
         
 
 
 
Assen, 11 november 2020 
 
 
 
Betreft: 
Verantwoording subsidie Kunst en cultuur (zaak 1499-2015; uw brief d.d. 3 februari 2015) 
 
 
Geachte Mw. I. Salehi-Roels, 
 
Hierbij doen wij u verslag en verantwoording toekomen van het ‘Stimuleringsproject kinderen en jonge-
ren 2015-2020’, waarvoor de gemeente Assen in 2015 een subsidie beschikbaar stelde à €2250. Te ver-
antwoorden begin 2021. 
  
Eerder dit jaar hadden wij telefonisch contact over de precieze vorm van deze verantwoording. U gaf 
hierbij aan geen strak format te verwachten, maar naast de financiële cijfers vooral geïnteresseerd te zijn 
in de inhoud. Wel, het is ons een genoegen hiervan een overzicht te geven en wel over de periode 2014 
tot heden – de start van ons project tot ‘nog niet het einde’ van het project (dat hopelijk nog lang leeft). 
In die zin een tussenrapportage dus. Wij kunnen de rapportage nu al doen omdat er ten gevolge van Co-
rona in 2020 geen activiteiten plaatsvonden of zullen plaatsvinden. Maar des te meer jongeren bereikten 
wij in de jaren ervoor! 
 
Onderstaand (Bijlage 1) vindt u een overzicht dat de activiteiten samenvat, gevolgd door een discussie 
van de activiteiten, ontwikkelingen daarin en een evaluatie ervan. Afsluitend treft u een financiële para-
graaf. 
Voor een uitvoerig, geïllustreerd verslag van de diverse activiteiten verwijzen we graag naar Bijlage 2; 
hopelijk krijgt u hierin ook iets mee van de enthousiaste sfeer waarin deze activiteiten plaatsvonden. 
 
Wij danken de Gemeente Assen voor haar ondersteuning en zien uit naar een voortzetting van de pret-
tige samenwerking! 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
J,C. de Lange 
voorzitter/programmeur 
St. Muziekkamer Assen 
 
 
 
Bijlage 1: Overzicht en evaluatie van de activiteiten 
Bijlage 2: Gedetailleerd verslag van de activiteiten  
  



Bijlage 1:  Muziekkamer Assen - Overzicht en evaluatie jeugdactiviteiten (2014- 2020) 
 

 
Overzicht van de activiteiten 
 
 
Jeugdactiviteiten herfst 2014 tot eind 2020:      (tekorten op de activiteiten, €) 
2014  3 okt    Masterclasses door Osiris trio, i.s.m. ICO/Strijkersstudio Groningen   -750 
2014  4 okt    Tilim-Bom, sprookje, Osiris trio + Gerrie de Vries  (6+ jaar)  -1005 
 
2015  22 feb    Sterrenconcert, Pr. Christina Concours laureaten, i.s.m. DNK          0   
2015  8 mrt    Hexagon Ensemble, Schilderijententoonstelling (Moessorgski) als inspiratie, 

Met projectie van 40 schilderijen door VMBO(CKV) leerlingen (Penta)   -218 
 
2015  13 sep    Bucket Drumming, Kunst a/d Vaart       -300 
2015  11 okt    Sterrenconcert, PCC, i.s.m. De Nieuwe Kolk            0 
2016  13 mrt    The Stolz Quartet, educatief traject Emmaschool groep 8,  

+ uitvoering als voorprogramma bij regulier concert      -708 
2016  29 mei    Osiris, Masterclasses (i.s.m. Podium Zuidhaege; uitgesteld van 6 feb)   - 811 
 
2016 10 sep Kunst en Klassiek a/d Vaart; Muziekkamer sponsort talentoptreden    -325 
2016  16 okt    Calefax Rietkwintet, Enkele reis Mars (i.s.m. Podium Zuidhaege)    -700 
2016  16 okt    Oorkaan workshop for kids: Muziek en Natuurkunde (i.s.m. PZ)     -150 
   (beide activiteiten onderdeel van Jeugdtheaterfestival) 
2017  29 jan    Sterrenconcert, PCC, i.s.m. De Nieuwe Kolk             0 
2017  voorj.    Masterclass (wsch. Osiris trio; geannuleerd)             - 
2017  22 okt    Sterrenconcert, PCC, i.s.m. De Nieuwe Kolk             0 
 
2018  20 feb Scholenproject Beethoven, Dudok strijkkwartet, i.s.m. ICO     - 522 
2018   xx sep Masterclass door de Amerikaanse sopraan Laura Bohn  

(met csg Vincent van Gogh); geannuleerd              - 
2018  21 okt Sterrenconcert, PCC, i.s.m. De Nieuwe Kolk              0 
         
2019 10/11okt Classic Express, i.s.m. Prinses Christina Concours, ICO, 

 ‘Meer Muziek’ (basisscholen)          -600  
2019 13 okt Sterrenconcert. PCC, i.s.m. DNK                 0 
2019 20 okt Hexagon Ensemble/J. Onderdelinden: Baboesjka & het Russische beest    -1251 
 
2020  Geen activiteiten vanwege Corona 
           _______ + 
TOTAAL                         -€ 7340 
 
Merk hierbij op: 
a)  Bij de traditionele Sterrenconcerten spelen we – mede dankzij de samenwerking met Theater De 
Nieuwe Kolk - min of meer quitte. De geringe tekorten besloten we als Muziekkamer te absorberen. 
b)  Bij de meeste samenwerkingsprojecten is het uitgangspunt dat wij de musici betalen en extra zaal- en 
opbouwkosten voor rekening van de partners zijn. Eventuele recette (volwassenenentree) vloeit naar de 
Muziekkamer. 
c)  Alle activiteiten zijn voor de deelnemende kinderen (actief zowel als passief) gratis.  
d) Voor de goede orde: de leden van het bestuur doen hun werkzaamheden volledig belangeloos. 
 
