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Festival Nieuwe Muziek 
in de Klaas 2011 
 
Nog voor de lente begint - in het eerste 
weekend van maart - zal de Nicolaïkerk 
weergalmen van nieuwe geluiden! Wij 
bieden u een spannend programma met 
eigentijdse composities, muziektheater 
en een monumentaal koorwerk. In 2010 
vond het Festival Nieuwe Muziek in de 
Klaas voor het eerst plaats. Het bleek 
een goede formule: meer bezoekers 
dan in voorgaande jaren wisten de weg 
naar de Nicolaïkerk te vinden en de 
reacties waren enthousiast. 
De Nicolaïkerk is zeer geschikt voor het 
uitvoeren van nieuwe muziek, mede 
dankzij het beroemde Marcussenorgel 
met haar vele klankkleuren, en de bij-
zondere akoestiek van de kerk. Sinds 
de komst van dit grote orgel in 1956 
heeft er nieuwe muziek geklonken in de 
Klaas. Zo werd bijvoorbeeld al in 1966 
´Reliëf ´ voor orgel en elektronica uitge-
voerd. Een compositie van de Utrechtse 
pionier van elektronische muziek Ton 
Bruynèl. We kunnen gerust spreken van 
een traditie! 
Niet alleen de akoestiek maakt de kerk 
geschikt voor nieuwe muziek, maar ook 
het ontbreken van kerkbanken. De op-
stelling van het publiek en de uitvoeren-
den kan dankzij de stoelen per concert 
worden veranderd. Zo beweegt het pu-
bliek zich bij de Open Performance Site 
van het ene podium naar het andere.  
Een vaste definitie of een karakterei-
genschap van ´nieuwe ´ muziek is  ei-
genlijk niet te geven. We leven wat dat 
betreft in een veelstromenland. Zo 
zweert de ene componist bij het gebruik 

van elektronica en de ander veraf-
schuwt het. Voor de luisteraar geldt: je 
moet ´erbij´ zijn. Een onbevangen luis-
terhouding, de confrontatie willen aan-
gaan, het avontuur zoeken, zijn daarbij 
allemaal ingrediënten om een verras-
send concert te beleven. De beleving 
van een concert is natuurlijk per individu 
verschillend en kan zeer uiteenlopende 
reacties opleveren. Wat de één als 
´modern´ ervaart, is voor de ander al 
bijna ´klassiek´.  

Vindt u de ´Sacre du Printemps` van 
Igor Stravinsky bijvoorbeeld een mo-
dern stuk? In 2006 werd de quatre-
mainsversie uitgevoerd door Berry van 
Berkum en Dirk Luijmes. Veel luiste-
raars vonden het werk verrassend ei-
gentijds klinken, maar @ de ´Sacre´ is 
geschreven in 1913! 
In dit bulletin vindt u interviews met de 
musici, die in het Festival Nieuwe Mu-
ziek 2011 de toon gaan zetten. Lees en 
laat u verleiden tot het bezoeken van 
het festival! 
 
Karel Demoet en Ko Zwanenburg, pro-
grammeurs van de Stichting Nicolaïcon-
certen Van het bestuur 

In dit bulletin zijn drie interviews opgenomen met deelnemers aan ons 
festival Nieuwe Muziek. Wij hebben daarom, naast Willem Jan Cevaal, 
als tweede interviewer Noortje Zanen aangetrokken. Noortje studeerde 
viool en geschiedenis en is actief als musicus en muziekjournalist.   
Onze festivalaankondigingen worden voortaan voorzien van een eigen 
logo. Jan de Jonge heeft ons diverse voorbeelden van logo’s ter keuze 
voorgelegd en bovenstaand logo is door ons gekozen. 



2 

OPS 

2011 

Het interview dat Willem Jan Cevaal had met Jurrien Sligter begint met 
de opmerking dat Jurrien niet precies weet hoeveel keer het OPS (Open 
Performance Site) is uitgevoerd. Op 4 maart 2011 wordt het al de der-
tiende keer dat studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
een avondvullend programma zullen brengen.  
Nog steeds is het verrassingseffect groot, wanneer instrumenten, elek-
tronica en luidsprekers de middeleeuwse ruimte van de Nicolaïkerk be-
spelen. Jurrien geeft in het interview een toelichting op het concert. 



met Jurrien Sligter 
door 
Willem Jan Cevaal 
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Interview 

Voor de uitvoering van sommige stukken is een 
dirigent nodig, die de boel bij elkaar houdt. Vorig 
jaar hebben we bijvoorbeeld het stuk ‘Circle with 
Four Trios, Conductor and Audience’ van Tan 

Dun uitgevoerd. Daarbij staan de spelers in 
groepjes verspreid opgesteld door de hele ruimte. 
Om alles gelijk te krijgen is het noodzakelijk, dat 
er een dirigent is, die alles in goede banen leidt. 

