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philharmonie bereikt met 407 activiteiten meer dan 750.000 luisteraars in 2017
Geachte relatie,
Met veel genoegen doen we u ons Jaarverslag 2017 toekomen. In 2017 hebben we
een grote output mogen realiseren met veel hoogtepunten in zowel onze
symfonische als educatieve praktijk als met onze innovatieve activiteiten. Waarmee
we ook in dit jaar op een dynamische wijze invulling hebben gegeven aan onze
missie: ‘De philharmonie zuidnederland is hét symfonieorkest van het Zuiden met
het grootste speelgebied van Nederland. Het is een belangrijke speler en
pleitbezorger voor klassieke muziek vanuit traditionele en innovatieve formules.
De philharmonie zuidnederland staat daarbij voor kwaliteit, cultureel
ondernemerschap en toegankelijkheid voor alle groepen in de samenleving.’
Bijgaand jaarverslag geef een overzicht van al deze activiteiten en de resultaten
daarvan.
We kijken uit naar het komende seizoen, dat in het teken staat van ons 5-jarig
jubileum. We hopen u bij een van onze vele activiteiten te mogen treffen.
Met vriendelijke groet,
Dr. Stefan Rosu
Intendant en bestuurder
philharmonie zuidnederland
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Inleiding
Een verdere artistieke groei, ontwikkeling en
verbreding van de rijke waaier aan activiteiten.
Zo kan het artistieke jaar van philharmonie
zuidnederland worden samengevat. Aan de
hand van het businessplan Verder Ontwikkelen
2017-2021 stelde het orkest zich ten doel zich
te manifesteren als een onmisbare schakel in
het culturele leven in Zuid-Nederland. Een
hoge artistieke kwaliteit, een constante drang
naar innovatie en het bieden van een rijk
geschakeerde educatie waren de speerpunten
die horen bij deze culturele topinstelling.
2017 kende vele artistieke hoogtepunten.
Dirigenten en solisten van wereldformaat
traden op met het orkest. Het filmproject
West Side Story - Film with Live Orchestra werd
voor een 7920-koppig publiek op het Vrijthof
in Maastricht uitgevoerd; een wereldwijde
primeur als open-air event. Veelal in opdracht
van het orkest geschreven composities of
geïnitieerde projecten gingen in première.
Er ontstonden spannende samenwerkingen,
het orkest ontwikkelde nieuwe concertformats
en presenteerde innovatieve projecten. Naast
haar symfonische taak vervulde het orkest een
voorname rol als inspirator voor het rijke
amateurmuziekleven en als talentontwikkelaar voor de musici van morgen. Bovendien
maakte het orkest als muzikaal ambassadeur
van Zuid-Nederland haar eerste buitenlandse
tournee naar het gerenommeerde Festival
International de Piano in het Zuid-Franse
La Roque d'Antheron.

Op muzikale ontdekkingstocht
Dat muziek een positieve bijdrage levert aan
de ontwikkeling van het kind staat onomstote
lijk vast. Hoe meer muziek je hoort, hoe beter
je leert luisteren: naar muziek, naar anderen,
naar jezelf. Niet voor niets staat muziek op de
basisschool weer volop in de belangstelling.
Aan die muzikale ontdekkingstocht levert
philharmonie zuidnederland een bijdrage. De
activiteiten van philharmonie zuidnederland
brengen leerlingen uit het primair onderwijs
in een wereld die ze vaak niet kennen. Ze
horen nieuwe instrumenten, worden verwon
derd door de verrassende muziek, raken geïn
spireerd voor hun muziekles op school of
buitenschools. De philharmonie zuidnederland
heeft ook een uitgebreid aanbod voor het
voortgezet onderwijs, zoals het dansconcert
HeartBeat, Repetitiebezoek, Meet ä Greet of
Tussen Kunst ä Klank - passend binnen CKV
en voor leerlingen met een kunst- of muziekprofiel. Met dit programma wil het orkest
leerlingen een unieke en authentieke ervaring
bieden, die zij in de klas niet kunnen krijgen.
Klassieke muziek staat niet dicht bij de
jongere van deze tijd. Door hen muziek te
laten ervaren en hen in contact te brengen
met de meest bevlogen ambassadeurs van
klassieke symfonische muziek gaat er een
wereld voor hen open, waartoe zij zich op hun
eigen manier mogen verhouden.
philharmonie zuidnederland,
Dr. Stefan Rosu, Intendant en Bestuurder
Jos Roeden, Artistiek Programmeur
Adeline van Campen, Hoofd Educatie
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“Speerpunten waren een hoge
artistieke kwaliteit, een constante
drang naar innovatie en een
rijkgeschakeerde educatie.”
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Het orkest heeft in 2017
met 407 activiteiten

bezoekers/luisteraars bereikt.
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Het orkest heeft in 2017
met 128 concertuitvoeringen

concertbezoekers bereikt.
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Het orkest heeft in 2017
met 213 educatieve activiteiten

scholieren bereikt
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De concerten werden door
de bezoekers gemiddeld
gewaardeerd met een
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FORMATIE EN BUDGET

Het orkest had in 2017

144 fte
werknemers in dienst.

Het orkest had in 2017
een budget van

De totale personeelskosten
bedroegen in 2017

C 13.876.621

C 10.725.000

Het orkest genereerde in 2017
eigen inkomsten van

77%

C 2.254.273

van het orkestbudget zijn
personeelskosten.
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RATIO SUBSIDIES

Bij elke euro die het orkest zelf
aan inkomsten genereerde legden
de overheden

C5
aan subsidie toe.

Per bezoeker/luisteraar
legden de overheden gemiddeld

C 15,30
aan subsidie toe.

Per activiteit legden de
overheden gemiddeld

C 28.556
aan subsidie toe.
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“Alsof Beethoven
tot mij sprak...”

Hawar Tawfiq
componeerde werk
over de eenwording

Vijfentwintig jaar geleden werd
in Maastricht de Europese Unie
opgericht. Componist en violist
Hawar Tawfiq schreef in
opdracht van philharmonie
zuidnederland het orkestwerk
Unificazione, waarin Koerdische
klanken en westerse wegen
samenkomen - zijn visie op het
Europa van vandaag.
tekst Machiel Swillens

C't-, X

‘Ik kreeg opeens een mail van het orkest.
Ze hadden mij geselecteerd om een stuk te
schrijven. Een stuk voor philharmonie zuid
nederland. Ik dacht meteen: wauw, dat is
geweldig!' Hawar Tawfiq vult de waterkoker in
de kleine keuken van zijn Tilburgse woning.
Ondertussen vertelt hij over het stuk dat net af
is. Hij heeft er een jaar aan gewerkt. ‘Het stuk
mocht twintig minuten duren. Naast mijn
werk zou de Negende Symfonie van Beethoven
worden gespeeld.' Het ging om een nieuwe
compositie ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Europese Unie. Als thema
kreeg hij vrijheid en democratie. ‘Ik had
meteen ideeën. Democratie past goed bij het
orkest. Al die dialogen tussen de instrumen
ten. Maar ik moest iets concreets hebben...'

Altijd oorlog
Hawar Tawfiq werd geboren in Suleimaniya in
Noord-Irak. In het Koerdische gedeelte. ‘Mijn
land ligt verspreid over Irak, Iran, Turkije en
Syrië.' Terwijl hij opgroeide was er eigenlijk
altijd oorlog. Eerst de achtjarige oorlog tussen
Iran en Irak. Vervolgens de Golfoorlog en
daarna een opstand in Koerdisch Noord-Irak.
‘We waren min of meer bevrijd, maar er brak
opnieuw een verschrikkelijke tijd aan.
Verschillende politieke partijen bestreden
elkaar. De oorlog ging gewoon verder.'
Maar als het altijd oorlog is, gaat ook het leven
door. ‘In de jaren zeventig en tachtig was de
westerse cultuur heel hip in Irak', vertelt
Hawar. ‘Jongeren lazen Russische literatuur en
luisterden naar klassieke muziek. Mijn oudere
broer deed ook pogingen om naar klassiek te
luisteren. Hij was kunstschilder en wilde tegen
zijn vrienden kunnen zeggen dat hij Beetho
ven en Mozart waardeerde. Maar hij kon er
niet naar luisteren.' Wat zijn broer niet lukte,
kon de kleine Hawar wel. ‘Mijn broer gebruikte
de grote kelder onder ons huis. Daar kon hij
schilderen en herrie maken. Als hij er niet
was, ging ik naar beneden. Ik was een jaar
of vijf. Dan luisterde ik in de kelder naar zijn
cassettebandjes met de symfonieën van
Beethoven. Die vond ik zo mooi. Zoveel klan
ken, zoveel lagen!' Daarmee begon het. Toen
Hawar negen was, bracht zijn broer hem naar
een muziekdocent. ‘Ik zei dat ik viool wilde
spelen. Mijn moeder zag daar niets in. Hoewel
mijn broer eigenlijk liever wilde dat ik ook
schilder werd, nam hij het voor mij op.
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Geld voor een viool was er niet. Mijn zwager
kocht zo'n made in Japan-viool voor mij.' Viool
les hebben was niet vanzelfsprekend. Er waren
geen methodes en de docent had alleen het
eerste leerboek. Zelf vond Hawar de blad
muziek van het Vioolconcert van Paganini. ‘Ik
dacht: niets is onmogelijk. Ik studeerde zes
uur per dag. Ik was tien. Na een maand kwam
ik in de muziek het woord solo tegen. Had ik
alleen nog maar de orkestinleiding gedaan...'

philharmonie zuidnederland

“Vluchten is als een kanker
behandeling. Je bent van iets af,
maar je krijgt iets anders.
Je hoort nooit echt hier, maar
ook niet meer daar.”

Hij werd aangenomen. ‘Ik was zo blij! Ik deed
technisch alles verkeerd, maar ze hoorden dat
ik muzikaal was, dus gaven ze mij een kans.'

De weg naar leven of dood
Toen hij vijftien was, kwam alles op losse
schroeven te staan. Hawar raakte bevriend
met een moslimmeisje. Hawars familie was
niet-moslim, maar behoorde tot de religieuze
minderheid Kakai. Toen de vriendschap
uitkwam, besloten de behoudende familie
leden van het meisje tot eerwraak. Hawar was
zijn leven niet zeker. Dat, en de constante
dreiging van Saddams regime, dwongen hem
te vluchten. Ik dacht: als ik blijf, ga ik dood.
Als ik ga, kan ik onderweg omkomen, maar
dan heb ik ook een kans op leven.' Tegen
betaling namen smokkelaars hem en 36
andere vluchtelingen mee. De bergen in.
Door de sneeuw, over de grens met Iran,
richting Europa. Toen hij na een barre tocht
van drie maanden in Nijmegen bij kennissen
belandde, besloot hij te blijven. ‘Ik zag
mensen fietsen, en glimlachen op straat.
Ik dacht: ik ben nu toch safe. Ik wil studeren.
Laat ik hier blijven.' Hij meldde zich bij de
vreemdelingendienst. Met een busje werd hij
met andere vluchtelingen naar Oisterwijk
gebracht. ‘Het was al nacht toen we aankwa
men. Toen ik aan de beurt was, vroeg ik direct
of er een bibliotheek was. Ik was vijftien. Ik
wilde de taal leren, studeren. Dat hadden ze
in tien jaar nog nooit meegemaakt.'

Eigen kleur
Naast viool studeerde Hawar compositie,
maar de studie was zwaar. En het leven als
vluchteling was verre van makkelijk. Zijn asiel
aanvraag werd afgewezen. Hij kreeg geen
verblijfsvergunning, maar kon uiteindelijk
toch blijven. Eerst op zijn studievisum, daarna
omdat hij met vioolspelen en lesgeven in zijn
eigen levensonderhoud voorzag. ‘Het niet
hebben van een verblijfsvergunning heeft mij
altijd achtervolgd. Het was psychisch moeilijk.
Ik heb kansen gemist doordat ik niet kon
reizen.' Hawar werd door Daniel Barenboim
uitgenodigd in het West-Eastern Divan
Orchestra te komen spelen, maar hij mocht
niet reizen. Hij won een prijs in Oslo voor zijn
filmmuziek, maar kon die niet ophalen. Hij
kon niet naar de VS toen de oud-concertmeester van het Concertgebouworkest hem vroeg
daar te komen studeren. ‘Vluchten is als een
kankerbehandeling. Je bent van iets af, maar
je krijgt iets anders. Je hoort nooit echt hier,
maar ook niet meer daar.' In 2006 kreeg hij
cum laude zijn bachelor viool. Twee jaar later
behaalde hij ook zijn master met de hoogste
onderscheiding. Viool én compositie.

Hij mocht een viool lenen, en er werd woon
ruimte geregeld waar hij viool kon studeren.
Hawar nam vioolles. Op aanraden van Mieke,
zijn taallerares, deed hij toelatingsexamen
voor het conservatorium in Tilburg.

