies te maken naar historische voorbeelden. In zekere 
zin nieuwe muziek dus, maar wel geïnspireerd op oude gebrui-
ken. In een programma met muziek uit Venetië mag Vivaldi 
natuurlijk niet ontbreken. Van hem spelen we arrangementen 
van muziek voor strijkers, waaronder het Concerto Madrigale-
sco, dat met zijn chromatische wendingen herinneringen op-
roept aan Gesualdo. 

De Nicolaïkerk is een grote ruimte 
met een behoorlijke akoestiek die 
misschien niet ideaal is voor een 
blokfluitkwartet. Stelt dat nog be-
paalde eisen aan het musiceren? 
Of werkt het juist inspirerend, zo’ 

n eeuwenoude kerk? 

We speelden natuurlijk al vaker in de serie van de Nicolaïkerk, 
dus we kennen de ruimte. En het werkt juist heel inspirerend, 
zo’ n oud gebouw. We zoeken wel altijd een plek waar alles 
akoestisch goed tot z’ n recht komt: in het koor of in een zijka-
pel. We willen ook graag dat het publiek zoveel mogelijk om 
ons heen zit, zodat er een intimiteit ontstaat, terwijl je er toch 
de ruimte om heen hoort. Het is ook heel bijzonder om in de 
Nicolaïkerk te luisteren naar de nagalm van de slotakkoorden. 
Natuurlijk beïnvloedt de ruimte je manier van spelen. Je neemt 
de natuurlijke pauzes soms wat langer om te zorgen dat niet 
alles door elkaar klinkt, en ook om nog even na te genieten van 
de wegstervende klank. 

Blokfluit wordt vaak geassoci-
eerd met oude muziek uit pakweg 
de 16de en 17de eeuw. Op jullie 
programma staat ook een aantal 
hedendaagse Nederlandse com-
posities. Zijn deze stukken voor 
jullie geschreven en zo ja speci-

aal voor dit programma?  

Alle nieuwe muziek die Brisk speelt, is speciaal voor ons ge-
schreven. We vragen heel vaak componisten om een nieuw 
werk te schrijven voor een programma met oude muziek. Die 
context beïnvloedt een componist ook. Een nieuw werk werkt 
dan als commentaar of contrast. In het programma dat we in 
de Nicolaïkerk zullen spelen, zit een aantal heel korte nieuwe 
stukken van onder meer Bart Visman en Calliope Tsoupaki. 
Die intermezzi werken als orenwassers: je luistert weer als 
nieuw naar de oude muziek die erna komt. Oude muziek en 
nieuwe vormen, dat vindt Brisk ook een heel fascinerende 
combinatie. Het versterkt je luisterervaringen. Alle theorie is 
mooi, maar het gaat er uiteindelijk om wat muziek met je doet. 

Binnenkort bestaat Brisk 25 jaar. 
Dat zal ongetwijfeld niet onopge-
merkt voorbij gaan. Op welke ma-
nier gaan jullie dit jubileum vie-

Natuurlijk gaan we dat vieren, want het is bijzonder om een 
samenwerking zo lang vol te houden. We beginnen ons jubile-
umjaar in januari 2011 met een dag met drie concerten in De 
Doelen in Rotterdam, en we sluiten het af met een feestconcert 
in het Concertgebouw in Amsterdam. We gaan een mooie tour-
nee naar Duitsland maken, er verschijnt een speciale feest-cd 
en we gaan flink wat concerten geven. In het voorjaar met Me-
neer Zwoei, en in de tweede helft van 2011 met het jubileum-
programma Dutch Diversity, met prachtige oude muziek uit de 
lage Landen en nieuw werk van Rob Zuidam en Bart Visman. 
Klaas de Vries gaat een nieuw werk voor ons en Camerata 
Trajectina schrijven. Dat wordt een hommage aan Sweelinck. 
Daar verheugen we ons op. Kortom, een feestjaar met veel 
Nederlandse muziek. 
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Quadrivium 
Capella Sancta Maria 