Deze keer hebben we een stuk uit de kast ge-
haald dat ook tijdens de eerste OPS is gegaan: 
‘The Unanswered Question’ van Charles Ives. 
Het ensemble bestaat uit drie instrumentengroe-
pen, die min of meer onafhankelijk van elkaar 

lijken te opereren. Een strijkersensemble speelt 
een langzaam koraal, een trompettist stelt ‘de 
vraag om het bestaan’ en vier houtblazers geven 
het antwoord. Aan mij de taak om daarbij het 
overzicht te bewaren. 

De Open Performance Site is inmiddels een vertrouwd programmaonderdeel van de Nicolaï-
concerten. Voor de hoeveelste keer wordt de OPS georganiseerd? 

Vorig jaar dus Tan Dun, welke bestaande compositie staat er dit jaar op het programma? 

Het aantal stukken, dat zich leent voor de OPS is 
beperkt. Een componist als Karlheinz Stockhau-
sen heeft wel muziek geschreven voor ruimtelijk 
opgestelde groepen, zoals ‘Gruppen’ of 
‘Kontakte’, maar die stukken zijn lastig uitvoer-

baar. Er is ook een praktische reden om terug te 
grijpen op Ives: het stuk heeft een geschikte be-
zetting waar we in de rest van het programma 
gebruik van kunnen maken. 
 

Wat was de reden opnieuw voor het stuk van Ives te kiezen? 

Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies meer, het 
exacte aantal zou je bij de organisatie moeten 
navragen. Maar als ik me niet vergis was het vo-
rig jaar de tiende keer. De eerste OPS zijn we 
begonnen met uitsluitend studenten van het con-

servatorium. Omdat de Nicolaïkerk erg geïnteres-
seerd was in een meer experimentele opzet, de-
den vanaf het jaar daaropvolgend ook studenten 
van de faculteit Kunst, Media & Technologie 
(KMT) mee. En dat is tot op heden zo gebleven. 

Wat is jouw rol binnen de OPS? 

Wat is een geschikte bezetting en waarom is dat belangrijk voor de OPS? 

Vroeger konden de conservatoriumstudenten zelf 
kiezen of ze aan het project mee wilden doen. 
Vaak leverde dat een onmogelijke bezetting op. 
Er meldden zich bijvoorbeeld vier pianisten, vijf 
fluitisten en een klarinettist. Dat is geen aantrek-
kelijk combinatie voor componisten om een stuk 
voor te schrijven. Vandaar dat we ervoor hebben 
gekozen om studenten aan te wijzen. 
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In het kader van het project ‘E-live’ werkt de in-
strumentalist als het ware samen met de live 
elektronica, waardoor hij direct invloed heeft op 
het geluid dat uit de boxen komt. De musicus 
krijgt daarvoor een microfoontje op zijn instru-
ment. Wat hij speelt gaat naar de computer, het 
geluid wordt elektronisch bewerkt en vervolgens 

naar de boxen gestuurd. De speler hoort wat het 
effect is van zijn spel en kan daarop reageren. 
Soms zit de componist zelf aan de knoppen en 
ontstaat er dus een directe dialoog tussen de 
componist en de instrumentalist. Maar helaas zal 
er in deze editie van de OPS waarschijnlijk weinig 
live elektronica te beluisteren zijn. 

Het gebruik van live elektronica is best lastig, om-
dat het klankresultaat ter plekke moet ontstaan. 
Deze keer werken de meeste componisten met 
statische elektronica, zogeheten sound tracks, 

die ze in alle rust in de studio kunnen maken. 
Deze sound track wordt tijdens de OPS afge-
speeld en de instrumentalist speelt zijn partij 
mee. 