Hij vond werk aan de muziekschool en begon
in professionele orkesten te spelen. Hawar
herinnert zich goed hoe hij bij Het Brabants
Orkest voor het eerst de Negende Symfonie van
Beethoven speelde. Hij zat midden in de

muziek die hij in de kelder in Irak zo einde
loos had beluisterd. ‘De tranen stroomden
over mijn wangen. Het was alsof Beethoven tot
mij sprak.' Sinds begin 2014 heeft Hawar de
Nederlandse nationaliteit. Eindelijk kreeg hij
een paspoort.
Vrijheid en democratie
In zijn huis in Tilburg slaat Hawar de
partituur van zijn stuk open. ‘Het thema was
vrijheid en democratie, maar ik zocht iets
concreets. Bij Europa dacht ik aan drie dingen.
De oude Grieken met hun democratie die niet
voor iedereen was, want ze hadden slaven.
De Bijbel, waarin iedereen voor God gelijk is.
En de Franse Revolutie, waarbij iedereen
gelijk is, niet door God of iets buitenaards,
maar vanuit ons eigen mens-zijn. Dat werd
mijn inspiratie.' Hawar benadrukt dat het
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alleen een uitgangspunt was. Iedereen mag
in zijn muziek horen wat hij er zelf bij voelt.
‘Vroeger in Irak verstond ik niets van de tekst
van het slotkoor in Beethovens Negende. En
die symfonie werd echt niet mooier toen ik
later begreep waar het over ging. Dat is de
kracht van muziek.' a

Schoonheid zien
In zijn orkestwerk Unificazione brengt
Hawar Tawfiq westerse en Koerdische
muziek bij elkaar. Voor de Koerdische
muziek ging hij terug naar zijn geboorte
plaats Suleimaniya. Daar nam hij met
Koerdische musici een geluidsband op.
Die opnames zijn onderdeel van de
uitvoering. Unificazione is zo een werk
voor orkest en elektronica. Te horen zijn
een nay (Koerdische fluit door Fardin
Lahourpour) en vijf Koerdische slagwer
kers. Zanger Payam Rozh-halati zingt
een Koerdische poëtische tekst over de
schoonheid van een bloem: ‘.waarom
ben je zo mooi, waarom ben je zo zacht,
en zonder enige reden gelukkig.'
Hawar Tawfiq over de tekst: ‘Hij zingt
half huilend om de vreselijke dingen
waartoe mensen in staat zijn als ze geen
schoonheid meer zien.'
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Verdieping
in serieprogrammering
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De serieprogrammering vormt de spil
waar alles om draait. Ze verenigt de
artistieke ambities van het orkest en
de wensen van het publiek. Nieuw was
de invoering van een thematische rode
draad met ingang van seizoen 2017-2018,
waardoor extra artistieke diepgang werd
bereikt.
De ruggengraat van philharmonie zuidnederland vormt de serie
programmering. Aan de hand van achttien serieprogramma's verdeeld
over drie programmalijnen bracht het orkest een breed en evenwichtig
aanbod aan symfonische muziek in de provincies Noord-Brabant,
Limburg en Zeeland. De programma's werden gekenmerkt door het
verenigen van de artistieke ambities van het orkest en de wensen van
het publiek. Met als doel het presenteren van een dwarsdoorsnede van
orkestliteratuur in twaalf speelsteden in Noord-Brabant, Limburg en
Zeeland. De drie programmalijnen worden met ingang van seizoen
2015-2016 gehanteerd en bleven in het businessplan Verder Ontwikkelen
2017-2021 gehandhaafd. Ze vormen de artistieke basis, maar houden
daarnaast rekening met praktische aspecten zoals de akoestische
mogelijkheden en zaalgrootte van de diverse speelplekken, een efficiënte
inzet van de orkestformatie en het inspelen op wensen en behoeften
van het publiek.
Nieuw met ingang van seizoen 2017-2018 was de invoering van een
thematische rode draad door de serieprogrammering. Intendant Stefan
Rosu en artistiek programmeur Jos Roeden wilden met een thematiek
extra artistieke diepgang in de programmering aanbrengen. Door daarop
te focussen - in het geval van seizoen 2017-2018 Scandinavië - ontstond
er een artistieke context waarbinnen compositieopdrachten en orkest
werken van onder meer Nielsen, Lindberg en Abrahamsen geprogram
meerd werden.

Groots & Avontuurlijk

MICHAEL SANDERLING

De programmalijn Groots ä Avontuurlijk vormt het artistieke parade
paardje van het orkest en is een mix van groots bezette werken met nieuw
en bewezen hedendaags repertoire. Het draait in deze programmalijn
om de nieuwe inhoud en draagt in belangrijke mate bij aan het artistieke
profiel van het orkest. De Componistendag is een niet meer weg te
denken samenwerking tussen het orkest en het Theater aan het
Vrijthof in Maastricht. Deze 15e editie stond op 14 januari in het teken
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ANTONY HERMUS

SKRIDE

van Sergei Prokofjev. Een kolfje naar de hand van chef-dirigent Dmitri
Liss, die het orkest leidde in een selectie uit het ballet Romeo ä Julia,
het Tweede Vioolconcert met als solist Sergey Krylov en de Symfonie nr. 5.
Het programma werd een dag later in het Muziekgebouw Eindhoven
herhaald. “De combinatie Liss-philharmonie bleek wederom een geluk
kige. Het orkest reageerde goed op Liss, die met heel zijn lijf, op bijna
kwetsbare wijze de muziek verbeeldde. Alerte strijkers, felle houtblazers,
geprononceerd klinkende koperblazers en een keur van goed getimede
slagwerkers gaven gedreven reliëf en inhoud aan dit monumentale
werk”, schreef het Eindhovens Dagblad.

Visie op hedendaags Europa
In het kader van de viering van 25 jaar Verdrag van Maastricht voerde
het orkest tussen 2 en 5 februari onder leiding van de Duitse dirigent
Michael Sanderling en met medewerking van het Brabant Koor de
Symfonie nr. 9 van Beethoven uit. Het werk kreeg in Maastricht en Heerlen
een theatrale opmaat door de tekst van Jibbe Willems, waarin de
huisschijver van Toneelgroep Maastricht acteur Michel Sluysmans in de
huid van Beethoven liet kruipen. De doofheid van Beethoven werd door
Willems gebruikt als metafoor voor het verminderen van de onderlinge
dialoog in Europa. Naast het vieren van 25 jaar Europa bracht het
orkest hiermee een krachtige boodschap en reflectie op het Europa van
vandaag. De Koerdisch-Nederlandse componist Hawar Tawfiq schreef
in opdracht van het orkest Unificazione als zijn visie op het Europa van
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MAXIM RYSANOV

vandaag. Volgens De Limburger “ontvouwde Unificazione een persoonlijk
klankuniversum dat constant verraste”. Een volgens De Limburger
“Ambitieus en divers programma van philharmonie zuidnederland”
vormde Muziek vol Liefde ä Dood dat Dmitri Liss op 31 maart en 1 april
in Maastricht en Eindhoven leidde. Het concert opende met Wagners
Prelude und Liebestod uit Tristan und Isolde, gevolgd door Francesca di
Rimini van Tsjaikovski. “Beide uitvoeringen bruisten van energie, van
gefocuste concentratie en gepassioneerde ontladingen”, aldus het
Eindhovens Dagblad. “Spannend, zachtmoedig, fel. Visionair, verheven
en down to earth”, klonk volgens dezelfde journalist de hoofdmoot van
het programma; Styx van de Georgische componist Gia Kantsjeli voor
altviool, groot orkest en koor. Met medewerking van de solist Maxim
Rysanov en de zangers van Studium Chorale zette Dmitri Liss het werk
vol contrast en met een allesverstikkende spanning neer. Memorabel
was de aanwezigheid van de hoogbejaarde en uiterst broze componist
Kantsjeli, die na de uitvoering zijn waardering liet blijken.

Film Daphnis et Chloé
Op 30 september en 1 oktober speelde het orkest in Eindhoven en
Maastricht de Suites 1 en 2 uit Ravels ballet Daphnis et Chloé. De uitvoering
werd visueel ondersteund door de wereldpremière van de gelijknamige
film van de Tilburgse cineast Lucas van Woerkum. Het concert opende
met de Nederlandse première van Vivo, een ouverture van de Zweedse
componist Magnus Lindberg die hij schreef voor de New York Philharmonic
als muzikale opmaat naar Ravels Daphnis et Chloé. Na de uitvoering van
Stravinksky's Suite nr. 2 liet violiste Baiba Skride haar enorme vakman
schap horen in het zelden uitgevoerde Vioolconcert van Carl Nielsen.
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‘Muziek van boven de boomgrens' luidde ooit de typering van dirigent
Bernard Haitink over de immense Symfonie nr. 6 van Gustav Mahler,
die op 22 en 23 oktober in Maastricht en Eindhoven werd uitgevoerd.
90 minuten lang trok Dmitri Liss alle registers van het 106-koppige sterke
orkest open. In 2017 is het 125 jaar geleden dat Hendrik Andriessen
werd geboren. Aanleiding voor het orkest om zijn liederencyclus
Miroir de Peine als opmaat naar Mahlers ‘Tragische’ te programmeren.
De liederen werden op stemmige wijze gebracht door mezzosopraan
Christianne Stotijn.

De Meesterwerken

CLAUS PETER FLOR

De tweede programmalijn van philharmonie zuidnederland heet De
Meesterwerken en focust zich op de geliefde negentiende- en twintigsteeeuwse werken van grote componisten als Schumann, Tsjaikovski en
Saint-Saëns. Vaak worden deze programma's binnen een tijdsbestek van
twee weken gespeeld. De doorgaans gemiddelde orkestbezetting van de
programmalijnen De Meesterwerken en De Klassieken maakt het mogelijk
om gelijktijdig met de overige musici andere projecten te realiseren.
Mede naar aanleiding van de kunstbeurs TEFAF in Maastricht speelde
het orkest tussen 10 en 19 maart onder leiding van Dmitri Liss de
Schilderijententoonstelling van Moessorgski in de instrumentatie van
Ravel. “Voor philharmonie zuidnederland betekende dat schitteren op
de vierkante meter. Strijkers, koper, hout en slagwerk vormden een
sterk en homogeen, gedurfd en expressief, maar boven alles beschaafd
en evenwichtig geheel”, aldus het Eindhovens Dagblad. Het programma
werd uitgevoerd in Maastricht, Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en
in de serie Zondagochtendconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam.
Het programma opende met het symfonisch gedicht Don Juan van
Richard Strauss, waarin Liss volgens het Eindhovens Dagblad “een hoge,
muzikaal intelligente kwaliteit uit het orkest haalde”. Vioolsolist
Grigory Sokolov moest op het laatste moment om persoonlijke redenen
afzeggen en werd op sublieme wijze vervangen door de energieke
Russische violiste Alena Baeva in Lalo's Vioolconcert.

Passietijd met Antony Hermus

LUCAS EN ARTHUR JUSSEN

De Brabantse dirigent Antony Hermus stond al lang op het verlang
lijstje van philharmonie zuidnederland en maakte tussen 7 en 13 april
voor het eerst zijn opwachting bij het orkest met een programma met
werken die aansluiten bij de passietijd. Van Luikenaar César Franck
klonk zijn morceau symphonique Rédemption, ofwel Verlossing. Mozarts
Klarinetconcert is zijn allerlaatste werk en nergens reikt de componist
dichter tot de hemel dan in het tweede deel, het Adagio. Helaas moest
de solist Andreas Ottensamer door oververmoeidheid afzeggen. De
jonge Belgische klarinettiste Annelien Van Wauwe en zeker de Israëli
sche klarinettiste Shirley Brill wisten Ottensamer snel te doen vergeten.
Schumann schreef zijn Symfonie nr. 2 als een hommage aan Bach.
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“Vanaf de eerste noot
stak Liss de brand in het
orkest en hield de vlammen
gaande”
De Limburger

Het werk klonk onder leiding van Hermus virtuoos en vol energie.
Het laatste serieprogramma van het seizoen 2016-2017 uit de serie
Meesterwerken koppelde huispianist Hannes Minnaar voor het eerst
aan chef-dirigent Dmitri Liss. Minnaar koos voor Chopins Tweede
Pianoconcert, een werk dat hij nog niet eerder uitvoerde. Het past
binnen de nauwe relatie die er in de afgelopen jaren is ontstaan tussen
orkest en jonge Nederlandse solisten, zoals Hannes Minnaar, Simone
Lamsma en Lucas & Arthur Jussen: philharmonie zuidnederland biedt
hen de kans nieuw repertoire te brengen en zo bij te dragen aan hun
ontwikkeling. Van de veel te vroeg gestorven en onterecht in de verge
telheid geraakte Poolse componist Karlowicz klonk voorafgaand aan
het Pianoconcert de Prelude uit Bianca da Molena. Hoofdmoot vormde de
Symfonie nr. 6 van Tsjaikovski, waarin volgens het Eindhovens Dagblad
Dmitri Liss bewees dat “de nieuwe chef-dirigent duidelijk al de lieve
ling van het publiek is”. De concerten tussen 12 en 21 mei voerden het
orkest naar Maastricht, 's-Hertogenbosch, Heerlen, Eindhoven en naar
de prachtige historische Grote Kerk in Veere.

Uitbundig spel van Flor
Tussen 23 en 25 september opende het orkest het abonnementenseizoen
2017-2018 in Breda, Heerlen en Eindhoven. Dmitri Liss leidde het orkest
in de Suite uit The Golden Age van Sjostakovitsj en de Symfonische Dansen
van Rachmaninov. De bij musici en publiek geliefde Amerikaanse pianist
Wayne Marshall soleerde in het Pianoconcert in F van Gershwin.
Nog zo'n geliefde gast is dirigent Claus Peter Flor. De zeer ervaren en
gedreven Duitse topdirigent leidde het orkest van 9 tot en met 12 november
tijdens concerten in achtereenvolgens Heerlen, Breda, Eindhoven en
's-Hertogenbosch. Op het programma stond onder meer Schumanns
Symfonie nr. 3. Flors “gretig aanvaarde uitnodiging leidde tot verhalend
en uitbundig spel, waarin het koper (..) weids over het landschap schalt”,
aldus het Eindhovens Dagblad. De andere werken op het programma
waren Frans getint met de Ouverture King Lear van Berlioz en twee
werken voor cello en orkest. Celliste Quirine Viersen werd bereid
gevonden om in te vallen voor de geblesseerde soliste Harriet Krijgh.
Met veel sfeergevoel en kunde zette de ervaren Viersen het Celloconcert
nr. 1 van Saint-Saëns en de Elegie voor cello en orkest van Fauré neer.

JAN WILLEM DE VRIEND

DMITRI LISS

Liss laat orkest vlammen
Tijdens het laatste serieprogramma van het jaar was het weer de beurt
aan Dmitri Liss. Hij leidde het orkest in de Symfonie nr. 4 van Tsjaikovski.
“Dmitri Liss bleek in staat de noten een ongekende urgentie mee te
geven, een revolutionair elan dat door de musici beantwoord werd met
een buitengewoon intense respons. (..) vanaf de eerste noot stak Liss de
brand in het orkest en hield de vlammen met zijn karakteristieke grote,
vibrerende slag tot de laatste noot gaande. (..) Meer lading kun je de
muziek nauwelijks geven”, luidde het enthousiaste oordeel van De
Limburger. Eveneens van Tsjaikovski klonk het Vioolconcert, dat met
concertmeester Lei Wang als soliste op 21 en 23 december in Tilburg
en Eindhoven werd uitgevoerd.
Naar de concerten in Heerlen, Eindhoven, Utrecht en Breda nam het
orkest de pianobroers Lucas en Arthur Jussen mee. Zij verzorgden de
Nederlandse première van het Concert voor twee piano’s en orkest van
Philip Glass. Noemenswaardig was de muzikale opmaat tot Glass,
verzorgd door de slagwerksectie van philharmonie zuidnederland;
geheel volgens de theatrale aanwijzingen in de partituur speelden ze
als verrassing Musicfor Pieces of Wood van die andere grote Amerikaanse
minimalist, Steve Reich.