 



 

Discussie, ontwikkelingen en evaluatie 
 
In de aanloop naar haar 25-jarig lustrumfestival in 2014 besloot Muziekkamer Assen haar Jeugdbeleid, 
dat altijd een wat ad hoc karakter had gehad, structureler aan te pakken. Onze vorige voorzitter formu-
leerde het zó ‘dat we ervoor moeten zorgen over 50 jaar ook nog publiek te hebben’. Een gunstige factor 
destijds was dat we inmiddels muziek-educatieve expertise binnen het bestuur hadden, incluis een breed 
netwerk in Assen en regio. 
Wij hebben destijds een driesporenbeleid geformuleerd om jongeren meer bij muziek/cultuur te betrek-
ken: 

a) (Continuering van) de zgn. Sterrenconcerten: jeugd/familieconcerten door laureaten van het 
Prinses Christina Concours. 

b) Het organiseren van workshops en masterclasses aan (getalenteerde) kinderen en jongeren door 
de leden van de op ons podium optredende ensembles. 

c) Het (laten) ontwikkelen en uitvoeren van binnenschoolse trajecten die aansluiten op concerten 
in ons jaarprogramma. 

Dit alles in nauwe samenwerking met docenten, ICO/Podium Zuidhaege, kunstencentra, DNK, etc. 
Deze plannen zijn ondergebracht in een vijfjarenplan dat we u destijds presenteerden. 
 
Ad a.  
De Sterrenconcerten vormen al jaren een tweesnijdend zwaard: ze geven de laureaten van het Prinses 
Christina Concours de broodnodige podiumervaring en laten onze schoolgaande jeugd zien wat voor 
moois leeftijdgenoten met doorzettingsvermogen bereiken. Het animo voor deze concerten is groot (een 
150 personen in de Rabozaal, waarvan 25-40 jeugd), al zou je graag de verhouding jeugd-(groot)ouders 
wat meer naar de jonge kant willen doen hellen. De samenwerking met het Theater DNK is voortreffelijk 
en tot op zekere hoogte het embleem van onze goede verstandhouding. 
 
Ad b.  
Wat betreft de Masterclasses door het Osiris trio aan getalenteerde jongerenensembles, die zijn zonder 
meer succesvol geweest. Zeker de tweede keer was het niveau van de ensembles hoog. Hetzelfde geldt 
voor het enthousiasme onder deelnemers (en ouders). Leerpunten zijn er ook: de publieke belangstelling 
– het is o zo leerzaam om anderen les te zien krijgen door een topmusicus! – viel bij de tweede master-
class wat tegen; oorzaak is vermoedelijk de (noodzakelijke) verschuiving naar een latere datum en een 
wat gebrekkige PR eromheen. De eerste workshop – geadverteerd als onderdeel van ons lustrumfestival 
– verliep in dat opzicht voorbeeldig. Podium Zuidhaege toonde zich een uitstekende partner evenals het 
ICO (oude stijl) bij de eerdere masterclasses. Helaas moest een derde Masterclass afgelast worden. 
 
Ad c.  
Wat betreft educatieve trajecten voor schooljeugd, tot twee keer toe heeft een ensemble schoolklassen 
actief op sleeptouw genomen: 
Een lid van het Hexagon ensemble heeft twee VMBO-klassen van het Dr. Nassaucollege (afd. Penta) in de 
klas met “De Schilderijententoonstelling” van Moessorgski laten kennismaken (de muziek en de oor-
spronkelijke schilderijen). Geïnspireerd hierdoor hebben de leerlingen in de CKV-les een 40-tal schilde-
rijen gemaakt die tijdens het concert geprojecteerd werden. (Zie vooral ook het verslag in Bijlage 2.) Dit 
was een geweldig succes en had diverse spin-offs, onder andere ook een mooie donatie aan het Jeugd-
cultuurfonds uit verkoop van de schilderijen. 
The Stolz Quartet verzorgde het tweede traject: een dertigtal leerlingen (groep 8) van de Emmaschool 
heeft twee ochtenden les gehad van leden van het kwartet, werden (uiteraard) uitgenodigd vooral hun 
instrument mee te nemen, en een delegatie van zo’n vijftien leerlingen heeft – met feitelijk zeer eenvou-
dige middelen – een 10 min. voorprogramma bij het officiële concert verzorgd (Bach canon, Mozart, im-
provisatie, handen klappen, goed tellen!, …). Zeer geslaagd. 
Voor seizoen 2016-2017 hebben we een andere keuze gemaakt: voorafgaand aan de kindervoorstelling 
‘Enkele reis Mars’ werden voor basisschoolleerlingen workshops ‘Muziek en natuurkunde’ georganiseerd 



(ingebracht als onderdeel van het Jeugdtheaterfestival in Podium Zuidhaege en van Oktobermaand/Kin-
dermaand).  
Het is wel duidelijk dat deze initiatieven vallen of staan met de inzet van leerkrachten en het animo van 
leerlingen. De docenten op de twee genoemde scholen hebben zich voorbeeldig ingezet. 
Een derde workshop met leerlingen van csg Vincent van Gogh – rond Leonard Bernstein en met de be-
roemde Amerikaanse sopraan Laura Bohn, die in onze kamermuziekserie concerteerde - moest helaas 
geannuleerd worden. Echte interesse leek moeilijk te mobiliseren, in elk geval bleken roosters en curri-
cula van de school niet te passen bij de agenda van de Muziekkamer. 
 