De ruimte speelt een heel belangrijke rol. De stu-
denten van de KMT maken bijvoorbeeld gebruik 
van een geluidssysteem bestaande uit acht 
boxen die op verschillende plaatsen in de kerk 
worden opgehangen en die onafhankelijk van 
elkaar een eigen geluid kunnen voortbrengen. 
Dat geeft een prachtig ruimtelijk effect. We probe-
ren ook altijd gebruik te maken van de orgels, 
want dat geeft mogelijkheden die je in de meeste 

concertzalen niet hebt. En de bezoekers mogen 
rondlopen door de kerk, zodat ze hun oren ruim-
telijk kunnen verplaatsen. Het is dus absoluut 
geen statisch gebeuren, er staan geen stoelen en 
in alle hoeken van de kerk wordt muziek ge-
maakt. De bezoekers mogen ook om de musici 
heen lopen of er soms zelfs tussendoor lopen. 
Waar is dat mogelijk, en dan ook nog eens onder 
het genot van een glaasje wijn? 

Wat is het resultaat van deze samenwerking tussen traditionele instrumenten en elektronica? 

Wat is daarvan de reden en wat kunnen de bezoekers dan wel verwachten? 

De Nicolaïkerk is een grote, monumentale ruimte met een ruime akoestiek. Heeft dat invloed 
op de programmering van de OPS? 

Het is in principe de bedoeling dat ze zelfstandig 
werken, maar er is natuurlijk ook begeleiding. Zo 
hebben we net een sessie achter de rug waarbij 
we alle stukken hebben doorgenomen. Voor de 
componisten is dat een leerzaam moment, want 
je loopt tegen allerlei dingen aan die in de praktijk 
minder handig blijken te zijn. De komende weken 
kunnen ze daar nog aan werken, want in januari 
moeten de composities echt klaar zijn. Dan bre-
ken de projectweken aan waarin de stukken ge-
repeteerd gaan worden. 

Hoe worden de studenten begeleid tijdens de voorbereidende fase? 
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Isala 

Al sinds de IJstijd kronkelt de IJssel zich een weg tussen de Veluwe en 
het Salland. In die duizenden jaren maakte Isala, zoals de rivier in vroe-
ger tijd werd genoemd, heel wat mee. In de voorstelling ‘Isala – stem 
van een rivier’, die op 5 maart 2011 in de Nicolaïkerk te zien is, wordt 
het publiek meegenomen op een mystieke reis langs de IJssel. Willem 
Jan Cevaal sprak met zangeres Caroline Erkelens, die samen met 
schrijfster Maritgen Matter aan de wieg stond van deze muziektheater-
productie. Dat gesprek vond plaats in het Amsterdamse Muziektheater 
aan het IJ, met – kan het toepasselijker – uitzicht op het water. 
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De rivier in de hoofdrol 
 
De voorstelling Isala is een paar jaar geleden 
ontstaan in opdracht van het Festival voor de 
Wind, een tweejaarlijks evenement. De organisa-
toren hebben zich ten doel gesteld het orgel op 
een andere manier te presenteren. In 2008 vond 
dit festival plaats in een aantal IJsselsteden, en 
Maritgen Matter kreeg het verzoek een stuk te 
schrijven rondom de IJssel. Aangezien zij zelf 
opgroeide aan de oevers van deze rivier – haar 
vader Bert was jarenlang organist van de Grote 
of Walburgiskerk in Zutphen – was Matter aan-
vankelijk van plan haar eigen band met de IJssel 
als uitgangspunt te nemen. Al snel nam ze af-
scheid van dat idee en besloot de rivier zelf de 
hoofdrol te geven. 
 

 

 
Geen geschiedenisles 
 
Maritgen Matter neemt de toeschouwers mee 
langs de geschiedenis van de rivier, een tijd 
waarin de IJssel volksstammen als de Romeinen 
en Franken aan zich voorbij heeft zien trekken. 
Erkelens benadrukt wel dat de voorstelling abso-
luut niet bedoeld is als een geschiedenisles. Om 
daar nog aan toe te voegen: “We stoppen 10.000 
jaar geschiedenis in een uurtje, dan kun je na-
tuurlijk niet alles behandelen.” Door de IJssel op 
te voeren als het personage Isala, kan het pu-
bliek zich identificeren met de rivier. Daarmee 
krijgt de toeschouwer de kans de wereld vanuit 
een ander gezichtspunt te bekijken: dat van Isa-
la.” 
 