De Klassieken
Een laatste levensader en van groot belang voor artistieke kwaliteit van
het orkest is het klassieke repertoire. De Weense klassieken vormen het
fundament van het symfonieorkest. Naast de aantrekkelijkheid voor
het publiek, is het spelen van repertoire van de Grote Drie Haydn,
Mozart en Beethoven van ongekend belang voor de verfijning van de
basiselementen van het orkestspel. Klassieke inspiratoren zoals Mario
Brunello, Reinhard Goebel en Jan Willem de Vriend werden vanwege
hun stijlkennis uitgenodigd.
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Tussen 19 en 27 januari gaf het orkest
onder leiding van Jan Willem de Vriend zes
concerten in achtereenvolgens Eindhoven,
's-Hertogenbosch, Sittard, Venlo, Tilburg en
Maastricht. Centraal op het programma
stond het Pianoconcert in D van Sturm und
Drang-componist Carl Philipp Emanuel
Bach. De Duitser Michael Rische geldt als
autoriteit op het gebied van de zoon van de
beroemde Johann Sebastian Bach en werd
aangetrokken als solist. Van vader Bach
klonk de Suite nr. 3 en van Mozart de
‘Posthoorn Serenade’ met solistische bijdrage
van eerste trompettist Raymond Vievermanns
op posthoorn.Reinhard Goebel staat als
oprichter en voormalig muzikaal leider van
Musica Antiqua Köln bekend als een dirigent
met een sterke historisch geïnformeerde
muzikale opvatting. Hij leidde tussen 17
[N JOHN EDUSEI
en 26 maart het orkest met veel kennis en
kunde en liet een heel eigen licht op
Beethoven schijnen. Olga Pogostkina soleerde in het Vioolconcert in D
van Beethovens tijdgenoot en vriend Clement. Een wonderlijk en in de
vergetelheid geraakt werk dat diende als inspiratiebron voor Beethovens
beroemde Vioolconcert. De Vierde Symfonie en Ouverture Coriolan van
Beethoven completeerde het programma dat in Tilburg, Heerlen,
Sittard, Eindhoven, Breda en 's-Hertogenbosch werd uitgevoerd.

Hartveroverende Mario Brunello
De Italiaanse cellist en dirigent Mario Brunello leidde op 21 en 23 april
in Breda en Eindhoven twee memorabele concerten. De manier waarop
Brunello als dirigent en solist het orkest naar zijn hand zette, maakte
veel los bij het publiek en wist de harten van de musici te veroveren.
Brunello soleerde in het Celloconcert nr. 1 van Haydn en het op Mozarts
Derde Vioolconcert geïnspireerde Celloconcert nr. 2 van de Italiaanse
filmcomponist Nino Rota. Van Mozart klonk de Symfonie nr. 34 en van
Rossini de ouverture Il Turco in Italia.
Als tweede prijswinnaar van het Gustav Mahler Dirigentenwettbewerb,
wellicht de meest prestigieuze dirigentenwedstrijd ter wereld, werd de
jonge Rus Sergey Neller van 12 tot en met 15 oktober uitgenodigd voor
een programma met werk van de drie grote Weense componisten
Haydn, Mozart en Beethoven. Als hoofdmoot klonk tijdens de concer
ten in Vlissingen, Tilburg, Maastricht en Eindhoven de Symfonie nr. 39
van Mozart.
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Bijgestaan door meesterpianist Severin von Eckardstein leidde Neller
het orkest daarnaast door het Pianoconcert nr. 3 van Beethoven en
Haydns speelse Symfonie nr. 88.

Scandinavische focus
De Duitse dirigent Kevin John Edusei maakte in 2015 een geslaagd
debuut bij het orkest en keerde tussen 30 november en 10 december
terug voor maar liefst acht concerten. Hoogtepunt vormde het live op
Radio 4 uitgezonden en gestreamde Zondagochtendconcert vanuit het
Concertgebouw in Amsterdam. In het kader van de Scandinavische
focus mocht een werk van de wellicht meest vooraanstaande heden
daagse Scandinavische componist Hans Abrahamsen niet ontbreken
in De Klassieken. Van de Deen klonk de Nederlandse première van
Stratifications. Hannes Minnaar soleerde op 1 december in het
Pianoconcert nr. 22 van Mozart, in het Theater aan het Vrijthof in
Maastricht ter gelegenheid van de inauguratie van de nieuwe concert
vleugel en de oprichting van Het philharmonie zuidnederland Fonds.
De Symfonie nr. 8 van Beethoven maakte het programma compleet.
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“Cultuurminister Jet Bussemaker
noemde ‘huispianist’ Hannes
Minnaar tijdens de uitreiking
van de Nederlandse Muziekprijs
2016 een ‘hele, hele grote’.”

HANNES MINNAAR
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Herinneringen
aan de oever van
de Styx
t

Gia Kantsjeli
į
en Dmitri Liss
over het ontstaan
van Styx

'š-éi

GIA KANTSJELI

‘Zolang er muziek klinkt, is er
hoop.’ Deze woorden van Gia
Kantsjeli, ooit uitgesproken
naar aanleiding van de wereld
première van Styx, vormen de
rode draad in het leven van de
inmiddels 82-jarige Georgische
componist. Kantsjeli blikt terug
naar het ontstaan van Styx.
Het werk dat hij aanvankelijk
als één grote uitdaging zag.
tekst Olga de Kort-Koulikova

DMITRI LISS

Het idee voor een nieuwe compositie voor het
Festival Spirituele Muziek kwam vlak voor de
eeuwwisseling vanuit de Nederlandse Stich
ting Gaudeamus. Gecomponeerd in opdracht
van de Eduard van Beinum Stichting en opge
dragen aan altviolist Yuri Bashmet, beleefde
Styx zijn wereldpremière op 7 november 1999.
Kantsjeli's nieuwe werk voor koor, orkest en
altviool sprak zodanig tot de verbeelding dat
het zelfs tot ‘het koormeesterwerk van de
21ste eeuw' werd omgedoopt.
Zowel deze benaming als mijn veronderstel
ling dat zijn oeuvre inmiddels wel tot de klas
sieke werken van onze tijd behoort, maken de
componist aan het lachen. Volgens hem zijn
dergelijke beweringen ten minste vijftig jaar te
vroeg. Als hij dan nog steeds wordt gespeeld,
hebben muziekcritici misschien gelijk.
Veel hoofdbrekens
Achttien jaar na de première is Styx voor
Kantsjeli nog steeds een dierbaar werk. En dat
terwijl de opdracht hem aanvankelijk zoveel
hoofdbrekens had bezorgd. Hij zag zichzelf
niet bepaald als koorcomponist, en een koor
was juist een van de vereisten van Kantsjeli's
opdrachtgevers. ‘Ik was niet zo gecharmeerd
van het idee van een koorwerk. Mijn muziek
klinkt in zijn geheel al als een requiem,
waarom moet ik er dan nog één bij maken?
Bovendien vraagt een requiem om een tekst.
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De canonieke Latijnse variant was voor mij
geen uitkomst, want deze heeft al zijn vaste
vorm. Alles wat van tevoren bepaald is, staat
een componist in de weg en vormt ketenen
aan zijn creatieve proces.'
Vol twijfel deelde Kantsjeli zijn bedenkingen
met zijn vriend, de violist Gidon Kremer.
Deze was wel te spreken over het idee van een
requiem en stelde Styx als titel voor. Ineens
had de componist een houvast en een beeld
dat hem ondanks zijn eerdere twijfels meteen
beviel. ‘Dat idee van de ondergrondse rivier
die de grens vormt tussen het rijk van de
levenden en doden, was een mooie vondst
van Kremer.'
Naast het orkest en koor speelt ook de altviool
een belangrijke rol in Styx. Vanaf het begin
had Kantsjeli slechts één altviolist in gedach
ten: Yuri Bashmet. ‘De altviool vormt het
krachtcentrum van het werk. Het timbre van
de altviool en de intonaties van dit instrument
verenigen niet alleen de twee werelden onder
en boven de aarde. Ze trekken ook twee klank
werelden naar elkaar, die van het koor en van
het orkest. De altviool in Styx is de stem van
troost, vrede en harmonie.'
Muziek zonder pathos
Dirigent Dmitri Liss hoeft geen vijftig jaar te
wachten om over de composities van Gia
Kantsjeli te oordelen. Voor hem behoort de
vermaarde Georgiër met zekerheid tot een van
de belangrijkste hedendaagse componisten.
Beide musici kennen elkaar al meer dan
twintig jaar en zijn goed bevriend.
De tragische ondertoon van Styx vergelijkt de
dirigent met het leven zelf: ‘Ons leven heeft
een eind, het is zonder meer tragisch, maar de
vraag is natuurlijk hoe je daarmee omgaat.
Niet alleen in de muziek. Styx is een requiem
met een retrospectieve blik op het leven,
waarin persoonlijke herinneringen aan familie
leden en vrienden die zijn heengegaan,
vervlochten zijn met herinneringen aan het
leven zelf.

philharmonie zuidnederland

GIA KANTSJELI

Deze blik is van een wijze man, een warme
persoonlijkheid, die over de belangrijkste
dingen des levens weet te vertellen. En dat
alles op de subtiele en niet opdringerige
manier die Kantsjeli eigen is.'
De muziek van Styx ligt Dmitri Liss na aan het
hart. ‘In deze muziek hoor je Kantsjeli's liefde
voor het leven, voor zijn taal en voor alles wat
aards is. Ze vindt weerklank bij mij door
haar meditatieve aard, door de passie en de
afwezigheid van elke vorm van pathos. Elke
ontmoeting met hem en zijn muziek is een
indrukwekkende gebeurtenis die voor altijd
in herinnering blijft.' a

DMITRI

“Pas toen de titel Styx
vaststond, had Kantsjeli
houvast en een beeld dat
hem beviel”
Dmitri Liss
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De continue drang om te innoveren en
nieuwe concertformats uit te proberen
maakt deel uit van het DNA van
philharmonie zuidnederland. Al vanaf de
oprichting in 2013 is het orkest op zoek
naar vernieuwing vanuit de wens nieuwe
publieksgroepen te bereiken.

In het businessplan Verder Ontwikkelen 2017-2021 is innovatie een van
de speerpunten. Dit vanuit de overtuiging dat de huidige, snel verande
rende tijd vraagt om een symfonieorkest dat zoekt, inspireert en zich
naast de conventionele concertvormen met nieuwe presentatie- en
participatieformules optimaal verhoudt tot haar verzorgingsgebied.
Diverse projecten en uitdagende samenwerkingen met andere kunst
disciplines werden in 2017 gerealiseerd.

i-Classics
De voorheen innovatieve studentenreeks Spicy Classics - een op
maat gesneden kennismaking met klassieke muziek voor studenten kreeg een doorontwikkeling onder het nieuwe label i-Classics.
i-Classics staat voor innoveren, informeren en inspireren van het
publiek. De i-Classics-concerten zijn niet alleen toegankelijk en
bedoeld voor studenten, maar geschikt voor een breed en nieuwsgie
rig publiek van alle leeftijden. Bovendien gaat het bij i-Classics ook
om een informatieve component naast een innovatieve, die aan de
concerten worden toegevoegd. i-Classics gaat verder dan alleen het
accentueren van de muzikale verbeelding door middel van een verras
sende dramaturgie en thematiek. Een nieuw aspect is het geven van
achtergrondinformatie waardoor de muziekbeleving wordt vergroot.
De sfeer van de i-Classics- concerten is informeler dan bij de reguliere
concerten. De concertduur beperkt zich tot een uur. De concertzalen
worden - indien gewenst - verlaten en concertlocaties die beter
passen bij het karakter van de projecten worden opgezocht. Het
Klokgebouw in Eindhoven, de Koepelhal in Tilburg en de Muziekgieterij in Maastricht zijn hierbij vaste locaties. i-Classics kende vier
projecten in deze jaargang.

HEARTBEAT
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Darkness Rises
Tussen 18 en 20 januari speelde het orkest in Maastricht, Tilburg en
Eindhoven samen met de minimal music-band TEMKO het werk
Darkness Rises van de Brabantse componist en Gaudeamus Prijs-winnaar
Aart Strootman. Darkness Rises is een muzikale ruimtereis over het laatste
contact dat NASA in 2003 had met de ruimtesonde Pioneer 10. De
laatste dataset die NASA van Pioneer 10 ontving - zich 12.000.000.000
kilometer van de aarde bewegend - is door Strootman omgezet in
muziek. Voor i-Classics orkestreerde Strootman zijn werk voor ensemble
en orkest. De muziek vormt een geheel met de film van cineast Dries
Alkemade met ruimtebeelden die de mysterieuze reis van Pioneer 10
verbeeldt. “Een even kleurrijk als beklemmend geheel”, aldus het
Brabants Dagblad.

Amazing Lezing
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Micha Hamel ontwikkelde samen met Toneelgroep Maastricht en
Vincent van Warmerdam in opdracht van het orkest het hoorcollege
Amazing Lezing. Hamel en het orkest onder leiding van Frank Zielhorst
maakten een reis door de muziekgeschiedenis vanaf het ontstaan van
de eerste toon tot de jazz. Theatraal, humoristisch en buitengewoon
leerzaam werden de concerten in Tilburg, Maastricht en Eindhoven
die tussen 22 en 24 maart plaatsvonden.

LEADING THE SOUTH

Filmconcert Daphnis et Chloé
Op 1 oktober begeleidde het orkest de wereldpremière van Daphnis et
Chloé, de nieuwste film van de Tilburgse cineast Lucas van Woerkum,
waarin hij de balletsuites van Ravels Daphnis et Chloé van een eigentijds
verhaal voorziet. Het unieke aan de aanpak van Van Woerkum is dat hij
live op het concertpodium de beelden aan elkaar monteert, afhankelijk
van de interpretatie van de muziek door orkest en dirigent. Voorafgaand
aan de uitvoering interviewde Radio 4-presentatrice Maartje Stokkers
chef-dirigent Dmitri Liss en Lucas van Woerkum over de verbeeldings
kracht van de muziek, Ravels compositie en de personages van de film.

Music & Technology

FILMCONCERT DAPHNIS ET CHLOÉ

“Luisteren met je oren? In Eindhoven ervaar je Beethoven met je hele
lichaam.” Met de concertserie i-Classics wil philharmonie zuidnederland
de beleving van het publiek oprekken. “Behalve de trillingen kan het
publiek via koptelefoons een extra elektronische muzieklaag ondergaan
die geluidskunstenaar Christoph De Boeck live over de orkestmuziek
legt”, schreef het Eindhovens Dagblad over Music ä Technology. Samen
met het Belgische technologiegezelschap Crew Online werd de bezoeker
uitgenodigd om in drie stadia de Symfonie nr. 4 van Beethoven lijfelijk
te ondergaan als een ultieme lichamelijke beleving. De Brabantse
componist Jesse Passenier schreef voor dit project verbindingen tussen
Beethovens delen. Het orkest speelde onder leiding van de Estlandse
dirigente Kristiina Poska.
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Naast concerten op 1 en 2 november in het Klokgebouw in Eindhoven
werd het programma gespeeld tijdens het business-event Leading the
South op 3 november in Vertigo op het terrein van de TU Eindhoven.