En verder: 
Naast bovenstaande activiteiten organiseren we ook jeugdconcerten; de muziektheatervoorstelling ‘Ti-
lim-Bom’ was van hoog niveau en trok veel jeugdige belangstelling. Hetzelfde geldt voor het beroemde 
rietkwintet Calefax met theatervoorstelling ‘Enkele reis Mars’, waarin de ‘hele’ muziekliteratuur specta-
culair passeert. Ook de spontane, informele’ masterclass basklarinet’ na afloop trok veel belangstelling 
van jong zowel als oud. En ook ‘Kwartetten met Beethoven’ door het Dudok strijkkwartet was een door-
slaand succes: tweemaal De Schalm tot de nok gevuld met basisschoolleerlingen. Tenslotte moet het 
sprookje Baboesjka en het Russische Beest (door het Hexagon Ensemble en Joep Onderdelinden): ont-
roerend mooi, maar met een wat teleurstellende belangstelling. Achteraf hadden we dit concert beter 
buiten Oktober-Kindermaand kunnen organiseren; het concurrerende aanbod was simpelweg te groot.  
 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen, waar we op inhaken: 
We deden in 2015 mee met Kunst en Klassiek aan de Vaart: in Bijlage 2 vindt u het zeer succesvolle buc-
ket drumming (o.l.v. Tim Vriesema en Mark Wester) waaraan vele tientallen jongeren (en volwassenen) 
enthousiast deelnamen. In 2016 sponsorden we het optreden van jonge talenten. 
Ter gelegenheid van ons 30-jarig jubileum hebben we in 2019 de Classic Express naar het Koopmansplein 
gehaald. Deze rijdende concertzaal – een initiatief van het Prinses Christina Concours – was een door-
slaand succes. Gedurende twee dagen hebben in deze - tot concertzaal uitklapbare - bus honderden ba-
sisschoolleerlingen van wel heel dichtbij recente PCC-prijswinnaars muziek zien maken. Er heerste een 
magische sfeer en er was veel interactie tussen de leerlingen en de musici. Een mooie samenwerking 
met ICO en ‘Meer Muziek’ (basisscholen). Deze Classic Express is zeker voor herhaling vatbaar.  
 
 

Financiën 
 
Ons zgn. Jeugdfonds is vanaf 2014 door vier bijdragen gevuld: 
 
________________________________________________________________________  
 

Muziekkamer Assen (2014)    €  1755   (voorfinanciering uit de algemene middelen) 
 

Stichting Albino (2014)     €  5000 
Gemeente Assen (2015)   €  2250 
Stichting Albino (2016)    €  1000 + 
       €  8250 + 
________________________________________________________________________  

Totaal inleg:      €10005 
Totaal uitgaven:     €  7340 - 
______________________________________________________________________________________ 

Saldo per 1 november 2020    €  2655 
________________________________________________________________________  

 
Enkele opmerkingen hierbij: 
De tabel toont dat de activiteiten georganiseerd konden worden uit de gelden die door de externe par-
tijen (Gemeente Assen en Albino Fonds) beschikbaar zijn gesteld. Onze voorfinanciering (uit publieksgel-
den voor de kamermuziekserie) hoefde uiteindelijk niet aangesproken te worden. Zo ziet u hoe belang-
rijk uw bijdrage is geweest! 



 
De 18(!) activiteiten die we in de loop van zes jaren konden organiseren (zie het eerdere overzicht) heb-
ben gemiddeld zo’n €450 gekost. In aanmerking genomen dat we ‘nette’ gages aan musici hebben willen 
betalen, is dit een laag bedrag. We hebben dit kunnen realiseren door musici in te schakelen die in onze 
serie optraden. Zo liftten verschillende projecten mee op de rug van onze reguliere concertserie en 
brachten we het Jeugdfonds slechts de marginale extra kosten in rekening. (En soms konden we via onze 
bestaande eigen kanalen extra gelden binnenhalen.) Dit toont het belang van instandhouding van de be-
staande infrastructuur, Muziekkamer Assen, maar aan! 
 
Een verdere essentiële factor is de goede samenwerking met andere partijen: ICO (o.a. het project ‘Meer 
Muziek’), Podium Zuidhaege, Theater DNK, Prinses Christina Concours, Kunst & Cultuur aan de Vaart, het 
onderwijsveld (Emma school, Dr. Nassau College en diverse andere basisscholen). Dankzij inzet en exper-
tise van deze partijen, en in sommige gevallen ook financiële bijdragen, bleek er gezamenlijk ‘veel meer 
mogelijk’!  
(Waar we van schrokken waren de zeer beperkte middelen, waar sommige instellingen kennelijk over 
beschikken: een eigen bijdrage van b.v. €100 om een klas een, verder door ons georganiseerd en gefi-
nancierd, concert bij te laten wonen, kon een onoverkomelijk drempel betekenen.)  
 