 
Muziektheater 
 
Erkelens voelt zich in deze voorstelling helemaal 
op haar plek.“Hoewel ik zang heb gestudeerd 
aan het conservatorium, ligt mijn hart bij het thea-
ter,” legt ze uit. “Deze combinatie van muziek en 
toneel vind ik dan ook geweldig. Ik ben de IJssel 
letterlijk en figuurlijk ingedoken.” Om in de huid 
van Isala te kunnen kruipen, heeft Erkelens zich 

enorm moeten inleven in dit bijzondere persona-
ge. Ervaringen uit het alledaagse leven helpen 
daarbij, zo ervoer Erkelens afgelopen zomer tij-
dens haar vakantie in Frankrijk. “Een spannings-
boog van 10.000 jaar is eigenlijk nauwelijks te 
bevatten. In een grot in de Dordogne zag ik een 
stalactiet die er 10.000 jaar over had gedaan om 
twintig centimeter lang te worden.  
Dan wordt zo’ n enorme tijdspanne opeens heel 
concreet. Het is tijdloos maar tegelijk gemarkeerd 
in de tijd. Dat soort dingen neem ik mee in de 
voorstelling.” 

 

 
Instrumentalisten 
 
Een belangrijke rol is voorts weggelegd voor de 
drie instrumentalisten. Zij zetten de sfeer neer en 
vertellen samen met Isala het verhaal. Het be-
langrijkste instrument is zonder twijfel het orgel, 
dat bespeeld wordt door organist Berry van Ber-
kum. Erkelens is vol lof over zijn bijdrage: “Berry 
is niet alleen een fantastisch organist en improvi-
sator, maar ook componist. Dat heeft ons enorm 
geholpen.” Ook slagwerker Fredrike de Winter 
heeft een niet te verwaarlozen aandeel in de 
voorstelling, vertelt Erkelens. “Op een marimba 
kun je bijvoorbeeld prachtig een waterval naboot-
sen. En slagwerk is ook ideaal om de industriali-
satie in de 20ste eeuw na te bootsen.” De cello 
ten slotte, met zijn warme, donkere timbre, zorgt 
voor de lange, spanningsvolle lijnen.  

Interview
 

Met Caroline Erkelens 
Door 
Willem Jan Cevaal 
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Improvisatie 
 
Een belangrijk onderdeel van de voorstelling 
wordt gevormd door improvisatie. De musici rea-
geren op de gezongen tekst en op elkaar. Dat 
betekent overigens niet dat het klankresultaat 
iedere voorstelling een totale verrassing is. De 
spelers hebben met elkaar afspraken gemaakt 
over een raamwerk waarbinnen ze kunnen impro-
viseren. “Iedereen trekt op zijn of haar manier het 
stuk een beetje naar zich toe, maar we moeten 
goed op elkaar blijven letten. Iedereen moet zijn 
of haar inbreng zorgvuldig 
uitbalanceren. We vertellen 
samen het verhaal.”  
Dat neemt niet weg dat  
Erkelens iedere keer weer 
verrast is over het resultaat.  

 
Muziekgeschiedenis 
 
Naast 10.000 jaar IJssel 
nemen de musici de toe-
schouwers ook mee op reis 
door zo’ n 1.000 jaar mu-
ziekgeschiedenis. Want 
hoewel improvisatie de mu-
zikale hoofdmoot vormt, is 
er ook ruimte voor gecom-
poneerde muziek. Van de 
middeleeuwse mystica Hil-
degard von Bingen via de 
zogeheten wilgenaria uit 

Verdi’s opera Othello (overigens voorzien van 
een eigen tekst), komen we in de tegenwoordige 
tijd terecht bij de Franse organist en componist 
Olivier Messiaen.  
 

Mystieke sfeer 
 
Vanwege de enorme rijkdom aan klanken is een 
flink orgel eigenlijk onontbeerlijk voor de voorstel-
ling. Dat betekent dus bijna automatisch dat grote 
kerken het decor vormen van Isala. Volgens Er-
kelens is dat geen enkel bezwaar. Integendeel, 
de mystieke sfeer van oude kerkgebouwen, zoals 
bijvoorbeeld van de Nicolaikerk, neemt het pu-
bliek juist mee het verhaal in. En ook de musici 
maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden 
die een grote stadskerk biedt. “Ik voel me bevoor-
recht om zo hoog te staan – ik zing op een verho-
ging van drie meter! Dan ervaar je de ruimte weer 
heel anders,” legt Erkelens uit. 
 