Casual Classics XL
In samenwerking met Muziekgebouw Eindhoven en Parkstad Limburg
Theaters Heerlen organiseerde philharmonie zuidnederland op 16 en
17 juni Casual Classics XL. Een avondvullend festival om nieuw publiek
kennis te laten maken met klassieke muziek. De sfeer van de avonden
was informeel, de muziek toegankelijk en de werken werden toegelicht
door BNN-presentator Filemon Wesselink. Het orkest speelde onder
leiding van Karel Deseure onder meer de Verdi-ouverture Les Vêpres
Siciliennes, Ravels Tzigane met soliste en concertmeester Adelina
Hasani en de L’Arlésienne Suite van Bizet.

“Darkness Rises is een
muzikale ruimtereis over
het laatste contact dat
NASA in 2003 had met de
ruimtesonde Pioneer 10.”

Spicy Classics
Met de introductie van i-Classics ging het label Spicy Classics niet
verloren. Spicy Classics behoudt de doelstelling om studenten in contact
te brengen met klassieke muziek, philharmonie zuidnederland haakt
echter aan bij bestaande studentenevenementen in plaats van zelf
concerten te organiseren. Op 12 september speelde de slagwerksectie
van het orkest samen met DJ Mâhfoud in de Maastrichtse popzaal
Complex tijdens het studentenfeest Double Trouble. De 1200 studenten
werden om 1.30 uur 's nachts als hoofdact van het feest getrakteerd op
een nieuwe compositie voor dj en slagwerkers van DJ Mâhfoud.
Opzwepend, hypnotiserend en met name uitnodigend tot dansen
waren de ritmes en sferen die de kruisbestuiving tussen technobeats en
slagwerkinstrumenten opleverden.

Videoclip Darkness Rises
De drie geslaagde i-Classics-concerten in januari kregen in september
een vervolg met een opnamesessie van een suite uit Strootmans werk
Darkness Rises. De philharmonie zuidnederland nam het initiatief voor
een nieuwe gezamenlijke productie en gaf opdracht tot het maken van
een videoclip die werd opgenomen in het Klokgebouw in Eindhoven.
De cameraploeg kreeg van het orkest het idee om alle conventies van
een reguliere concertregistratie los te laten en op innovatieve wijze de
musici te filmen. Het resultaat zal in 2018 onder meer te zien zijn
tijdens het CrossCurrents Festival in Maastricht en het Cross-linx
festival in Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Enschede.
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I-CLASSICS
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Een unieke fysieke ervaring

“Wanneer lig je nu
naast een orkest?”
Beethoven deed het ook.
Toen hij doof was zette hij een
houten stok tegen zijn piano en
voelde met zijn tanden de tril
lingen. Theatercollectief CREW
en philharmonie zuidnederland
wilden alle zintuigen betrekken
bij de beleving van Beethovens
Vierde Symfonie.
tekst Duncan Liefferink

We horen elke dag muziek. Muziek is zo
gewoon geworden dat we het vaak niet eens
meer opmerken. Zelfs tijdens concerten zie je
soms mensen wegdommelen. Ze hebben het
stuk al honderd keer gehoord - en mooier.
Tijd dus om alle afleiding uit te bannen.
Om alle zinnen bij het luisteren te betrekken.
Om weer volledig in de muziek op te gaan. De
philharmonie zuidnederland probeerde dat in
november 2017 en werkte daarbij samen met
het Brusselse theatercollectief CREW, beel
dend kunstenaar en theatermaker Chantalla
Pleiter en geluidskunstenaar Christoph
De Boeck.

Op het programma stond Beethovens Vierde
Symfonie. Wat deden jullie met Beethoven?
Chantalla Pleiter: ‘Laat ik vooropstellen:
Beethoven werd gewoon gespeeld. Door
philharmonie zuidnederland onder leiding
van de jonge Estse dirigente Kristiina Poska.'
Maar daar bleef het niet bij...
‘Nee, aan het begin van het concert werden de
bezoekers in drie groepen verdeeld. De eerste
groep mocht vlakbij het orkest en de dirigent
op de grond gaan liggen. De nabijheid van de
muziek en de liggende houding leiden tot een
fysieke overgave die je op een stoel in de zaal
nooit hebt. Verder weg van het orkest hing een
aantal metalen platen in een cirkel. Daar ging
de tweede groep naartoe. Je kreeg daar een
hoofdtelefoon op met een bewerking van de
muziek, die ter plekke werd gemaakt door
Christoph De Boeck.'
En de derde groep?
‘Die kreeg ook een hoofdtelefoon en er waren
ook weer metalen platen. Daar ging je tegen
aan staan, de trillingen van de muziek
verspreidden zich door je lichaam en lang
zaam kantelden de platen. De zwaartekracht
die op je lichaam inwerkt veranderde. Je werd
letterlijk en figuurlijk de muziek ingekanteld.'

Je werkt al jaren nauw samen met CREW.
Het gezelschap beweegt zich op het raakvlak
van technologie en kunst. ‘Music & Technology’
is de titel van dit concert. Welke rol speelde
technologie hier?
‘CREW heeft altijd veel gewerkt met onder
dompeling van de toeschouwer door middel
van virtual reality. Hoewel er voor de kantelbedden wel degelijk technologie nodig is, was
de rol daarvan veel minder zichtbaar dan bij
andere projecten. De technologie is voor
CREW nooit een doel op zich. Het gaat om de
beleving.'

i-Classics
Een symfonieorkest als live soundtrack
voor een film, als verlengstuk van
technologie, als rockband langs de
catwalk of als een grande buffet? Ontdek
het bij i-Classics, waarbij de i staat voor
innovatie, inspiratie, interactie, inter
disciplinair en I: speciaal voor jou dus.
Verbreed je horizon en ervaar klassiek
als nooit tevoren.

Reuze spannend, maar waarom zouden we
dit doen? Is Beethoven Vier van zichzelf niet
mooi genoeg?
‘Dit is een unieke fysieke ervaring! Wanneer
lig je nu naast een orkest? Klassieke muziek
wordt vibratie, het lichaam wordt een verleng
stuk van de muziek, het is een totaalervaring
voor lichaam en geest!' a
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New Energy,
een evenement
vol inspiratie

"ŵäļ

Veranderingen kunnen het
beste gerealiseerd worden
vanuit inspirerende energie.
Met innovatieve ondernemings
lust vond op vrijdag 3 november
een zeer geslaagde derde editie
van Leading the South plaats.
In het creëren van verbindingen
tussen bedrijven onderling en
het orkest toonde philharmonie
zuidnederland haar onmisbare
kracht als maatschappelijke
partner.
tekst Roos Naves

Het evenement vond dit jaar plaats op de
Technische Universiteit Eindhoven in het
gebouw Vertigo, Faculteit Bouwkunde.
De gasten werden ontvangen in het Betonlab
waar normaliter weinig buitenstaanders
komen. Hier werd met eigen ogen aanschouwd
hoe een betonprinter werkt; dit industriële
apparaat kan elementen van beton printen.
Jo van Ham, vicevoorzitter van de Raad van
Bestuur van de TU, heette de gasten welkom,

waarna twee jonge leden van het Solar Team
van de TU een presentatie gaven over het
proces en de inzet die noodzakelijk is om
voor de derde keer winnaar te worden van
de Bridgestone World Solar Challenge in
Australië. Liselotte Kockelkoren en Tom Selten
spraken over het ontwerpen van een gezins
auto op zonne-energie.
Na de opening begaf het gezelschap zich naar
de ateliers waar studenten Bouwkunde hun
plannen realiseren. Het orkest zat hier al
opgesteld. Samen met technologiegezelschap
CREW bewees philharmonie zuidnederland
op innovatieve wijze welke mogelijkheden
technologie biedt om een traditionele symfonie
van Beethoven te ontregelen, verrijken en
veranderen. Een productie onder leiding van
de energieke dirigente Kristiina Poska waarin
de gasten Beethoven anders beleefden dan
ooit tevoren en direct ondervonden hoe tech
nologie ons leven beïnvloedt.
Fysieke ervaring
CREW ontwierp kantelbedden en ijzeren
platen waardoor de muziek een fysieke bele
ving werd. De muziek liep door middel van
trillingen door het lichaam van de participant.
Dichterbij kan muziek niet komen! Met het
voorhoofd op de ijzeren plaat geleund en de
ogen gesloten, stroomden de trillingen door
het lichaam heen. In het hoofd klonk een toon
die precies paste bij het spel van het orkest.
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“Het was magisch om tonen
waar te nemen alleen door
het voelen van trillingen.
Als een onderdompeling in
een bad van muziek.”

philharmonie zuidnederland

Het was magisch om tonen waar te nemen
alleen door het voelen van trillingen. Liggend
op de kantelbedden werd je letterlijk in de
muziek gekanteld. De ogen gesloten, de
handen naast het lichaam en in volledige
ontspanning gaf je je aan de muziek over.
Het voelde als een onderdompeling in een
bad van muziek.

Nieuwe orkestfoto
Stefan Rosu, intendant en bestuurder van
philharmonie zuidnederland, liet die avond
in zijn presentatie de nieuwe orkestfoto zien.
De foto werd genomen op het dak van ASML.
Met de keuze voor deze locatie wil het orkest
aangeven dat kunst en cultuur, en met name
philharmonie zuidnederland, een belangrijke
schakel in de aantrekkelijkheid van ZuidNederland is en dat ze een stap heeft gezet
naar het realiseren van deze toekomst. Een
toekomst waarin met gedeelde energie en
duurzame relaties met het bedrijfsleven aan
een rijke samenleving kan worden gebouwd.
Cultuur is namelijk een belangrijke rand
voorwaarde voor de duurzame vorming van
de stedelijke regio's, schreef UNESCO in 2016
in het rapport Global Report on Culture for
Sustainable Urban Development.

Duurzame toekomst
Na het concert verplaatste iedereen zich naar
de prachtig omgetoverde tentoonstellings
ruimte van Vertigo, waar het diner plaatsvond,
verzorgd door Maison van den Boer. Tussen de
gangen door namen sprekers het publiek mee
naar hún toekomst, een duurzame toekomst
met nieuwe energiebronnen. Professor Elphi
Nelissen, hoogleraar Building Sustainability
presenteerde haar ideale leefwereld in de vorm
van duurzame Smart Cities en professor René
Janssen, hoogleraar van de Faculteit Scheikun
dige Technologie nam de deelnemers mee in
de wereld van de nanotechnologie en organi
sche chemie. Inspirerende toespraken over een
toekomst die steeds dichterbij komt.

Verbintenis
Niet alleen de nieuwe orkestfoto straalt de
verbintenis met het bedrijfsleven uit, ook
Leading the South 2017 toonde wederom deze
band. Onder de vleugels van het orkest werden
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meerdere netwerkmomenten gecreëerd.
Zo kwamen bedrijven nader tot elkaar en tot
het orkest. Een formule die een unieke energie
weet voort te brengen. Energie die letterlijk in
de muziek gevoeld kon worden, energie die
ontstond tijdens de ontmoetingen en energie
die gehaald werd uit de inspiratiebronnen.
De opzet van het evenement bleek geslaagd,
getuige de positieve reacties van de deelne
mers.
Met Leading the South bundelt philharmonie
zuidnederland krachten waarop een duurzame
toekomst kan worden gebouwd. Het orkest
biedt opnieuw innovatie en inspiratie in 2018
door de vierde editie van Leading the South,
die plaatsvindt op 16 november 2018. Samen
creëren we met ontmoetingen en uitwisselin
gen ons heden en onze eigen toekomst. a
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Een symfonieorkest maakt een regio
attractief en leefbaar. Projecten als de
Matthäus-Passion, Nieuwjaarsconcerten,
Carnavals- en Vastelaovendconcerten
en het Liberation Concert zijn bepalend
voor de identiteit van philharmonie
zuidnederland en haar rol als onmisbare
culturele schakel in de regio.
De philharmonie zuidnederland wordt weleens de culturele parel van
het Zuiden genoemd. Vanuit de overtuiging dat de aanwezigheid van
een symfonieorkest een regio aantrekkelijk en leefbaar maakt, is het
orkest betrokken bij talloze culturele evenementen die Zuid-Nederland
rijk is, zoals het Limburgs Korengala, November Music, HaFa-concerten
en Opera op de Parade.

Nieuwjaarsconcerten
De Nieuwjaarsconcerten vonden dit jaar plaats in Maastricht, Heerlen,
Kaatsheuvel, Tilburg, Breda, 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Het
Brabants Dagblad schreef lovend: “De philharmonie overtrof zichzelf met
een doeltreffend en enthousiasmerend nieuwjaarsspektakel”. De concerten
kregen als begin van 2017 extra cachet door twee bijzondere momenten.
Het eerste moment was de uitreiking van de prestigieuze Nederlandse
Muziekprijs aan de solist, de hoornist Rob van de Laar. Opgegroeid in
Helmond en onder meer onderwezen door de philharmonie zuidnederland-hoornisten Peter Hoeben en Jaap van Wershoven is Van de Laar
uitgegroeid tot een ambassadeur van zijn instrument en solohoornist
van het Mozarteumorchester in Salzburg. Hij ontving op 4 januari,
tijdens het concert in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht, na het
vertolken van het Hoornconcert nr. 1 van Richard Strauss de prijs uit
handen van Marjan Hammersma, secretaris-generaal van OCW. Naast
het traditionele Weense repertoire koos gastdirigent tukasz Borowicz voor
de Danse Macabre van Saint-Saëns en de Ouverture 1812 van Tsjaikovski
om het jaar denderend te beginnen. Onder zijn leiding maakte het
orkest er volgens de Volkskrant “een bruisende vertoning van”.
Het tweede bijzondere moment vormde het concert op 7 januari in het
Efteling Theater in De Efteling te Kaatsheuvel. Het programma werd
aangevuld met de Tweede Aquanura Symfonie, vol muziek uit de attrac
ties van het pretpark. “Bezoekers van het Nieuwjaarsconcert in de Efteling
kregen precies wat ze mochten verwachten, een feestelijk concert dat
aansloot bij de attracties van het pretpark”, aldus het Brabants Dagblad.
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“De sfeer van Unificazione
ademde een rustige onrust.
Ontroerend was het Koerdische
lied, vergezeld van de hese
klanken van een lage fluit.”
Eindhovens Dagblad
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De concerten kwamen tot stand in samenwerking met Toneelgroep
Maastricht. “Een demonstratie van muzikale flexibiliteit die wellicht
door de hardcore liefbebbers van het klassieke repertoire met een
schouderophalen afgedaan wordt, maar door het publiek bij het
Vastelaovendconcert met een minutenlange staande ovatie beloond
werd”, schreef De Limburger. Veel bewondering oogstten de twintig
danseressen van Dansgroep De Waggelerre uit het Belgische Voeren.
Deze Europese kampioen sierde de cover van dagblad De Limburger
met een foto van hun halsbrekende toeren en puntgave showdans.