 

Samenvattend: 
 
We zijn bepaald niet ontevreden over de bereikte resultaten. We hebben met deze activiteiten naar 
schatting elf- tot twaalfhonderd jongeren op diverse manieren met klassieke muziek in aanraking kunnen 
brengen. De ene keer speels en actief, de andere keer luisterend naar professionele musici of prijswin-
nende leeftijdgenoten. Door dit laatste, n.l. laureaten van het Prinses Christina Concours de broodnodige 
podiumruimte te geven, hebben we bovendien een bijdrage geleverd aan hun verdere ontwikkeling.  
 
Naast de genoemde driesporenbenadering hebben we diverse andere wegen bewandeld. Waar mogelijk 
springen we in op geboden kansen; u las daarover hierboven. Ook de goede samenwerking met vele cul-
turele partners is stimulerend voor alle partijen.  
 
Duidelijk is wel dat projecten vallen of staan met personen/leerkrachten die ervoor willen gaan. Dat-
zelfde geldt ons bestuur. Het blijkt lastig bestuursleden te vinden, en vast te houden, die ingangen in het 
educatieve veld hebben. Dat komt al snel neer op (oud)(muziek)docenten, die na een enthousiaste start 
toch moeten kiezen tussen inkomen en Muziekkamer. Wat dit betreft is de afgelopen vijf jaar typerend 
geweest met achtereenvolgens twee programmeurs-jeugd, die na verloop van tijd afhaakten. De huidige 
vacature is moeilijk te vervullen, maar zal ons niet weerhouden door te gaan met jeugdprojecten. 
 
We blijven enthousiast om altijd nóg meer kinderen met klassieke muziek in aanraking te laten komen. 
Zodra Corona het toestaat, gaan we verder. We hopen, zo nodig, op uw eventuele toekomstige steun te 
mogen rekenen! 
 
 
[JCdeL, 11/11/’20]  

 

  



Bijlage 2:  Verslag jeugdactiviteiten St. Muziekkamer Assen (oktober 2014 - heden) 
 
vrijdag 3 oktober 2014:   Masterclasses door het Osiris Trio 
Openbare masterclasses werden door de leden van het Osiris Trio gegeven aan vier ensembles, be-
staande uit leerlingen van de ICO-talentenklas en de Groninger StrijkersStudio. In parallelle sessies van 
45 minuten elk werden de ensembles onder handen genomen, gevolgd door een zeer goed bezocht pre-
sentatieconcert in De Schalm. In de ogen van alle betrokkenen een boeiend, leerzaam, voor herhaling 
vatbaar evenement! 
(Dit was een gezamenlijk project van het Osiris Trio, de StrijkersStudio Groningen, het ICO Centrum voor 
Kunst & Cultuur en Stichting Muziekkamer Assen.) 

    
 

                          
 
 
zaterdag 4 oktober 2014 (matinee):    Tilim-bom! 
Osiris trio met Gerrie de Vries – zang/vertelster   (regie: Ad de Bont) 
Een familievoorstelling voor iedereen met een jong hart (v.a. 6 jaar). 
De sprookjesopera Tilim-bom! maakte zijn ambitie volledig waar. Het sprookje begon met een dolle boel 
waarin allerlei griezelige dingen gebeurden. Na heel wat gedoe, het gesleep met emmers, het eten van 
een harinkje, het hakken van hout en het wassen van een onderbroek kwam alles aan het eind  toch nog 
goed. Waar een enkele rationeel denkende volwassene zich achter de oren krabde over wat zij allemaal 
zag, lieten de kinderen zich meeslepen door de stroom van het verhaal en vooral door … de muziek! Spe-
lenderwijs maakten zij kennis met werken van grote componisten als Ives, Berio, Stravinsky, Schubert, 
Bartok, …  Een groot publiek, waaronder meer dan vijftig enthousiaste kinderen, maakte een geweldige 
voorstelling mee. Een mooie prestatie van de musici en het achterliggende team!   
 

   



zondag 22 februari 2015:   Prijswinnaars Prinses Christina Concours 2013-2014, Sterren van morgen! 
Het traditionele familieconcert, in samenwerking met Theater De Nieuwe Kolk. 
Grote belangstelling (150); jeugd (40 daarvan) nog wat ondervertegenwoordigd. De optredenden  - Ma-
rieke Kosters/viool, Leon van der Boom/piano, Libor van der Boom/hoorn en Maarten Oomes/gitaar – 
verzorgden een degelijk programma (Brahms, Vivaldi, Bach, …). Gitarist Maarten Oomes sprong eruit 
door podiumaanwezigheid en razend knap spel (Tarrega, Albeniz, York, …). En dan te weten dat hij van 
piano naar gitaar overstapte i.v.m. een ongeluk met een vinger van zijn rechterhand! 
 

 99                                  
 
 
zondag 8 maart 2015:   Hexagon Ensemble, Schilderijen van een tentoonstelling – Penta project 
Het Hexagon Ensemble is op ons podium een oude bekende; we kennen het ensemble b.v. van originele, 
geënsceneerde voorstellingen (‘Poulenc in zijn tijd’, Sjostakovitsj’ Lady MacBeth, …). Ditmaal stond in het 
programma Moessorgski’s Schilderijententoonstelling centraal (arr. Kees Olthuis). Na Mozart en Reicha 
werd een puntgave Moessorgski-vertolking gespeeld. Tweede en derde klas leerlingen van het Dr. Nas-
saucollege (afd. Penta, VMBO) hadden in een voortraject tijdens de CKV-les schilderijen gemaakt, geïn-
spireerd door de diverse tableaus. Een lid van het Hexagon ensemble had vooraf de leerlingen laten ken-
nismaken met de muziek en de oorspronkelijke schilderijen. Wandgrote projectie hiervan achter de mu-
sici werkte uitstekend. Voorafgaand aan het concert was er ook een echte Expositie van de werken in de 
foyer van het gebouw. Publiek was talrijk en enthousiast en zorgde na afloop, gedurende een geani-
meerde veiling van de 40 schilderijen nog voor een mooi bedrag van rond de €450 voor het Jeugdcul-
tuurfonds Drenthe. Aan veilingmeester Harry Tupan (in het dagelijks leven conservator van het Drent 
Museum) is zo’n klusje wel toevertrouwd! 
 