Workshops 
 
Een nieuw element vormen de workshops die 
Erkelens samen met slagwerker Fredrike de Win-
ter gaat verzorgen voor leerlingen van een 
Utrechtse middelbare school. “Dat idee is vorig 
jaar ontstaan toen we in het Amsterdamse Orgel-
park speelden,” licht Erkelens toe. Naast een ge-
deelte op school zelf wil ze de leerlingen liefst 
meenemen naar de Nicolaïkerk om ze ter plekke 
de bijzondere ruimte en akoestiek te laten erva-
ren. Bovendien hoopt ze dat de leerlingen hun 
ouders meenemen naar de voorstelling, zodat 
een nieuw publiek de weg zal weten te vinden 
naar de Nicolaïconcerten.  

 



8 

Fototerugblik 

Festival Nieuwe 
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Chorus ex machina 

Hollands Vocaal Ensemble 

Una Cintina 

Christiaan Saris 

Ko Zwanenburg 

Peter van Dinther 
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Ensemble Klang wordt sinds haar oprichting in 2003 gezien als één van de span-
nendste jonge ensembles in de Nederlandse hedendaagse muziekpraktijk. Met hun 
optredens bouwt het ensemble een repertoire van speciaal voor hen gecreëerde 
werken, geschreven door opvallende en onconventionele componisten, niet zelden 
van dezelfde generatie als de leden van Klang, zoals Oscar Bettison, Kate Moore, 
Andrew Hamilton, Fabian Svensson, en Roi Nachshon. Daarnaast kunnen ook com-
ponisten als Heiner Goebbels, Martijn Padding, Jacob ter Veldhuis, Jan-Bas Bollen 
en Peter Adriaansz tot de componistenkring rond Ensemble Klang worden gere-
kend. Het ensemble speelt met een bezetting van saxofoons, trombone, percussie, 
piano en gitaar en kan daarmee zowel subtiele en kwetsbare klanken in een intieme 
sfeer op het podium toveren, als de spetterende kracht en volume van een Big-
Band. Zonder dirigent maar met een stuwende ‘drive’ speelt Klang complexe mu-
ziek die virtuoze precisie vereist, resulterend in ‘an impressive aural as-
sault’ (Scottish Herald). Ensemble Klang heeft opgetreden in Nederland, Engeland, 
Schotland, België, Tsjechië, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten.  
 
Voor wie nieuwsgierig is naar de muziek van Pete Harden, Ensemble Klang en Kate Moore: kijk op   
www.ensembleklang.com en http://kemoore.ihere.info  

Op zondag 6 maart  2011 geeft het ensemble 
Klang met medewerking van Dorien Schouten 
een concert in de Nicolaïkerk. Kate Moore en 
Pete Harden, beiden ook componisten worden 
door Noortje Zanen geïnterviewd. 

Dorien Schouten 
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 Op een regenachtige dag in november bezoek ik de jonge, bevlogen 
componisten Pete Harden (Engels, geboren in 1979) en Kate Moore 
(Australisch, geboren in 1979) in hun huis in Den Haag. Ze zijn allebei 
naar Nederland gekomen om compositie te studeren in Den Haag bij 
Louis Andriessen. En daarna zijn ze hier gebleven “omdat de Neder-
landse hedendaagse muziekscene inspirerend is”. Daar mogen we blij 
mee zijn, want de inzet en het enthousiasme van deze musici werkt 
zeer aanstekelijk. Tijdens het Festival Nieuwe Muziek in maart komt 
Pete met zijn Ensemble Klang naar de Nicolaïkerk, met onder andere 
composities van Kate en hem zelf. We voeren het gesprek over het 
aanstaande concert in het Engels, want hoewel ze prima Nederlands 
verstaan en lezen geven ze aan, dat ze zich in het Engels toch beter 
kunnen uitdrukken: ‘our Dutch isn't terrible, but we run the danger of 
saying something we don't really mean!’. 