Matthäus-Passion
Familieconcert Alice in Wonderland
Samen met jeugdtheatergezelschap Het Laagland bracht het orkest
onder leiding van Pieter-Jelle de Boer de familievoorstelling Alice in
Wonderland. Delen uit de Enigma Varaties van Elgar werden samen met
de acteurs verweven tot een muzikale vertelling van het gelijknamige
sprookje. De voorstelling was tussen 25 en 29 januari te zien in
Eindhoven, Tilburg en 's-Hertogenbosch.

Viering 25 jaar Verdrag van Maastricht
De ondertekening van het Verdrag van Maastricht tijdens de Eurotop
in 1992 was van enorme importantie voor de zelfbewustwording en
groei van Maastricht. De festiviteiten rondom de viering van de 25e
verjaardag van het Verdrag luisterde het orkest op 2 februari op met de
wereldpremière van het werk Unificazione van de Koerdisch-Nederlandse
componist Hawar Tawfiq en de Symfonie nr. 9 van Beethoven samen
met het Brabant Koor onder leiding van Michael Sanderling. Het
Eindhovens Dagblad schreef over Tawfiqs werk: “In 25 minuten zette hij
een invoelbare wereld neer. De opbouw van zijn stuk was overzichtelijk,
de timing spannend, de orkestratie fantasievol en kleurrijk. (..) Mooi
was om te zien met hoeveel toewijding het orkest zich over de muziek
ontfermde.”

In de week voor Pasen staan elk jaar de uitvoeringen van de
Matthäus-Passion van Bach op het programma. De bas-bariton en
dirigent Stephan MacLeod leidde in 2015 met veel succes de
Matthäus-Passion-uitvoering bij de Nederlandse Bachvereniging in
Naarden, wat aanleiding was de Zwitser bij philharmonie zuidneder
land uit te nodigen. MacLeod verzamelde een cast van internationale
statuur om zich heen, waarbij een hoofdrol voor evangelist Marcel
Beekman was weggelegd. MacLeod tekende voor een menselijke en
vocale benadering van Bachs passie. Met medewerking van het Philips'
Philharmonisch Koor en het kinderkoor van Schola Cantorum Puerorum
werden er tussen 12 en 15 april vier uitvoeringen in Eindhoven,
Maastricht en Venlo gegeven.

Carnavalsconcerten
De Carnavalsconcerten kennen in Limburg en Noord-Brabant een
geheel eigen inslag en zijn sterk verbonden met de lokale traditie.
In Noord-Brabant is het een keur aan landelijk bekende artiesten die
met het orkest optreden. Tijdens de concerten op 21 en 24 februari
in 's-Hertogenbosch en Breda leidde Arjan Tien het orkest voor een
volgens De Telegraaf “even stijlvol als luidruchtig” publiek. “De
mezzosopraan Karin Strobos zorgde voor de klassieke aankleding van
het concert, Gerard van Maasakkers kreeg de voetjes van de vloer”,
schreef BN/De Stem. De Vastelaovendconcerten in Limburg kennen een
lange traditie. De 64e editie van het concert vond achtereenvolgens
plaats in Weert, Heerlen, twee keer Maastricht, Venlo, Roermond,
Geleen en Sittard.

MATTHÄUS-PASSION
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HaFa-concerten
Het HaFa-project is in korte tijd een onmisbare schakel gebleken in het
verbinden van het orkest met de regio en de amateurmuziekwereld.
Door jaarlijks met plaatselijke harmonieën en fanfares een samenwer
king aan te gaan, speelt het orkest door de hele regio en boort een
nieuw publiek aan. De philharmonie zuidnederland deelt haar kennis,
inspireert de verenigingen en spoort aan om hun cultureel onderne
merschap verder te ontwikkelen. “Het idee was net zo simpel als origi
neel. De beroepsmuzikanten van philharmonie zuidnederland gingen
terug naar de plek waar het voor hen ooit begon. “De betrokkenheid
van de leden was al groot, maar is nu nog groter”, schreef het Brabants
Dagblad in 2016. Het HaFa-project leverde geslaagde samenwerkingen
op met de muziekverenigingen van onder meer Someren, Oudenbosch,
Herten en Heel. De concerten werden in Noord-Brabant geleid door
Arjan Tien en in Limburg door Jan Cober. De winnaars van de solisten
concoursen van de Brabantse en Limburgse muziekbonden, de hoor
nist Camiel Lemmens, trompettist Romano Diederen en trombonist
Luuk Janssen, soleerden met philharmonie zuidnederland. Musici van
het orkest waren op hun beurt solist bij de plaatselijke harmonie of
fanfare. En elke dirigent van harmonie of fanfare dirigeerde een werk
van het programma van philharmonie zuidnederland. In de weken
voorafgaand aan het concert gaven de musici van philharmonie zuid
nederland workshops. Dit alles maakt het HaFa-project tot het toon
beeld van muzikale verbinding tussen de symfonische wereld en de
blaasmuziek.

ROMANO DIEDEREN

Opening Wereld Muziek Concours
Het Wereld Muziek Concours in Kerkrade is een begrip in de blaasmuziekwereld. Vanuit de hele wereld komen duizenden amateurmusici
naar het evenement om in diverse concert- en showwedstrijden te
strijden om de felbegeerde wereldtitels. De philharmonie zuidnederland
verzorgde op 6 juli in de Rodahal Kerkrade onder leiding van Jan Cober
samen met de harmonieën van Bleijerheide en Kaalheide de opening
van het festival.

Opera op de Parade
In de maanden mei en juni brachten Opera Zuid en philharmonie
zuidnederland de opera IlBarbiere di Siviglia van Rossini in de
Nederlandse theaters. De opera vormde het debuut voor Waut Koeken
als intendant van Opera Zuid. Met enkele artistieke keuzes wist Koeken
meteen zijn stempel op deze geslaagde productie te drukken en de
band tussen het operagezelschap en het orkest te versterken. De Zweed
Per-Otto Johansson “leidde philharmonie zuidnederland met flair”
(NRC) en “was zeer op dreef” (Het Parool) in Rossini's kaskraker
Il Barbiere di Siviglia.

ţitmĹ
LIMBURGSE KERST MET jļPwiENER SÄNGERKNABEN

54

jaarverslag 2017

philharmonie zuidnederland

55

Limburgs Korengala
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November Music

LIMBURGS KORENGALA

Hoogtepunt van deze voorjaarsproductie vormde de uitvoering op
27 juni tijdens Opera op de Parade, een niet meer weg te denken gratis
evenement dat toe was aan zijn 11e editie en door 8000 Bosschenaren
werd bezocht. “Als de Parade in 's-Hertogenbosch een dak had gehad,
was het er gisteren afgegaan”, schreef het Brabants Dagblad. “Opera op
de Parade bewees gisteravond opnieuw zijn bestaansrecht. De zangers
en het orkest kregen het publiek op de knieën.”

Liberation Concert

Op 6 oktober opende het orkest samen met de Heerlense Oratoriumvereniging en het Venrays Mannenkoor de Limburgse Koordagen in
de Oranjerie in Roermond. Het programma bood een dwarsdoorsnede
van hetgeen de Limburgse amateurkoren te bieden hebben. Enrico
Delamboye en Emmanuël Pleijers gingen het orkest en de koren voor
in repertoire van onder meer Händel, Rutter, Verdi, Jenkins, Miles en
Led Zeppelin. Met de medewerking aan het Limburgs Korengala onder
streepte het orkest haar betrokkenheid bij het rijke amateurmuziekleven in Zuid-Nederland.

8t

Musica Sacra

Het Liberation Concert, het muzikaal eerbetoon aan de gesneuvelde
soldaten die vochten voor onze vrijheid, op de Amerikaanse begraaf
plaats in Eijsden-Margraten was op 17 september toe aan zijn 12e
editie. Het concert maakte tevens deel uit van het festival Musica Sacra
Maastricht. Binnen het festivalthema Het Begin vertelden de werken het
verhaal van drie componisten die elk een nieuwe start in hun leven
markeren. Samen met het Brabant Koor voerde het orkest onder
leiding van Karel Deseure het aangrijpende Chant des Déportés van
Messiaen voor het eerst in Nederland uit. Daarna volgde Symfonie nr. 9
van Dvorák. De Chichester Psalms van Bernstein vormden als slot een
oproep tot vrede, verzoening tussen religies en de viering van het leven.

Met een volledig Indonesisch programma gaf een 7-koppig ensemble
onder leiding van Lucas Vis op 11 november acte deprésence tijdens
November Music in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Hoofd
moot vormde de mede in opdracht van het orkest geschreven kamer
opera Gadis Pantai van Gatot Danar Sulistiyanto. Met medewerking van
sopraan Bernadeta Astari werd de uitvoering van het weliswaar onvol
tooide werk door het Brabants Dagblad “een bijzondere verrassing”
genoemd en aangeduid als een van de hoogtepunten van het heden
daagse muziekfestival. Het programma werd eerder op 1 november in
AINSI in Maastricht uitgevoerd in combinatie met enkele Musical
Postcards, gecomponeerd door leerlingen van het Sint-Maartenscollege
in Maastricht.

Limburgse Kerst
Op 17 december kreeg het orkest tijdens de vierde editie van Limburgse
Kerst de Wiener Sängerknaben op bezoek in Maastricht. Het bijna
500-jarige jongenskoor uit Wenen is door UNESCO bestempeld als
immaterieel Werelderfgoed. Sinds lange tijd waren de engelenstemmen
weer in Nederland te bewonderen. Om aan de grote vraag naar kaarten
te kunnen voldoen moest er een concert worden bijgeboekt. Het
middagconcert begon met een voorprogramma in de Onze Lieve Vrouw
Basiliek met medewerking van kinderkoor Sjamaes en een kersttoe
spraak door burgemeester Annemarie Penn-Te Strake. Hierna gingen
de bezoekers in een muzikale stoet onder begeleiding van de Maastrichtse
Verkennersband naar het hoofdprogramma. In Theater aan het Vrijthof
voerden het orkest en de Wiener Sängerknaben onder leiding van
Enrico Delamboye het Oratorio de Noël van Saint-Saëns en kerstliederen
uit. Het programma werd twee dagen later in het Concertgebouw in
Amsterdam herhaald.
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De klankwereld van Gatot Danar Sulistiyanto

Componeren in
volledige vrijheid
In zijn werken combineert
Gatot Danar Sulistiyanto
muziek uit het Verre Oosten
met de westerse benadering.
Met zijn eigenzinnige klanken
en kleuren schept de Indone
sische componist zijn eigen
muziekwereld. In opdracht
van de Eduard van Beinum
Stichting schreef hij Gadis
Pantai, een melodrama naar
de gelijknamige klassieker.

Sommige boeken worden door hun lezers
verslonden en laten niemand onverschillig.
De Indonesische klassieker Gadis Pantai is een
van deze uitverkorenen. Het verhaal van ‘het
meisje van het strand' dat in de gouden kooi
van het rijke familieleven belandt om later
alles weer te verliezen, komt opnieuw tot leven
in een muzikaal monodrama van de Indone
sische componist Gatot Danar Sulistiyanto.
De repetities voor de uitvoeringen in Maastricht
en tijdens het festival November Music 2017
in Den Bosch vonden plaats onder leiding van
de componist zelf. Voor sommigen van hen
was het geen eerste kennismaking met de
muziek van Gatot, zeker niet voor de eerste
trompettist van philharmonie zuidnederland,
Raymond Vievermanns.

tekst Olga de Kort-Koulikova

Opdrachtwerk
Het begon ruim 25 jaar geleden in Yogyakarta,
waar Vievermanns lesgaf aan het Instituut
Seni Indonesia. Tijdens een van zijn reizen
ontmoette hij een jonge componist van een
zeer origineel stuk voor soloklarinet. Toen er
in 2011 een nieuwe tournee op de agenda
stond, vroeg hij Gatot om een compositie te
schrijven voor de Dutch Chamber Music
Company en een zanger. Het resultaat maakte
zoveel indruk dat een vervolgproject niet kon
uitblijven.

“In mijn composities
combineer ik de filosofische
waarneming van de muziek
uit het Verre Oosten met de
westerse benadering.”

Vievermanns dacht meteen aan Gadis Pantai:
‘Ik liep al lang met het idee rond voor een
opera of een melodrama dat aan het boek van
de beroemde Indonesische schrijver Pramoedya
Ananta Toer recht zou doen. Het is een
persoonlijke, emotionele en ontroerende
roman. Als Puccini dit boek kende, zou hij het
verhaal onmiddellijk als opera gebruiken.'
Het muziekdrama is een opdrachtwerk van de
Eduard van Beinum Stichting, al het derde
voor Gatot Danar Sulistiyanto na zijn eerdere
composities Kitab Batu (2011) en Ilalang
(Imperata Cylindrica, 2015). De componist/
musicoloog koestert de rijke muzikale erfenis
van zijn land en zoekt zijn muzikale taal in de
combinatie van de twee muziekwerelden.
Eigenzinnige klanken
Gatot realiseert zich dat zijn nieuwe ideeën
niet meteen met open armen worden ontvan
gen: ‘De traditionele gamelan is en blijft
geliefd. Trompet en gamelan samen, zoals ik
het voorschrijf, staat gelijk aan vloeken. Verder
hebben de toonsystemen die in de westerse
muziek heel belangrijk zijn, een totaal open
vorm in mijn cultuur.