   
 

 

 

   
  



zondag 13 september 2015 Mark Wester en Tim Vriesema, Bucket drumming 
Als onderdeel van het evenement Kunst en Klassiek aan de Vaart organiseerde de Muziekkamer een de-
monstratie drummen met een korte workshop bucket drumming door de professionals Tim Vriesema en 
Mark Wester. Op de kop van de Vaart werd, op de klanken van o.a. Beethoven, door vele omstanders, 
jong en oud, op emmers gedrumd. Een prachtig interactief spektakel! 
 

 
 

                   
 
 
 
zondag 11 oktober 2015 Prijswinnaars Prinses Christina Concours 2014-2015:    

Sterren van morgen! 
De piepjonge pianist Andrei Makarov (13 jaar) startte met Haydn en kwam bij Tsjaikovski goed op gang. 
Joosje van Andel, klarinet en Michelle Sweegers, harp lieten ieder apart van zich horen (resp. Von Weber, 
Arnold en o.a. Salzedo, Patterson), maar traden ook als duo op (Rossini, Galay). Aan het samenspel was 
goed te horen dat deze dames regelmatig samen optreden. Michelle Sweegers imponeerde in het bijzon-
der door haar prachtige spel en haar onderhoudende toelichtingen. Na afloop was er ook nog even tijd 
voor privéles aan – wie weet - een toekomstige harpiste… 
 

     
 



           
 
 
 
 
zondag 13 maart 2016  The Stolz Quartet:    hobokwartetten – Emmashool project 
De speelsters van het Stolzkwartet (met Lidy Blijdorp remplacerend op cello) waren geweldig op dreef. 
Prachtig programma (Mozart, Verbey, Skrjabin, Ravel/Zuidam), enthousiaste zaal. Bij wijze van intro van 
het programma was er een optreden van leerlingen van de Emmaschool: een dertigtal leerlingen (groep 
8) heeft twee ochtenden les gehad van leden van het kwartet, werden (uiteraard) uitgenodigd vooral 
hun instrument mee te nemen (maar stem, handen, voeten,… waren net zo bruikbaar!) en hebben met 
veel plezier in de klas geoefend. Een delegatie van zo’n vijftien leerlingen heeft – met feitelijk zeer een-
voudige middelen – een 10 min. introductie van het officiële concert verzorgd (Bach canon, Mozart, im-
provisatie, handen klappen, goed tellen!, …). Veel ouders en broertjes/zusjes in de zaal. Zeer geslaagd.  
 

                     
  

 
  



zondag 29 mei 2016  Osiris trio - masterclass 
Deelnemende ensembles: 
Toledo Trio:   Dominique Seelen, viool, Tosca van Rooij, viool, Lennart van Hoorne, piano  
HVSO strijkkwartet:   Anna Maring, viool Ying Boers, viool Mirjanne Horlings, alt Joost de Boer, cello  
Sanguino Trio:   Kevin Visser, klarinet Magda Boreson, cello Maxime Snaterse, piano  

Odayin Trio:   Hrayr Ter-Sargsyan, viool Noam Staal, cello Hanke Scheffer, piano  
Popper kwartet:   joshua herwig, reinout de vey mestdagh, ischa kooistra, noah hassler-forest , allen cello 
 
Aan deze masterclass van het Osiris Trio deden 17 jongeren mee. De deelnemers waren leerlingen van 
Klankrijk Drenthe, Muziekatelier Groningen en het Artez Conservatorium Enschede. Een deelnemersveld 
van hoge kwaliteit! 
De middag begon met een klein concert door het Osiris trio; twee delen uit American Dances van Roel 
van Oosten vormden een mooie opwarmer voor de middag. 
In drie blokken van elk 45 min kregen de ensembles les van de leden van het trio: Peter Brunt (viool), El-
len Corver (piano) en Larissa Goeneveld (cello). De ensembles verschilden zowel in leeftijd als in niveau 
en dat maakte het tot een aangename, afwisselende middag. Mooi om  te zien hoe ook de jongere en-
sembles (HVSO strijkkwartet en het Toledo trio) de tips van de docenten opzogen en verwerkten in hun 
spel. 
Het Odayin Trio, een gevorderd trio van studenten van Artez (Enschede), hadden Shostakovisj 1ste piano-
trio op hun repertoire. Zij kregen twee lessen; één van Ellen en één van Peter. Doordat deze twee docen-
ten elk hun eigen accenten leggen werd het stuk van alle kanten belicht. 
Het andere gevorderde ensemble, het Sanguino trio, legde het klarinettrio van Zemlinsky onder de loep. 
Ook zij kregen twee lessen van verschillende docenten. 
De ensembles speelden tijdens de presentatie na afloop de sterren van de hemel, waardoor het concert 
een belevenis voor het publiek was. 
De reacties van de deelnemers waren ronduit positief; een onvergetelijke, inspirerende ervaring op hoog 
niveau en een stimulans om met nog meer passie aan het werk te gaan. 
 