Interview 
met Kate Moore  
en Pete Harden 
door  
Noortje Zanen 

‘Forming a petal from a 
piece of metal’ en ‘Debris 
and Alchemy’ zijn in op-
dracht van het Orgelpark 
geschreven. Hoe zijn jul-
lie aan deze originele op-
drachten gekomen? 

“We zijn benaderd door de artistiek leider van het Orgelpark in Amster-
dam, Johan Luijmes”, vertelt Pete. “Luijmes probeert het orgel te inte-
greren in de hedendaagse muziek, door het instrument in een nieuwe 
context te plaatsen, los van de kerk en de religieuze associaties. Hij gaf 
Kate en mij de opdracht om een nieuw werk te componeren voor En-
semble Klang en orgel. Beide werken gingen op 21 november 2009 in 
première, samen met twee nieuwe werken van de Amerikaanse mini-
malist Tom Johnson, een componist over wie wij net als Luijmes erg 
enthousiast zijn. Het was een groot, tijdrovend project en het concert 
gaf een enorme kick. Dankzij Ko Zwanenburg, die bij het concert in het 
Orgelpark aanwezig was en die ons meteen heeft geboekt voor de Ni-
colaïkerk, mogen we deze bijzondere muziek voor de tweede keer uit-
voeren in Utrecht. Daar hebben we zin in!” 

Ensemble Klang bestaat 
uit saxofoons, trombone, 
slagwerk, piano en gi-
taar. En nu dus opeens 
met een orgel erbij, 
mengt dat eigenlijk wel 
goed?  

Kate: “dat vroegen wij ons aanvankelijk ook af, want het was voor ons 
allebei de eerste keer dat we muziek voor orgel componeerden. Maar 
wij zijn altijd op zoek naar nieuwe klankkleuren, dus het was een leuke 
uitdaging.” “We hebben workshops met het ensemble en de organiste 
Dorien Schouten georganiseerd in het Orgelpark om met de nieuwe 
klankcombinatie te experimenteren”, vult Pete aan. “De ontdekking dat 
het orgel in beide composities de kern van de klank vormt is fascine-
rend. De overige instrumenten, ook al zijn die ver in de meerderheid 
met z’n zessen, proberen zich te schikken, zoekend naar een nieuwe 
totaalklank, maar het orgel klinkt gewoon als zichzelf”. Pete noemt het 
‘the body of the piece’ en Kate gekscherend ‘the flesh’.  
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Maar eigenlijk klinkt het 
dus een beetje gek om 
een orgel toe te voegen 
aan Ensemble Klang? 

Kate: “Het is een andere klank dan anders, maar ik vind juist dat het 
heel goed samenklinkt. Er ontstaat een verrassende synergie. Natuurlijk 
komt het ensemble uit een geheel andere wereld, maar ik heb ook over-
eenkomsten ontdekt. Ik heb me in de geschiedenis van het orgel ver-
diept en behalve de grote kerkorgels bestaat er ook een eeuwenoude 
traditie van straatorgels met volksmuziek 
en fanfares. Ik vond het zo leuk om in het  
Utrechtse museum ‘Van Speelklok tot Pie-
rement’ orgels te zien, die versierd zijn met 
poppetjes, die trompet en trommel spelen. 
Dat refereert natuurlijk aan de muziekcul-
tuur van de fanfares@ Volgens mij is er wel 
degelijk een link mogelijk tussen deze 
straatmuziek en Ensemble Klang met haar 
saxofoons, de trombone en het slagwerk. 
Zeker wanneer het orgel bepaalde registers 
gebruikt zoals het trombone-register en het 
riet-register. Het orgel imiteert de klank van 
deze blaasinstrumenten, en die klank wordt 
ondersteund door de blazers van het en-
semble. Zo ontstaat er een mega orgel, een soort mutant”, besluit Kate 
lachend. 

Pete, jij speelt zelf na-
tuurlijk mee met Ensem-
ble Klang. Componeer je 
op een andere manier als 
je weet dat je de muziek 
zelf gaat uitvoeren? 