De kwaliteit van elke klank, van zijn vorm en
structuur, is ook belangrijk. In mijn composi
ties probeer ik de filosofische waarneming van
de muziek uit het Verre Oosten met de
westerse benadering te combineren.'
Dat de klanken van Gatot een wereld van
verschil maken, wordt beaamd door Raymond
Vievermanns: ‘In plaats van de westerse preci
sie hebben we in Gadis Pantai een heel spec
trum van hoge, lage, donkere en lichte klan
ken, waaruit wel heel speciale kleuren worden
geboren. Het leukste is dat ik niet het idee heb
dat ik Indonesische of westerse muziek speel.
Ik ben met klanken bezig. Dankzij de eigen
zinnige klanken en kleuren lukt het Gatot om
zijn eigen muziekwereld te scheppen.' a
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De philharmonie zuidnederland
voor het eerst op tournee
in het buitenland
,

Op tournee
naar Frankrijk
Vlak voor de zomervakantie ging philharmonie
zuidnederland voor het eerst op tournee naar
het buitenland. Op voorspraak van chef
dirigent Dmitri Liss was het orkest uitgeno
digd om te komen spelen op het prestigieuze
Festival International de Piano La Roque
d’Anthéron. Van 20 tot 24 juli was het orkest in
Aix-en-Provence, van waaruit twee concerten
werden gegeven in het nabijgelegen La Roque
d'Anthéron.

iMiŕ.ś

Al sinds 1981 neemt het festival in La Roque
een bijzondere plaats in tussen de vele
muziekfestivals. In de feeërieke ambiance van
het openluchttheater verzamelt zich elke
zomer een keur aan pianisten uit de absolute
wereldtop. Kamermuziek, recitals en piano
concerten met orkest. De philharmonie
zuidnederland en chef-dirigent Dmitri Liss
begeleidden achtereenvolgens klavierleeuwen
Boris Berezovsky en Behzod Abduraimov in
twee pianoconcerten van Rachmaninov.
Daarnaast speelde het orkest Sheherazade van
Rimski-Korsakov, de Peer Gynt-suite van Grieg
en La Valse van Ravel. Het Franse publiek
beloonde philharmonie zuidnederland met
een enthousiast applaus. Daags na de concer
ten verschenen zeer lovende recensies in de
Franse pers. a
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Bijzondere
projecten

61

In 2017 pakte philharmonie zuidnederland
uit met bijzondere en vernieuwende
orkest- en educatieve projecten, zoals
Orpheus!, het Nieuwjaarsconcert in
De Efteling, HeartBeat en West Side Story
- Film with Live Orchestra. Met de eerste
buitenlandse tournee werd het orkest
internationaal op de kaart gezet.
Nieuwjaarsconcert De Efteling
Op 7 januari gaf het orkest in het Efteling Theater in De Efteling te
Kaatsheuvel een Nieuwjaarsconcert. Het programma, geleid door Lukasz
Borowicz bestond uit muziek van de attracties van het pretpark. Onder
meer de Tweede Aquanura Symfonie met bekende melodieën uit het
pretpark en de Danse Macabre van Saint-Saëns werden voor de meer
dan 1000 aanwezige bezoekers uitgevoerd. Het concert, mede tot stand
gekomen met steun van de Partnerkern De Langstraat van de Vrienden
van philharmonie zuidnederland, was binnen 24 uur uitverkocht.

West Side Story - Film with Live Orchestra
Op 10 juli presenteerde het orkest samen met Theater aan het Vrijthof
Leonard Bernsteins beroemde film West Side Story - Film with Live
Orchestra op het Vrijthof in Maastricht. Maar liefst 7920 bezoekers
kwamen af op het openluchtevenement en genoten vanaf het plein of
de omliggende terrassen. Het orkest speelde in de setting van de
Vrijthof-concerten van André Rieu en kreeg de beschikking over alle
faciliteiten van de Maastrichtse Stehgeiger. De 96 musici onder leiding
van Wayne Marshall begeleidden vol verve de 2,5 uur durende film die
was te volgen vanaf drie megaschermen. In een concertzaal is het
synchroniseren van een liveorkest met de zang die door de originele
cast vanaf het filmscherm klinkt al een tour deforce. Het feit dat de film
voor het eerst met liveorkest wereldwijd in de openlucht werd uitge
voerd, maakte het tot een nog veeleisender project. De Limburger sprak
terecht over “Een huzarenstukje van philharmonie zuidnederland”.

Pianofestival in La Roque d’Anthéron

STRIJKERS VAN PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND

Het orkest en Dmitri Liss werden eind juli uitgenodigd voor twee
concerten op het gerenomeerde Festival International de Piano in het
Zuid-Franse La Roque d'Anthéron. Hiermee werd de eerste buiten
landse tournee van philharmonie zuidnederland een feit. Het festival
haalt vier weken lang de beste pianisten naar het 1600 plaatsen

philharmonie zuidnederland

tellende openluchttheater van het stadje op een dertigtal kilometer van
Aix-en-Provence. Van heinde en verre komen de bezoekers om te genie
ten van de pianomuziek op het allerhoogste niveau in een feeërieke
sfeer. Na het concert op 19 juli in het kader van Robeco SummerNights
in het Concertgebouw in Amsterdam (beloond met 5 sterren in Het
Parool) vloog het orkest naar Frankrijk om samen met de Russische
klavierleeuw Boris Berezovsky het festival op 21 juli te openen. Op het
programma stond het Pianoconcert nr. 2 van Rachmaninov en Sheherazade
van Rimski-Korsakov. Dankbaar werd het ovationele applaus van het
Franse publiek in het uitverkochte Parc du Château de Florans door het
orkest in ontvangst genomen. Op 23 juli volgde een tweede concert,
deze keer met meesterpianist Behzod Abduraimov als solist in het
Pianoconcert nr. 3 van Rachmaninov, de Peer Gynt Suite nr. 1 van Grieg
en La Valse van Ravel. “De philharmonie zuidnederland werd met
scherpte gedirigeerd door Dmitri Liss in volledige dialoog met de
pianist. (..) Het orkest speelde uitgebalanceerd, kleurrijk en met een
prachtige frasering (Journal Zibeline). Op beide avonden speelde het
orkest voor een uitverkocht theater van 1600 bezoekers.

Ä '^1

NIEUWJAARSCONCERT DE EFTELING

Lionsconcert
Ieder jaar verleent het orkest met veel voldoening haar medewerking
aan het Lionsconcert in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch.
Op 23 september speelden een 15-koppig strijkersensemble van het
orkest onder aanvoering van concertmeester Adelina Hasani voor de
altijd zeer dankbare zieke en bejaarde toehoorders. Het Sextet nr. 2
van Brahms in de versie voor strijkorkest, het Vioolconcert in e van
Mendelssohn met Hasani als soliste en het Adagio voor klarinet en
strijkers van Baermann met solist Tim Huybregts zorgden voor een
passende muzikale middag.

ġ TT
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In de feeërieke ambiance van het
Franse openluchttheater komt een keur
aan pianisten uit de absolute wereldtop.
“De philharmonie zuidnederland speelde
uitgebalanceerd, kleurrijk en met een
prachtige frasering.”
Journal Zibeline
WEST SIDE STORY

WITH LIVE ORCHESTRA
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Kamermuziek
Naast het uitvoeren van de symfonische en educatieve taken in orkest
bezetting vormen de musici van philharmonie zuidnederland met
regelmaat allerlei kamermuziekensembles. Het doel is tweeledig:
kamermuziek verbetert het samenspel en de persoonlijke ontwikkeling
van de musici. Daarnaast biedt het de kans om als ambassadeurs van
het orkest verbindingen met het bedrijfsleven te leggen of de relatie
met de achterban van het orkest - de Vrienden van philharmonie zuid
nederland in het bijzonder - te verstevigen.

JekerKlassiek
Een bijzonder charmante uiting van de verbondenheid van het orkest
met haar thuisbasis Maastricht is het kamermuziekfestival JekerKlassiek.
De bewoners en ondernemers van het Jekerkwartier in de historische
Maastrichtse binnenstad namen voor het derde jaar op rij het initiatief
voor een divers geprogrammeerd kamermuziekfestival.
De informele sfeer en de niet-alledaagse concertlocaties - variërend van
terras tot woonkamer en van kapel tot hotellobby - zorgden dat het
publiek genoot van diverse optredens door ensembles van philharmonie
zuidnederland.

STADSBEIAARDIER FRANK STEIJNS

Opening Het Parcours
Het koperkwintet en stadsbeiaardier Frank Steijns speelden op 10
september in het Stadhuis van Maastricht tijdens de opening van
Het Parcours, de traditionele aftrap van het cultureel seizoen. Naast
klassiek repertoire mixten twee dj's vanaf de toren van het Stadhuis
samples van de koperblazers met de klanken van het carillon tot een
hedendaags klankexperiment.

Strijkers van philharmonie zuidnederland
Onder aanvoering van concertmeester Adelina Hasani speelde een
15-koppig strijkorkest op 15 en 17 september tijdens de Kunstdagen
Wittem in de Kloosterbibliotheek Wittem en de Willem Twee-zaal in
's-Hertogenbosch. Op het programma stonden twee werken die elkaar
in het moment van het componeren niet zoveel ontlopen, maar een
heel andere klankwereld hebben: het Sextet nr. 2 van Brahms en
Verklärte Nacht van Schönberg.

Navenant Culinair
Ten slotte is nog noemenswaardig de samenwerking met de Navenant
Culinair-diners die door hoofdsponsor Holbox uit Echt maandelijks
worden georganiseerd. Voor het derde seizoen op rij werden de diners
door diverse ensembles muzikaal opgeluisterd.
JEKERKLASSIEK
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Studiedag voor leerkrachten
Op 5 april 2017 vond de eerste studiedag Muziek, daar zit wat in!
plaats, waarbij leerkrachten uit het primair onderwijs ondergedompeld
werden in de orkest- en (klassieke-)muziekwereld. Deze studiedag werd
georganiseerd in het kader van de deskundigheidsbevordering van
leerkrachten, een speerpunt van de landelijke regeling Impuls Muziek
onderwijs en DOOR! (Limburg). Leerkrachten uit heel Zuid-Nederland
waren aanwezig bij deze dag vol inspiratie, muziek en creatieve
workshops, die begon met het bijwonen van een orkestrepetitie waarbij
de deelnemers tussen de musici zaten. Voor deze studiedag werkte het
orkest samen met muziekpedagoog Karin van Hengel en Vivian Knols,
werkzaam aan de Nieuwste Pabo. Behalve leerkrachten en intermediairs
bezochten ook studenten van Fontys Venlo (Pabo) deze studiedag.

Première nieuwe voorstelling Orpheus!
Al sinds het begin van haar bestaan speelt philharmonie zuidnederland
ensemblevoorstellingen op scholen in het primair onderwijs, waarin
klassieke muziek en drama intensief samengaan. Met de nieuwe voor
stelling Orpheus! voor groep 5-6, die in oktober 2017 in première ging,
is nog meer verdieping gecreëerd: klassieke muziek, drama en poëzie
komen samen in een ingetogen voorstelling met als thema Herinneren.
De mythe over Orpheus leent zich uitstekend voor een muzikale voor
stelling. Orpheus is immers de enige mythologische held die niet naar
de wapens grijpt, maar muziek gebruikt om de wereld en vooral
Eurydice voor zich te winnen. Regisseur Joost
Dekker en acteur Michiel Bijmans zijn in de
pen geklommen om een passend script te
schrijven. De musici zijn op zoek gegaan
naar muziek, die zó tot de verbeelding
spreekt dat de noten een deel van het verhaal
kunnen vertellen. De regisseur heeft ervoor
gekozen om de musici geen tekst te geven.
Door hun muziekspel is het viertal als het
ware een apart personage op het kleine
toneel, dat kleur geeft aan de drie rollen die
acteur Michiel Bijmans speelt: de wat
bonkige Odysseus, de poëtische Eurydice en
de zakelijke verteller.
Om de aandacht naar de speelplek te trek
ken, heeft de regisseur gekozen voor een
ronde speelvloer waar de leerlingen omheen
zitten. Op deze manier is hun betrokkenheid
bij de voorstelling optimaal. De spelers staan
soms ook tussen het publiek in.
ORPHEUS!

COMPONEREN IN DE KLAS

Zo ervaren de leerlingen muziek en tekst van heel dichtbij. Muziek en
tekst vormen het voornaamste onderdeel van de voorstelling. Op het
doek tegen de achterwand komen schilderijen en beelden voorbij uit
de verschillende stijlperiodes van de kunstgeschiedenis, die het verhaal
ondersteunen. Ze worden geprojecteerd met een ouderwetse overhead
projector.

Udens College
In 2017 werkte philharmonie zuidnederland voor het eerst samen met
het Udens College. In november ontmoetten bovenbouwleerlingen
HAVO/VWO het orkest op school én in de concertzaal. Het Udens
College wilde leerlingen inzicht laten krijgen in de muziek van de
romantiek. Het op maat gemaakte programma bereidde voor op een
concertbezoek in Muziekgebouw Eindhoven. Voorafgaand daaraan
kwamen orkestmusici op school om leerlingen klassieke muziek te
laten ervaren. Enerzijds door de creatieve workshop Componeren in de
klas, waarbij leerlingen zelf muziek maakten, anderzijds door een miniconcertje van een strijktrio (bestaande uit de orkestmusici David Ernst
(viool), Manfred Kloens (altviool) en Anton Ivanov (cello) dat leerlingen
inzicht gaf in de klankkleur, speelwijze en virtuositeit van de romantiek.
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Een unieke en authentieke ervaring die klassieke muziek toegankelijk
maakt voor middelbare scholieren. 24 Leerlingen uit VWO 4 en 5 die
de workshop Componeren in de klas onder leiding van onze bevlogen
klarinettist Roger Niese hebben gevolgd, presenteerden het resultaat
van de workshops voorafgaand aan het concert van philharmonie
zuidnederland op 11 november 2017 in de foyer van Muziekgebouw
Eindhoven.

Musical Postcards in nieuwe vorm
Eind 2016 presenteerde philharmonie zuidnederland als eerste
Nederlandse symfonieorkest een Musical Postcard in de concertzaal.
Ook in 2017 voerde philharmonie zuidnederland wederom een aantal
Musical Postcards uit. Initiatiefnemer van deze muzikale samenwerking
tussen orkest, Conservatorium Maastricht en het Sint-Maartenscollege
te Maastricht was Willie Arets, muziekdocent op deze school. Leerlingen
met examenvak Muziek van het Sint-Maartenscollege ontvingen twee
Musical Postcards: van de 13-jarige Mondriana Villegas uit New York
en de 13-jarige Shaza Manla uit Syrië. De leerlingen maakten in een
aantal workshops, onder begeleiding van conservatoriumstudenten,
drie muzikale reacties. Op woensdag 1 november werd in AINSI in
Maastricht de Indonesische opera Gadis Pantai uitgevoerd door een
ensemble van philharmonie zuidnederland. Voorafgaand aan deze
kameropera werden de twee Musical Postcards die leerlingen van het
Sint-Maartenscollege ontvingen, op scherm vertoond. Aansluitend
voerden orkestmusici de drie composities uit die de leerlingen als
respons op deze Musical Postcards schreven.