Quote van een moeder: 
Wat een fantastische middag was het gisteren! We hebben allemaal erg genoten en Joost heeft zich hele-
maal opgeladen. Wat een inspiratie voor ons allen. Dank voor je goede organisatie! 
 
In aansluiting op deze masterclass is met het Osiris Trio de wederzijdse wens besproken hier een jaarlijks 
terugkerend evenement van te maken. De ideeën hierover moeten nog worden uitgewerkt. Voor de mu-
ziekkamer een ultieme gelegenheid een ensemble van wereldformaat aan zich te binden en de focus op 
jeugd inhoud te geven.  
 
Deze masterclass was een samenwerkingsproject met Podium Zuidhaege.  
 

    

  



zaterdag 10 september 2016 Kunst en Klassiek aan de Vaart 
Bij dit groots opgezette evenement op de Markt sponsorde de Muziekkamer het talentvolle Groninger 
gitaarduo Kristina Varlid en Thijs Kevenaar dat twee maal een succesvol optreden verzorgde. Deze gele-
genheid betekende ook de vuurdoop van onze beachflag. 
 

 
 

 
 
 
 

zondag 16 oktober 2016 Calefax rietkwintet / Oorkaan: Enkele Reis Mars! 
Muziektheatervoorstelling en workshop   

Het optreden van Rietkwintet Calefax op 16 oktober in De Schalm was een daverend succes! Een uitpui-
lende zaal (waaronder 75 kinderen in de basisschoolleeftijd) leefde intens mee met de musici op hun 'En-
kele Reis Mars!' Sommige van de zeer jeugdige waaghalzen hadden in de voorafgaande workshop al aan 
den lijve ondervonden hoe het is om met een raket de ruimte in geschoten te worden. En intussen pas-
seerde op een speelse manier de hele muziekgeschiedenis! Na afloop was er grote belangstelling om de 
raket te bezichtigen en dromden de bezoekers rond Jelte Althuis om uitgelegd te krijgen hoe zo’n baskla-
rinet nou eigenlijk werkt. 
Een uitermate geslaagd samenwerkingsproject van: 
Jeugdtheaterfestival, Podium Zuidhaege, Oktobermaand Kindermaand en Muziekkamer Assen. 
 

  



 

  
 

  
 
 
 
 
 
zondag 29 januari 2017  Prijswinnaars Prinses Christina Concours 2015-2016:    

Sterren van morgen! 
Ditmaal stonden de laureaten Dineke Krol (trompet), Camille Buitenhuis (viool) en Dirk Overbeek (accor-
deon) op ons podium bij het jaarlijkse familieconcert. Het publiek genoot met volle teugen van alle drie 
musici. Vooral Dirk Overbeen maakte indruk met zijn spel, zijn toelichtingen en met zijn volwassen podi-
umaanwezigheid. De zaal hoorde vertolkingen van werken van onder meer Bach, Hristoskov, 
Vieuxtemps, Jäger, Haydn, Chailleux, Scarlatti, Zolotarev, Overbeek, …  Op piano werden zij begeleid door 
Afke Wijma. 
Als gebruikelijk was er veel belangstelling (150 bezoekers). Het aantal jongeren (20) was ditmaal aan de 
lage kant. 
 

         
Dineke Krol. 16j     Dirk Overbeek, 17j       Camille Buitenhuis, 16j 
 
 



zondag 22 oktober 2017 Prijswinnaars Prinses Christina Concours 2016-2017:    
Sterren van morgen! 

Ditmaal was het podium voor drie noordelijke kanjers, uit elke provincie één. De Fries Gerben Jongsma 
op marimba beet het spits af met Bach en liet verder de prachtige sferische/zangerige kwaliteiten van de 
marimba horen in stukken van (de dove! slagwerkster/componist) Evelyn Glennie en Ryan Ianey; daar-
naast stak hij spetterend vuurwerk af van Earl Hatch, om - begeleid door zijn vader op djembé - onver-
valste Afrikaanse sferen op te roepen in Ghanaia van M. Schmitt.  
De Assense Dominique Seelen – met 13 jaar de benjamin – kwam geweldig voor de dag in de vierde vi-
oolsonate van Geminiani. Volledig geconcentreerd en met flair bracht zij dit werk over het voetlicht. De 
schijnbare eenvoud van dit barokrepertoire is vaak een valkuil maar zij wist de breekbare transparantie 
goed over te brengen. Haar vertolking van de Sérénade Mélancholique van Tsjaikovski (uit het hoofd!) 
toonde dat zij ook in dit romantische repertoire haar mannetje staat. 
De in Groningen geboren Theodoor Heyning, met 18 jaar de nestor van het gezelschap, vertolkte de ope-
ningsdelen uit Beethovens derde en Sjostakovitsj’ (enige) cellosonate.  Deze twee hoogtepunten uit het 
cellorepertoire vereisen een volwassen technische en muzikale rijpheid en, met zijn 18 jaar, bleek Theo-
door volledig opgewassen tegen deze werken, die hij soeverein en met overtuiging bracht. Pianiste Irina 
Ossetskaya, die ook Dominique begeleidde, was zijn partner bij deze prestaties van formaat! 
‘Onze’ Monique Verheugt deed een goede greep door de musici na hun optreden te interviewen, wan-
neer de spanning weg was. Dit werkte veel beter dan de introductiepraatjes vooraf bij vorige gelegenhe-
den. 
We mochten ons ditmaal verheugen op een vrijwel volle Rabo Zaal (210 bezoekers), waarvan een 45(!) in 
de schoolgaande leeftijd.  
  