Terwijl Pete mompelt “good question, big question” en in gedachten ver-
zonken raakt, beantwoordt Kate deze vraag als eerste: “Voor mij maakt 
dat veel uit. Ik ken mijn eigen technische beperkingen op de cello en ik 
weet ook heel goed welke klankkleuren ik het mooist kan spelen, dus 
daar hou ik zeker rekening mee. Maar ook als ik voor anderen compo-
neer, probeer ik me te verplaatsen in de uitvoerende musici. En dat gaat 
natuurlijk extra makkelijk als ik voor Ensemble Klang componeer, omdat 
ik iedereen zo goed ken, het voelt als mijn familie”. Bij Pete ligt het to-
taal anders: “Als ik componeer ben ik in een andere wereld, ik zit in een 
bepaalde ‘flow’ en laat me meeslepen door mijn artistieke gedachten. 
Als ik in een latere fase mijn gitaarpartij probeer te spelen kan dat soms 
vies tegenvallen. Soms denk ik bij een eerste repetitie met het ensem-
ble wel eens ‘Oh no, who has writen this guitar part, it’s terrible’. En dan 
moet ik harder op mijn eigen partij studeren dan de rest”. Lachend con-
cludeert Pete, dat hij als componist dus geen rekening houdt met zijn 
eigen beperkingen.  

Hoe ziet het programma 
in de Nicolaïkerk er ver-
der uit? 

Pete: “We hebben het nog niet helemaal besloten. We spelen in ieder 
geval nog een arrangement van Satie, dat hebben we vorig jaar ook in 
het Orgelpark gedaan en dat werkte uitstekend. Op verzoek van onze 
slagwerker hebben we toen een bewerking voor ons ensemble plus or-
gel laten maken van Saties Parade (uit 1917), dat oorspronkelijk voor 
een reusachtig orkest is met een enorme hoeveelheid aan slagwerk”. 
Parade verklankt het lawaai van de kermis. Bij kermis denk je al gauw 
aan fanfare muziek en dat sluit mooi aan bij Kates uitleg over de klank-
kleur van deze unieke combinatie van instrumenten. Pete vervolgt: “of 
we het programma dan nog aanvullen met muziek van Tom Johnson of 
bijvoorbeeld met een selectie uit Sigaret komt van zuig eruit (voor het 
eerst uitgevoerd tijdens de Nederlandse Muziekdagen 2009) dat moe-
ten we nog met elkaar bespreken”. Dat het een spannend, inspirerend 
concert wordt staat vast. Pete zal tijdens het concert zoals gewoonlijk 
nog wat meer vertellen over de verschillende stukken. En na afloop kun-
nen luisteraars altijd vragen stellen, want zowel Kate als Pete hechten 
veel waarde aan communicatie met hun publiek. Kate besluit met een 
prachtige uitspraak die het mooist klinkt in de originele taal: “I personally 
believe that music is completely for the listeners: they don’t need to 
know anything to enjoy it, music is for everybody.” 
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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 per concert: € 10,- ; € 9,- (CJP/Pas65/U-pas) ; € 8,- (donateurs), € 2,50 (studenten) 

 

Festival passé-partout: € 25,- , € 20,- (CJP/Pas65/U-pas); € 15,- (donateurs), € 5,- (studenten) 

Colofon 
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Willem Jan Cevaal, Ben van Dijk 
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Ben van Dijk 
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Internet, Steven Slappendel, Elbert Conijn, Ben 
van Dijk 
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Printerij de Vuursteen 
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openbaar gemaakt, met bronvermelding, zonder vooraf-

gaande toestemming van de SCEN. 

4 maart 2011 
20.30 uur 

Open Perfomance Site 2011 Studenten van de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht met composi-
ties gemaakt door de studenten 
van de afdeling Muziektechnologie 
 

5 maart 2011 
15.00 uur 

Muziektheater: Isala Maritgen Matter - Tekst 
Caroline Erkelens - Performer 
Berry van Berkum -  Orgel 
Frederike de Winter - Percussie 
Tjakina Oosting - Cello 

5 maart 2011 
20.30 uur 

Concert voor koor - A. Schnitke  
Orgelwerken 

Kamerkoor Musica Vocale 
Oost-Nederlands Kamerkoor 
O.l.v. Rob Vermeulen 
Ko Zwanenburg - Orgel 

6 maart 2011 
20.30 uur 

Concert met werken van o.a. 
Pete Harden, Tom Johnson en 
Kate Moore 

Ensemble Klang 
Dorien Schouten - Orgel 

Komende concerten 
 
 
1, 2, 3 juli 2011 
 

Festival Oude Muziek 
In de Klaas 