“Musical Postcards draait
niet alleen om het componeren
van muziek, maar het biedt
kinderen ook een venster op
een heel andere leefwereld.”
Componist Merlijn Twaalfhoven,
mede-oprichter Musical Postcards

HEARTBEAT

TOON J]ÍE KUNSTEN

Op herhaling: HeartBeat en Toon je Kunsten
In februari en november heeft philharmonie zuidnederland het succes
volle project HeartBeat voor groep 7-8 en de brugklas herhaald. Deze
innovatieve samenwerking tussen een klassiek symfonieorkest en het
moderne Dansgezelschap Project Sally Maastricht leverde een voorstel
ling op die naam maakte. De voorstellingen in november waren dan
ook snel uitverkocht.
In juni 2017 vond de tweede editie van Toon je Kunsten plaats, op basis
school De Neerakker in Heythuysen. Gedurende het hele schooljaar
bezochten leerlingen voorstellingen van philharmonie zuidnederland
(in de zaal of op school) en in de laatste weken van het schooljaar
kregen alle klassen drie workshops van orkestmusici met als eind
resultaat een spetterend optreden. Maar liefst 400 leerlingen én
leerkrachten versterkt met een combo bestaande uit leden van
philharmonie zuidnederland voerden de compositie Toonje Kunsten uit
tijdens een groot eindoptreden voor ouders en pers. De groepen 1-2-3
zongen en dansten met zelfgemaakte instrumenten. Groep 4 zong en
speelde op fluitjes van pvc-buis, de leerlingen van groep 5-6 trommel
den op emmers en speciekuipen en de groepen 7-8 rapten en speelden
op plastic trombones (Pbones). De leraren hadden hun eigen rol met
bodysounds en soleerden op kazoo's. Alles op de speciaal geschreven
compositie Toon je Kunsten van Toek Numan.
Op de vraag waarom basisschool De Neerakker koos voor een driejarig
muziektraject, waar Toonje Kunsten deel van uitmaakt, antwoordde
cultuurcoördinator Marjo Schroën: “Op deze manier kunnen we het
muziekonderwijs op school verbeteren. Muziekonderwijs draagt bij

70

1 Ti

jaarverslag 2017

i

i

7 M]

ļ

II

aan een heleboel competenties die de kinderen nodig hebben voor
de toekomst. Denk aan: beter leren samenwerken, creativiteit, goed
kunnen reflecteren. Deze vaardigheden kun je trainen met muziek
onderwijs. Zo draag je met muziekonderwijs bij aan het ontwikkelen
van een hoger IQ, doordat de hersenhelften beter gaan samenwerken.
Ook de plaatselijke harmonie en het lokale koor zijn betrokken bij het
samenwerkingsproject. Het was een heel geslaagd project. Ik heb echt
kippenvelmomenten beleefd en ik denk dat heel veel kinderen dit
project nooit van hun leven vergeten.”
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Op naar vernieuwing
De philharmonie zuidnederland investeert veel in de ontwikkeling van
haar educatieprojecten. Zo ook in de ensembleprojecten die het orkest
vier seizoenen achter elkaar aanbiedt aan het primair onderwijs. Na
vier jaar is het tijd voor nieuwe projecten. In 2017 ging de nieuwe voor
stelling Orpheus! voor groep 5-6 (7) in première.
Daarnaast werd in 2017 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe
voorstelling voor groep 1-2 (3): Nieuwsgierige Neus. De première hiervan
vindt in 2018 plaats. Het project Lejo ontdekt het orkest voor groep 3-4
vroeg eveneens een extra investering in de huidige opzet van de voor
stelling. Ook hiervoor startten in 2017 de voorbereidingen, met als
resultaat een reeks voorstellingen in 2018 in de kleine zalen in Brabant
en Limburg.

L * 1
Het orkest speelt overal!
Van Valkenburg tot Cuijk en Roosendaal; talloze scholen in het
primair en voortgezet onderwijs namen in 2017 educatieprojecten af
van philharmonie zuidnederland. Prachtige projecten en voorstellingen,
vaak ondersteund door digitaal lesmateriaal.
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Met deze educatieve projecten
bereikte philharmonie zuidnederland
22.883 leerlingen in 2017.
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Het kleine Nachtorkest - groep 1-2

Alles in de Wind - groep 3-4

Peter en de Wolf - groep 5-7

Alice in Wonderland - groep 5-6
HeartBeat - groep 7-8 en brugklas voortgezet onderwijs

Componeren in de klas - groep 5-8

Orpheus! - groep 5-7

74

jaarverslag 2017

philharmonie zuidnederland

V i'V
ć*.

ŕí f«

^uicfneå'

Pbones - groep 5-8

Toon je Kunsten - schoolbreed project
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Tussen Kunst & Klank - voortgezet
onderwijs I CKV

Repetitiebezoek - groep 5-8 en voortgezet
onderwijs

musical
postcards
Denemartíeni

Nídürlaîid

ť

Musical Postcards
(onderdeel van Meet the Symphony)
voortgezet onderwijs I eindexamen
Muziek

Brabantse Strijkersdag - amateurs
Meet & Greet - voortgezet onderwijs I eindexamen Muziek

KOMmetjeKUNST - voortgezet onderwijs
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Spetterende
evenementen in
de openlucht
-í:‘v
Het seizoen ’16Z’17 werd voor philharmonie
zuidnederland afgesloten met twee prachtige
zomerevenementen in de openlucht. Opera op
de Parade in ’s-Hertogenbosch en West Side
Story - Film with Live Orchestra in Maastricht.
Opera op de Parade
Figaro! Meer aansporing is niet nodig om de
beroemde aria ‘Largo al Factotum’ mee te
zingen. Het is één van de bekendste stukjes
muziek aller tijden en het komt uit de opera Il
Barbiere de Siviglia, die op 27 juni 2017 te zien
was op de Parade in 's-Hertogenbosch. Een
opeenstapeling van slapstickachtige taferelen
waarin alles draait om de liefde.
De dag erna schreef het Brabants Dagblad: ‘Als
de Parade in Den Bosch een dak had gehad,
was het er gisteravond afgegaan bij de uitvoe
ring van de Barbier van Sevilla van Opera Zuid
en philharmonie zuidnederland', ‘orkest en
zangers presteerden op topniveau'.
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West Side Story
Dezelfde enorm enthousiaste reacties kwamen
van pers en publiek na afloop van West Side
Story - Film with Live Orchestra. Een groots
evenement dat philharmonie zuidnederland
samen met Theater aan het Vrijthof en Impact
op 10 juli 2017 op het Vrijthof in Maastricht
uitvoerde. Aan deze live-uitvoering van de met
Oscars overladen en gerestaureerde filmversie
- met de muziek van Leonard Bernstein werkten circa honderd musici mee. De film
werd geprojecteerd op schermen op het
podium en rond het plein. Daarvoor werd het
podium van André Rieu gebruikt, die in deze
periode bezig was met zijn Vrijthofconcerten. a
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“Een huzarenstukje
van het orkest”
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Ingetogen
bewerking van
Griekse mythe

Nieuwe schoolvoorstelling
Orpheus!
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Niet alleen in de concertzaal
komen leerlingen in aanraking
met klassieke muziek. Bij
philharmonie zuidnederland
gaan ensembles ook naar de
scholen in de regio toe. Op deze
manier hebben de musici veel
ervaring opgedaan met drama.
Nu is het tijd om daar de
vruchten van te plukken en
een nieuwe weg in te slaan.
Eerste resultaat: de basisschool
voorstelling Orpheus!
tekst Mireille de Putter

Het is niet vanzelfsprekend om je als musicus
op de toneelvloer te begeven. Daarvoor ben je
als musicus eenvoudigweg niet opgeleid. Toch
zocht philharmonie zuidnederland in het
prille bestaan van het orkest naar een inten
siever samengaan van muziek en drama om zo
de muziekwereld voor de leerlingen van het
primair onderwijs te ontsluiten. Al vijfjaar
lang maakt de philharmonie muzikale school
voorstellingen, zoals Het kleine Nachtorkest en
Peter en de Wolf. Nu is het tijd om met die
ervaring nieuwe voorstellingsvormen te
verkennen en nog meer verdieping te creëren.
Muzikale held
De mythe over Orpheus leent zich uitstekend
voor een muzikale voorstelling. Orpheus is
immers de enige mythologische held die niet
naar de wapens grijpt, maar de muziek
gebruikt om de wereld - en vooral Eurydice voor zich te winnen.
Regisseur Joost Dekker en acteur Michiel
Bijmans zijn in de pen geklommen om een
passend script te schrijven. De musici hebben
geen tekst. Door hun muziekspel is het viertal
als het ware een apart personage op het kleine
toneel, dat kleur geeft aan de drie rollen die
acteur Michiel Bijmans speelt: de wat bonkige
Odysseus, de poëtische Eurydice en de zake
lijke verteller.
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Om een muziekvoorstelling te maken die
geschikt is voor uitvoering in speelzalen op
scholen zijn ook andere aspecten van belang.
Zo draagt de theatrale vormgeving bij aan de
beleving van de voorstelling. Extra licht en
versterking is in een speelzaal meestal niet te
realiseren. De kracht moet komen uit de
combinatie van muziek, spel en vormgeving.
Om de aandacht naar de speelplek te trekken,
heeft de regisseur gekozen voor een ronde
speelvloer, waar de leerlingen omheen zitten.
Op deze manier is hun betrokkenheid bij de
voorstelling optimaal.
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Digitaal lesmateriaal
Het thema van de voorstelling is herinneren.
Zolang we mensen blijven herinneren, zijn ze
niet echt dood, maar leven ze voort. In het
geval van Orpheus en Eurydice is dat in het
schimmenrijk. Herinneren is ook een belang
rijk thema in het digitale lesmateriaal, dat
werd ontwikkeld ter voorbereiding van het
schoolconcert. Het orkest lanceerde het
lesmateriaal in de vorm van een website, die
leerkrachten in de klas op het digibord
kunnen gebruiken. Daarnaast biedt het orkest
de leerkracht en de leerlingen de mogelijkheid
om in de klas creatief met muziek en met
poëzie aan de slag te gaan. Het hoofddoel van
het lesmateriaal is om te onderzoeken wat
muziek met je doet. De website werd ontwik
keld in samenwerking met Studio Kloek en
heeft een speels ontwerp dat aansluit bij het
motief van de boom uit de voorstelling.
De voorstelling Orpheus! gaat over de herinne
ring aan iets dierbaars. Met zijn allen - de
musici, de verteller en de leerlingen - wordt
het mythische verhaal over twee mensen die
elkaar zo liefhebben weer tot leven gewekt. a

“Om de aandacht naar de
speelplek te trekken, is gekozen
voor een ronde speelvloer, waar
de leerlingen omheen zitten.”

83

84

philharmonie zuidnederland

Talent
ontwikkeling
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De philharmonie zuidnederland wil meer
zijn dan alleen een goed spelend en in ZuidNederland diepgeworteld orkest. Daarom
beschouwt het orkest talentontwikkeling als
een voorname taak. In diverse projecten en
samenwerkingen vervulde philharmonie
zuidnederland een rol als inspirator voor
het rijke amateurmuziekleven en als talentontwikkelaar voor de musici van morgen.

Orkestacademie
In samenwerking met het Conservatorium in Maastricht startte phil
harmonie zuidnederland in 2015 met de Orkestacademie. Studenten
die zich verder willen bekwamen in orkestspel, kunnen auditeren en
tijdens een of meerdere projecten stage lopen bij het orkest. Elke
student krijgt een musicus van philharmonie zuidnederland als coach
toegewezen voor het instuderen van de orkestpartijen en begeleiding
tijdens de repetities en concerten. Het hele jaar speelden Academisten
geregeld mee in philharmonie zuidnederland. De Orkestacademie sluit
aan bij het vak Orkestspel, dat deel uitmaakt van het curriculum van
het Conservatorium in Maastricht en hoofdzakelijk wordt onderwezen
door musici uit het orkest. Diverse studenten slaagden voor de audities
en doorliepen met goed gevolg de stage bij het orkest.

Brabantse Strijkersdag
Op 26 maart organiseerde het orkest in samenwerking met FASO en
het CKE Eindhoven de Brabantse Strijkersdag. Tijdens dit jaarlijkse
evenement worden de deelnemers door de musici van philharmonie
zuidnederland een dag lang meegenomen in de geheimen van het
samen musiceren en bespelen van verschillende strijkinstrumenten.
Deze dag vol kennisoverdracht, inspiratie en speelplezier werd afgesloten
met een slotconcert waarin de deelnemers in diverse ensembles op hun
eigen topniveau musiceerden.

Euregio Jeugdorkest

BRABANTSE STRIJKERSDAG

Op 1 juli gaven het Euregio Jeugdorkest (EJO) en philharmonie
zuidnederland samen een concert in het Muziekgebouw Eindhoven.
Het uit Zuid-Nederlandse en Vlaamse talenten bestaande symfonie
orkest maakte grote indruk op het publiek met een pakkende uitvoering
van de Suite uit De Vuurvogel van Stravinsky.
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“Kennisoverdracht in de vorm van
workshops en samen musiceren
resulteerde in een concert door de
Oudenbossche Harmonie en philharmonie
zuidnederland, met als bonus een
optreden door het Euregio Jeugdorkest.”
Eindhovens Dagblad

“In het kader van talentontwikkeling trekt philharmonie zuidnederland
al enkele jaren op met HaFa-orkesten (..) met als bonus een optreden
door het Euregio Jeugdorkest”, schreef het Eindhovens Dagblad.
Concertmeester Adelina Hasani van philharmonie zuidnederland
soleerde bij het EJO in de Tzigane van Ravel. Tijdens het optreden dat
na de pauze volgde door philharmonie zuidnederland mocht EJO-dirigent Hans Casteleyn philharmonie zuidnederland leiden. Elise Bevers,
EJO-klarinettiste en studente aan het Conservatorium Maastricht,
soleerde onder begeleiding van het orkest in het Concertino van Weber.

kril\
ADELINA HASANI

YAJIE :hang

orkestbak, waar dirigent Pieter-Jelle de Boer, debutant bij Opera Zuid,
philharmonie zuidnederland met vaste hand door Massenets nimmer
exuberante, maar smaakvolle en contrastrijke partituur leidt, en er
gloed, kleur en warmte in brengt.”

Internationaal Vocalisten Concours

Nationale Master Orkestdirectie

Op 16 september begeleidde het orkest onder leiding van Kenneth
Montgomery de finale van het prestigieuze Internationaal Vocalisten
Concours in 's-Hertogenbosch. Een altijd dankbare, maar verantwoor
delijke taak voor het orkest voor de ogen van een internationale vakjury
en vele vertegenwoordigers van impresariaten en concertzalen. De
finalisten zingen het meest uiteenlopende repertoire, dat pas enkele
dagen voor de finale bekend wordt gemaakt. Aan de finale deden zeven
zangers mee, afkomstig uit China, Groot-Brittannië, Rusland, Polen en
Zuid-Korea. De Chinese mezzosopraan Yajie Zhang werd als winnares
uitgeroepen.

De Nationale Master Orkestdirectie van de Conservatoria van Amsterdam
en Den Haag is een belangrijke kweekvijver van dirigeertalent. Waar
mogelijk dient philharmonie zuidnederland als praktijkorkest of
volgen studenten de orkestrepetities. Op 23 november diende philhar
monie zuidnederland in Maastricht als praktijkorkest. Dirigent
Kenneth Montgomery voorzag de studenten van aanwijzingen wat
betreft de repetitietechnieken en de interpretatie van Haydn.