 

          
Dominique Seelen, 13j      210 bezoekers in de Rabozaal (45 jongeren!) 
 

        
Gerben Jongsma, 14j (+neef Arjen of trucage?)          Theodoor Heyning, 18j 
  



20 februari 2018  Kinderconcert: Kwartetten met Beethoven 
    Dudok Quartet (2 voorstellingen in De Schalm) 
  

Hoe laat je 400 kinderen 45 minuten naar Beethoven luisteren? Door 
ze te laten luisteren en kijken naar het Dudok Strijkkwartet. In het ka-
der van het onderwijsproject Meer Muziek bezochten de kinderen van 
OBS Kloosterveen, de Heksenketel, de Driesprong, Het Octaaf en de 
Lieflandschool de voorstelling Kwartetten met Beethoven en maakten 
ze op een toegankelijke manier kennis met klassieke muziek. En het 
werkt! Want wat vonden ze het mooiste? “De liedjes!”, aldus de kin-
deren. Tweemaal was De Schalm tot de nok gevuld met enthousiaste 
kinderen. 
Een zeer geslaagd samenwerkingsproject met het ICO Centrum voor 
Kunst & Cultuur! 

HOE KLINKT KWARTETTEN MET GOUD? In Kwartetten met Beethoven breekt het Dudok Quartet Amster-
dam het beroemde Strijkkwartet opus 132 van Beethoven open voor jonge oren. 
Vier musici spelen buiten met elkaar een kwartetspel. “Heb jij voor mij van de strijkers de altviool?”, “Ik 
mis nog van de getallen nummer 4”, “Wie heeft van de metamorfose de vlinder?”, “En wie heeft de aller-
mooiste kleur goud?” 
Het kwartet neemt je zonder woorden mee in een muzikaal spel met verschillende sferen en kleuren. 
Het geniale muziekstuk van Beethoven is steeds in beweging en wordt, net als de kaarten in het spel, tel-
kens opnieuw geschud. Komen alle muzikale kleuren uiteindelijk bij elkaar? Een concert vol fantasievolle 
beelden, beweging, magie en verwondering met de mooiste muziek van Beethoven. 
 
Meer Muziek: Dit project organiseerden de Muziekkamer en het ICO om scholen, die met Meer Muziek 
investeren in het muziekonderwijs, kennis te laten maken met klassieke muziek. Kinderen zijn op jonge 
leeftijd ontvankelijk voor alle soorten muziek, maar zullen over het algemeen vooral in aanraking komen 
met popmuziek en filmmuziek. Het bezoek aan dit concert was voor de kinderen en de leerkrachten een 
bijzondere leerervaring. Als gezegd, - ook al was de spanningsboog voor sommigen wat lang – verreweg 
de meeste reacties van de kinderen en docenten waren zeer enthousiast. 
 

   
 

               



zondag 21 oktober 2018 Prijswinnaars Prinses Christina Concours 2017-2018:    
Sterren van morgen! 

Ook deze editie in onze ‘Sterren van Morgen’ traditie was zeer geslaagd. De drie de Sterren beheersten 
hun instrument fantastisch en traden professioneel, en ogenschijnlijk zonder podiumvrees, op. De 14-
jarige klarinettiste Nynke Dijkstra maakte grote indruk met suites van Gade en Lutoslawski en ook de 16-
jarige harpiste Dara van den Brink bespeelde haar instrument virtuoos en volwassen (werken van 
Pescetti, Respighi, Tournier, e.a.). De gitarist Viktor Koning bleek de ‘artiest’ van het drietal en had zich 
op het podium – met pet en al - een eigen stijl aangemeten. Zijn beheersing van de gitaar was voortreffe-
lijk, hij hield het alles bij elkaar voor het publiek misschien wel wat al te intiem (iets versterking nodig?). 
Na luitmuziek uit de renaissance en Spaans/Latijns repertoire van Villa-Lobos en Rodrigo ontpopte hij 
zich als singer/songwriter met een overtuigend gebrachte song van Nat King Cole. Applaus, voor allen, 
inclusief Nynke Eekhof, die Nynke Dijkstra voortreffelijk begeleidde.   
Mariken introduceerde en interviewde de musici vlot en professioneel. Dit werkt veel ontspannender 
dan de ‘eigen’ introductie door de musici, die in het verleden vaak stroef overkwam. De zaal was – als 
gebruikelijk – goed gevuld (145), waaronder een twintigtal jongeren. Dat laatste getal zouden we graag 
wel wat hoger zien. Het is tenslotte verheugend dat - na jaren van afwezigheid - we ditmaal weer een 
aantal mensen in het kader van Vier het Leven mochten begroeten. 
Al met al een geslaagd evenement! 
(i.s.m. Theater DNK) 
 

    
 

    
 
 
  



Oktober-kindermaand 2019 
 
Classic Express 
Op een druilerige donderdag 10 en vrijdag 11 oktober domineerde de Classic Express van het Prinses 
Christina Concours het Koopmansplein in Assen. 
 