Het Jenufa Kwartet 

Parnassus Ensemble 

Fototerugblik 

Il Concerto Barocco 

Musical 
Mozes 
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Adjuvanten zijn personen die 

regelmatig aan (kerk-)muziek 

meewerken 

Marjolijn Zwanenburg sprak 

met  Karel Demoet 

Karel Demoet is al enkele jaren 
werkzaam als adviseur van de 
Stichting Culturele Evenementen 
Nicolaïkerk. Samen met collega-
adviseur Ko Zwanenburg be-

denkt hij het programma voor het nieuwe concertseizoen. 
De programmering zal er komend seizoen wat anders uitzien. In een kort in-
terview vertelt Karel over deze veranderingen en omdat dit ook een mooie 
aanleiding is hem aan u voor te stellen, ook iets over zichzelf. 

Adjuvante
n 

Karel, je bent al een hele tijd lid van het bestuur van de SCEN, maakte een jaar of drie de pro-
grammaboekjes en nu ben je adviseur. Wat houdt dat in, en bevalt de functie? 

“ Als adviseur maak je een voorstel voor het pro-
gramma van het nieuwe concertseizoen. Het hele 
jaar door sturen musici ons hun programmavoor-
stellen en demo-cd’s. In mei maken Ko en ik 
daaruit een keuze en vullen we ook zelf aan. Wat 
zou er nog meer mooi bij kunnen passen? Hoe 
krijg je enerzijds een samenhangend, anderzijds 

toch divers programma? Daarna gaan we contact 
leggen met de musici. Het is natuurlijk nooit ver-
velend, om iemand te bellen met een uitnodiging 
om een concert te komen geven. Een concert 
geven is wat een musicus wil: luister naar mij! 
Het zijn dus leuke gesprekken, je deelt dezelfde 
passie: muziek.” 

Over deze passie gesproken: Wat is nou jouw muzikale achtergrond? 

“ Als tiener was ik eerst bezig met popmuziek, 
vooral met slagwerk en basgitaar. Maar op mijn 
veertiende kreeg ik dan toch te maken met het 
serieuzere werk: mijn oudere broer leerde me 
orgel spelen. Omdat ik wat later startte, heb ik 
een jaar de vooropleiding aan het conservatorium 
gedaan. Daarna heb ik orgel, clavecimbel en 
kerkmuziek gestudeerd.  
Tot mijn dertigste heb ik als musicus geleefd. Ik 
gaf lessen op de muziekschool in Ede en Benne-
kom en in Veenendaal op een particuliere mu-
ziekschool. En ik werd organist, eerst in de 
Lutherse Kerk van Tiel, later in de Oranjekapel, 
hier in Utrecht.  
Op mijn dertigste besloot ik van loopbaan te ver-
anderen. Eigenlijk zag ik mezelf niet oud worden 
in een leslokaal van een muziekschool. Ik ging 
werken, eerst bij Centraal Beheer in Apeldoorn, 
later bij andere financiële instellingen. Ik kreeg al 
gauw een leidinggevende functie en dat bleef zo 
tot vorig jaar. De laatste vier jaar werkte ik zelf-
standig als interim-manager.  
Ik ben wel altijd bezig gebleven met muziek. Ik 
was dus al organist van de Oranjekapel en werd 
daarnaast cantor-organist van de Marcuskerk. 

Een jaar geleden heb ik 
weer een drastisch loop-
baan besluit genomen: ik 
wil weer verder als musi-
cus. Tsja, eens een zoe-
kende zielH  
Sinds een jaar studeer ik 
weer aan het conservato-
rium: koordirectie dit 
keer. Ik doe een Master-
opleiding bij Rob Ver-
meulen. Daardoor maak 
ik weer muziek in allerlei 
verbanden: het Requiem van Verdi in het Con-
certgebouw zingen bijvoorbeeld, of aria’s uit de 
Mattheus begeleiden op een zangexamen. Mede-
studenten weten je te vinden als je clavecimbel 
en orgel speelt, dus begeleid ik hen bij lunchcon-
certen en examens.  
Daarnaast speel ik ook bij het Parnassusensem-
ble, dat regelmatig ook in de Nicolaïkerk optreedt. 
Verder zorg ik voor de muzikale omlijsting van de 
vespers in de Marcuskerk. Daarvoor vraag ik bij 
voorkeur gemeenteleden, die een instrument be-
spelen.” 
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Komt je ervaring in het bedrijfsleven daarbij van pas? 