     
 
De Classic Express is een enorme trailer die kan uitschuiven tot een complete concertzaal. Aan boord van 
deze Classic Express verzorgden drie prijswinnaars van eerdere Prinses Christina Concoursen optredens 
voor groepen 7 en 8 van basisscholen. De musici – tevens goed gecoachte presentatoren! - waren: Mare 
Keja (cello), Andrei Makarov (piano) en Benjamin de Boer (contrabas).  
[Het is grappig op te merken dat Mare drie dagen later als Ster op ons hoofdpodium stond te stralen in 
DNK; hetzelfde geldt Andrei, zij het in 2014. Muziekkamer Assen als broedplaats van talent!] 
Zo’n 200 leerlingen van KC Baggelhuizen, Vrije School de Es, CKC Het Kompas en AZC school De Feniks 
hebben zo gedurende een zestal concerten op een speelse manier kennis gemaakt met klassieke muziek. 
Er was groot enthousiasme bij de leerlingen en veel interactie met de musici. De gespeelde muziekstuk-
ken riepen tal van vragen op; zoals: hoe zwaar is je contrabas?; waar is dat pedaal van de piano voor?; 
of: hoe gaat de lucht nou trillen als je de snaar aanstrijkt? De meest ontwapenende was wel: Huilt je 
moeder ook als je dit stuk thuis zo mooi speelt? (nadat Mare Après un Rêve van Fauré heel gevoelig 
speelde). Een zeer geslaagd evenement! 
[Dit project was een initiatief van Muziekkamer Assen in het kader van haar 30- jarig bestaan en kwam 
tot stand in samenwerking met het ICO, Centrum voor Kunst en Cultuur en het Prinses Chrtistina Con-
cours. De gemeente Assen en het (voormalige) Albinofonds maakten dit project financieel mede moge-
lijk.] 
  

   
          (In de Classic Express) 

 
Sterren van morgen 
Op 13 oktober vond ons traditionele “Sterren van morgen” concert plaats in de Rabo Zaal van theater 
DNK. Tijdens dit concert traden winnaars van het Prinses Christina Concours 2018-2019 op. Op het po-
dium stonden deze keer drie Noord-Nederlandse toptalenten, die eerst in Groningen de noordelijk finale 
gewonnen hadden en vervolgens ook nog eens de landelijke finale in Den Haag! De optredende sterren 
waren: 
Mare Keja (14), cello (uit Anderen), begeleid door Mirsa Adami, piano (PCC laureaat in 1992!) 
Kees Kruit (19), piano (uit Peize) 



Kalina Vladovska (19), slagwerk/marimba (uit Groningen) 
 
Mare speelde, ondanks haar jeugdige leeftijd, heel volwassen en muzikaal een aantal delen uit de eerste 
(solo-) cellosuite van Bach, en later met Mirsa Adami de prachtige romantische Fantasiestücke van Schu-
mann. Ze nam het publiek helemaal mee in haar spel, vooral in de melodische lange lijnen, die ze heerlijk 
uitspeelde. Kees presenteerde een programma dat een virtuoos als Sokolov niet zou hebben misstaan: 
de Fantasie van Mendelssohn en twee van Rachmaninovs Études Tableaux. Hij speelde dit zware reper-
toire met verve en veel gevoel, ondanks de wat bescheiden vleugel; ’het was hard werken’ merkte hij op 
in zijn interview. Vooral Rachmaninov is uw schrijver bijgebleven. Kalina tenslotte verloochende haar va-
derland Bulgarije niet. Naast een prachtig optreden waarin ze de marimba van fluisterzacht zingen en 
impressionistische klanken tot uitgesproken percussie verkende, bracht ze een ode aan de tupan (een 
traditionele Bulgaarse trommel) in een compositie van haar landgenoot Paliev; een aanstekelijk optre-
den, waarmee ze een week later te gast was bij Podium Witteman. 
Naast het voortreffelijke spel van deze jonge mensen vielen ook het goede contact met het publiek en de 
goede presentatie op: open, helder formulerend in de interviews die op hun optreden volgden. 
Dit concert kwam tot stand in nauwe samenwerking met theater DNK. 
 

             
 
 Baboesjka 
Op 20 oktober speelde de familievoorstelling Baboesjka en het Russische Beest, een spannend, muzikaal 
Russisch sprookje. 

Verteller Joep Onderdelinden en de musici van het Hexagon ensemble daagden het publiek 
– van klein tot groot – uit om verliefd te worden op het Russische Beest. Het is het verhaal 
van Belle en het Beest of, in het Russische origineel: De Scharlaken Bloem. In Assen beleef-
den we de wereldpremière van deze voorstelling! 
Dit was nu een voorstelling die van A tot Z de hele zaal meenam, ongeacht de leeftijd. De 

muziek van het ensemble en het spel van de acteur sloten mooi op elkaar aan en waren beide zo goed 
dat het soms moeilijk was te kiezen waarop je te concentreren. Het ensemble speelde met verve hoogte-
punten uit het Russische repertoire (Liadov, Rachmaninov, Glinka, Moessorgski,…), nu eens heroïsche 
marsmuziek, dan weer prachtige melodieën zoals - bij het dramatisch hoogtepunt - de alom bekende Ro-
mance (van Sviridov, weten we nu!).  
 

Joep Onderdelinden was geweldig op dreef, hij goochelde knap 
met zijn identiteiten – nu eens Baboesjka, dan weer het Beest (en 
even de Prins) –, had goed getimede grapjes en terzijdes en ge-
bruikte als sterke rode draad de wijsheid dat achter elk verhaal 
een ander verhaal zit. Iets wat met een steeds verder afgepelde 
Matroesjka mooi vormgegeven kon worden.  

Een zeer geslaagde voorstelling die, evenals de voorgaande, tot stand kwam in nauwe samenwerking 
met theater DNK. 