“ Ik heb daar natuurlijk wel veel geleerd, over hoe 
mensen samenwerken, of kunnen leren beter 
samen te werken. Ik kijk op een meer procesma-
tige manier naar organisaties, analyseer de situa-
tie, kijk, hoe doelmatig dingen gebeuren en pro-
beer oplossingen aan te dragen voor knelpunten. 

Dat zijn wel eigenschappen, die in de wereld van 
de muziek nuttig zijn. De kunstwereld is soms 
nogal omzichtig. Ik kom uit een no-nonsense cul-
tuur, waar directheid gebruikelijk is. Dat werkt 
vaak heel verfrissend!” 

Wat is er nu veranderd in de programmering voor het nieuwe concertseizoen? 

“ We wilden meer lijn in de programmering aan-
brengen. We hebben daarom, naast de zomeror-
gelbespelingen, en de concerten van de culturele 
zondagen gekozen voor twee festivals. Eén voor 
Nieuwe muziek, in maart en één voor Oude mu-
ziek in juli. Dat heeft voordelen voor de PR: je 
richt je per festival op een bepaalde doelgroep. 

Je kunt gerichter werven. Voor de vrijwilligers van 
de SCEN, die assisteren bij de organisatie van de 
concerten is het ook prettig, dat de verschillende 
activiteiten door het jaar heen wat meer geclus-
terd zijn. De programmering krijgt meer “body”, 
meer samenhang“. 

Denk je dat dit ook bij de concertbezoekers gaat aanslaan?  

“ We denken van wel. We hebben al geëxperi-
menteerd met een festival voor Nieuwe muziek in 
2009. Dat was een succes, dus we gaan ermee 
verder. De OPS (Open Performance Site, experi-
mentele muziek van de studenten van de Hoge-
school voor de Kunsten in Utrecht) houdt zijn plek 
in het komende festival. Het festival zal verder 
een aantal spannende concerten krijgen, maar 
daarover kan ik nog niets vertellen, de plannen 
zijn nog in de maak. In het festival met Oude mu-

ziek hebben we een aantal prachtige ensembles 
en spelers weten te contracteren. Zo treedt het 
ensemble L’Armonia Sonora met Peter Kooij op, 
komt er een concert met Menno van Delft en 
speelt het Parnassusensemble samen met Con-
sensus Vocalis o.l.v. Klaas Stok. Het worden on-
getwijfeld twee spannende festivals, dus kom 
luisteren en genieten in de Nicolaïkerk, ook weer 
in het nieuwe seizoen! “ 

Festival 2010 

OPS 

Festival 2010 

Hollands Vocaal Ensemble 
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Komende  
concerten  

Op onze site: 

www.nicolaiconcerten.nl 
 

vindt u informatie over hoe u do-
nateur kunt worden, alle bulletins 
(in kleur), foto’s van concerten van 
de afgelopen jaren en het volledi-
ge programmaoverzicht. 

Toegang: € 10,-  
 € 9,- (CJP/Pas65/U-pas)  

 € 8,- (donateurs)  

Datum  Titel  Uitvoerenden  
 

2 oktober 2010 
20.30 uur 

Chichester commisions Ribattuta Ensemble 
o.l.v. Dick Duijst 
m.m.v. Hayo Boerema - orgel 
 

20 november 2010 
20.30 uur 

De Geest van Venetië Brisk Recorder Quartet Amsterdam 

18 december 2010 
14.00 uur 

Kerstconcert Kamper Boys Choir 
o.l.v. Bouwe Dijkstra 
m.m.v. Euwe de Jong - orgel  
 

4, 5, 6 maart 2011 Festival Nieuwe Muziek Festival Nieuwe Muziek 
 

1, 2, 3 juli 2011 Festival Oude Muziek Festival Oude Muziek 
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