Opera Zuid
Als vaste samenwerkingspartner droeg philharmonie zuidnederland bij
aan de talentontwikkeling van de zangers van Opera Zuid in de eerder
genoemde voorjaarsproductie IlBarbiere di Siviglia en in november en
december in de opera Werther van Jules Massenet. De artistieke leiding
was in handen van dirigent Pieter-Jelle de Boer en regisseur Sybrand
van der Werf. “Onder dirigent Pieter-Jelle de Boer blijkt een uitstekend
spelende philharmonie zuidnederland de ideale graadmeter voor de
gevoelstemperatuur van de personages”, aldus NRC. de Volkskrant
voegde eraan toe: “Een belangrijk deel van de dramatiek komt uit de

Amateurs
Op diverse manieren zette het orkest haar expertise in om amateurmusici te inspireren en enthousiasmeren. Een belangrijk element van
het HaFa-project vormden de workshops waarbij orkestmusici de leden
van de deelnemende verenigingen voorafgaand aan het gezamenlijk
concert lesgaven. De projecten met het semiprofessionele Brabant Koor
in februari en september, de uitvoering van Matthäus- Passion met het
Philips' Philharmonisch Koor en Schola Cantorum Puerorum, en het
Limburgs Korengala met amateurkoren uit Heerlen en Venray waren
naast een verrijking van de programmering een kruisbestuiving tussen
professionals en amateurs.
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RADU RATERING, 1E PRIJS WINNAAR PRINSES CHRISTINA CONCOURS 2017

Concoursen
De winnaars van het Prinses Christina Concours Regio Zuid, de regionale
solistenconcoursen van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
en de Brabantse Bond van Muziekverenigingen en leden van het
Euregio Jeugdorkest kregen in 2017 de kans om met het orkest te
soleren. In het voortraject werden ze intensief begeleid door onze
musici en getraind in het soleren met orkest.

Achter de schermen
De complexe organisatie en logistiek van een orkest vraagt om
bekwame medewerkers achter de schermen. Binnen de staf van
philharmonie zuidnederland werden op de afdelingen Marketing &
Communicatie en Educatie stageplekken en meeloopstages gecreëerd.
Zo wordt de specialistische kennis die in een orkestorganisatie vereist
is, doorgegeven aan een nieuwe generatie.

IL BARBIERE DI SIVIGLIA VAN OPERA ZUID
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HaFa-concerten

Verbinding en
inspiratie
•7

Voor de derde keer op rij
stonden in de zomer van 2017
de HaFa-concerten op het
programma van philharmonie
zuidnederland. Een unieke
serie close encounters tussen
amateurorkesten en professio
nele musici. En bovendien een
mooie gelegenheid voor hele
jonge solisten om zich te meten
met een symfonieorkest.
tekst Paul Janssen

De opzet is simpel, de verstrekkende impact
niet te overzien. De philharmonie zuidneder
land geeft samen met een harmonie- of
fanfarevereniging een concert. De vereniging
speelt voor de pauze, de musici doen iets
samen met het symfonieorkest, en na de
pauze is het podium voor de professionals.
Bovendien mogen de winnaars van de solisten
concoursen van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen en de Brabantse Bond
van Muziekverenigingen een soloconcert
spelen met philharmonie zuidnederland.

De solisten worden in het voortraject intensief
gecoacht en ook de verenigingen krijgen work
shops van de musici van philharmonie zuidnederland. ‘Het animo onder de fanfare- en
harmonieverenigingen is groot', zegt artistiek
programmeur Jos Roeden niet zonder trots.
De concerten zorgen ervoor dat amateur en
professional bijeenkomen in het hart van de
Limburgse en Brabantse muziekbeleving.
‘Bovendien staat ook philharmonie
zuidnederland bij deze concerten onder
leiding van mensen die de HaFa-wereld goed
kennen. In Limburg stond Jan Cober, volgens
ingewijden de ‘Johan Cruijff van de blaas
muziek', voor het orkest. En in Brabant leidde
Arjan Tien, onlangs benoemd tot chef-dirigent
van de Marinierskapel de concerten. Die
mensen weten waar ze over praten en kennen
ook de wereld van de amateurmusici op hun
duimpje.'
Winnaars
Roeden was wederom enorm te spreken over
het niveau van de solisten in Limburg en
Brabant die met philharmonie zuidnederland
mochten soleren. ‘De winnaars van het
Limburgse solistenconcours waren ook de
nummers één en twee van het NK solisten dat
oktober 2016 werd gehouden, dus dat zegt
genoeg. De winnaar, de 16-jarige Limburgse
trompettist Romano Diederen, durfde het aan
om met het orkest het Trompetconcert van
Aleksandr Aroetjoenjan te spelen.

HARMONIE-TN tamboerkorps semper unitas uit sambeek

“Niet alleen het niveau is hoog,
ook het plezier is groot”
Jos Roeden

Een enorme uitdaging, want het is echt een
spectaculair virtuoos concert.' Roeden was blij
dat twee concerten in Limburg een bijzondere
invulling kregen.
‘We speelden op 23 juni 2017 in Adams
Muziekcentrale bij de inspiratiedag van Door!,
het platform ter bevordering van meer muziek
in de klas in Limburg. Het orkest is daar als
partner aan verbonden. Er was geen harmo
nie- of fanfarevereniging bij betrokken, maar
we speelden wel met een van de solisten en we
begeleidden een koor van Pabostudenten en
-leerlingen.'

Een ander concert in Kerkrade vormde met
de harmonieverenigingen Sint Aemiliaan
Blijerheide en Sint Jozef Kaalheide de opening
van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.
Een duidelijkere onderschrijving van het
belang van het HaFa-project is haast niet
denkbaar. ‘Het is fantastisch dat we op het
meest prestigieuze internationale festival voor
blaasmuziek met dit grensoverschrijdende
project de opening mochten verzorgen.
Want niet alleen het niveau is hoog, ook het
plezier is groot', zo beschrijft Roeden de
impact van de concerten. ‘Muziek verbindt en
iedereen luistert met de grootste bewondering
naar elkaars prestaties. Dat zorgt zowel voor
de amateurs als voor de professionals voor een
enorme verbinding en inspiratie.' a
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Samenwerken en verbinden zit
philharmonie zuidnederland in het bloed,
ook bij educatie. Het resultaat mag er zijn:
zo werd het Instrumentendepot Limburg
opgericht, konden jonge gasten het familieconcert Alice in Wonderland bijwonen,
werd dankzij het Brabant Menu een
vastgesteld cultuuraanbod voor scholen
aangeboden en werd intensief samen
gewerkt met diverse Pabo’s.
DOOR!-dag
Op 23 juni 2017 vond de eerste DOOR!-dag plaats, een dag vol work
shops en muziek. In aanwezigheid van de Gedeputeerde Cultuur
Provincie Limburg, de heer Ger Koopmans, richtten Adams Muziekcentrale, DOOR! en philharmonie zuidnederland het Instrumentendepot
Limburg op. Scholen en muziekverenigingen hebben daardoor toegang
tot een uitgebreid instrumentarium om bijvoorbeeld een schoolorkest
te starten of leerlingen individueel muziekles te geven. De dag stond
uiteraard bol van muziek: maar liefst 400 leerlingen zongen samen met
philharmonie zuidnederland bekende kinderliedjes bewerkt voor
orkest door onze klarinettist Roger Niese. Studenten van de Pabo's in
Venlo en Sittard leverden een bijdrage door het instuderen van de lied
jes met deze leerlingen van de zogenaamde Vroege Vogel-scholen. Het
optreden dat werd bijgewoond door veel enthousiaste ouders, werd
aangevuld met optredens van de jonge talenten Romano Diederen
(trompet) en Camiel Lemmens (hoorn), die soleerden met het orkest.

Leerorkest in Tilburg bij Alice in Wonderland

ALICE IN WONDERLAND

Op woensdag 25 januari 2018 waren ruim 90 leerlingen van het
Wijkorkest Tilburg Noord met een ouder of begeleider te gast bij phil
harmonie zuidnederland in Theaters Tilburg, op initiatief van de Partnergroep Tilburg van de Vrienden van philharmonie zuidnederland en
mogelijk gemaakt door Melis Gieterijen. Bussen van BBA Tours brach
ten de kinderen naar Theaters Tilburg om het familieconcert Alice in
Wonderland bij te wonen. Voor de meeste kinderen was dit een eerste
kennismaking met de concertzaal en met het symfonieorkest. Vooraf
namen de kinderen deel aan een muziekcarrousel waarbij ze kennis
maakten met orkestmusici en hun instrument. Ook luisterden ze naar
het eigen leerlingenorkest L’Aventure Musicale. Aansluitend bezochten
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de kinderen het indrukwekkende theater
concert Alice in Wonderland. De enthousiaste
reacties na afloop lieten zien dat ‘onze jonge
gasten' genoten hebben en een bijzondere
ervaring rijker zijn.

Brabant Menu
**

Vanaf 2017 bood Kunstbalie niet meer het
KunstSelect- menu aan. Hierdoor verviel de
mogelijkheid voor werkgroepen in Brabant
om een vastgesteld cultuuraanbod voor alle
leerjaren van de school af te nemen. Vier
Brabantse gezelschappen hebben de handen
ineengeslagen om een vervangend menu
samen te stellen. Doel is om de scholen
hoogwaardig receptief aanbod te presente
ren dat zij makkelijk kunnen afnemen.
De leden van dit Brabant Menu zijn met een
ALICE IN WONDERLAND
aantal werkgroepen die hiervoor belangstel
ling hadden, in overleg gegaan. Bedoeling
was dat er goed op de vraag van de werkgroep werd ingespeeld. Dit
resulteerde in 2017 in een afname van Alles in de Wind (groep 3-4) voor
ruim 2000 leerlingen en HeartBeat (groep 7-8) voor bijna 900 leerlingen.

Samenwerking met de Pabo
Tweedejaars studenten van de Pabo - Fontys Eindhoven, maakten
actief kennis met educatieve activiteiten van philharmonie zuidnederland. Zo kregen studenten workshops van de musici, acteur en
decorontwerpster van de nieuwe ensemblevoorstelling Orpheus!.
Aansluitend bezochten ze deze voorstelling op Jenaplanschool De
Driestam in Eindhoven, samen met leerlingen van groep 5-6.
Derdejaarsstudenten van deze Pabo volgden de workshop Componeren
in de klas onder leiding van onze violist Machiel Swillens als onderdeel
van het thema Onderzoekend leren. Daarna bezochten ze de voorstelling
HeartBeat (groep 7-8) in Muziekgebouw Eindhoven en onderzochten ze
hoe deze voorstelling kan bijdragen aan de sociaalemotionele ontwik
keling van leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs.
Ook met de Pabo in Helmond - Hogeschool de Kempel, werd samenge
werkt: vierdejaars studenten kregen een presentatie van de educatieve
activiteiten én kwalitatieve doelstellingen van philharmonie zuidneder
land. De studenten maakten kennis met diverse culturele instellingen
en hadden de opdracht om een culturele activiteit voor hun stage
school te organiseren. Het resultaat: philharmonie zuidnederland
speelde in november 2017 twee voorstellingen van Orpheus! op basis
scholen in de regio Helmond. Een student van de Pabo Venlo deed
tijdens een korte stage onderzoek naar de wensen van de leerkrachten
op het gebied van digitaal lesmateriaal voor de muziekles.

Instrumentengalerij Alice in Wonderland
Op 31 mei 2017 bezochten 400 leerlingen van groep 5-6 uit de regio
Roermond de muzikale voorstelling Alice in Wonderland. Voor een groot
deel van de leerlingen was dit de eerste keer dat ze in een theater
waren. In samenwerking met de muziekafdeling van ECI Cultuurfabriek
voegde philharmonie zuidnederland hier een extra dimensie aan toe:
voorafgaand aan het concert was er in ECI Cultuurfabriek een instru
mentengalerij voor enkele scholen. Leerlingen konden instrumenten
van dichtbij bekijken, horen en zelf bespelen. De instrumentengalerij
met aansluitend de voorstelling Alice in Wonderland zorgden voor
inspiratie voor de leerlingen.
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“Leerlingen konden instrumenten
van dichtbij bekijken, horen en zelf
bespelen. De instrumentengalerij en
de voorstelling Alice in Wonderland
zorgden voor veel inspiratie.”
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Studiedag
Luisteren en doen!
De eerste studiedag van philharmonie
zuidnederland voor leerkrachten uit het
primair onderwijs startte op 5 april 2017
middenin het orkest. Een toepasselijker
begin was niet denkbaar.
De doelstelling van de dag was om leerkrach
ten te laten inspireren door de praktijk van het
symfonieorkest. Wat doet die live beleving van
de muziek met jezelf, wat zou het voor de
leerlingen kunnen betekenen? Luisteren en
doen stond centraal. Overladen door de klan
ken van het orkest, brandde de discussie los:
over hoe diep de muziek naar binnen gaat,
over het leiderschap van de dirigent. Welke
relatie heeft dat met de rol van de leerkracht
in de klas? Gevoed door deze beleving splitste
de groep zich op voor de workshops. Karin van
Hengel leidde de workshop voor leerkrachten
van groep 1-4, Vivian Knols van De Nieuwste
Pabo nam de leerkrachten van groep 5-8 aan
de hand. Luisteren was het centrale thema.
Opdrachten werden getoetst aan het Klank-,
Vorm- en Betekenis-model. Na de lunch was
het tijd voor de actieve workshop Componeren
in de klas door paukenist Han Vogel. Elementen
die hij aandroeg vormden inspiratie om de
volgende werksessie met Karin en Vivian in te
gaan. Hier stond het doen centraal. Zelf iets
maken, en dan op zo'n manier dat iedere leer
kracht daarmee op zijn eigen niveau aan de
slag kan. De zeer geslaagde studiedag in
Theater aan het Vrijthof werd afgesloten met
een korte discussie over de vraag: is muziek
een vak apart of een apart vak? a
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Aandacht
voor kwaliteit
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In 2017 werd onderzocht op welke manier
het orkest de communicatie met de
doelgroep voor educatie kon aanscherpen
met daarbij de juiste beeldvorming en
positionering. Het resultaat was een
nieuwe benadering van het voortgezet
onderwijs en de uitgave van een eigen
brochure VO. Voor het primair onderwijs
werd digitaal lesmateriaal ontwikkeld.

PO-onderzoek
Momenteel zijn er veel veranderingen in het educatieveld. De concertseizoenen en schooljaren blijven zich echter aandienen. Op het
moment dat leerkrachten, directeuren en interne cultuurcoördinatoren
keuzes maken voor het samenstellen van cultuureducatieve program
ma's voor hun school, moeten zij philharmonie zuidnederland
voldoende op hun netvlies hebben staan. Ook moeten ze een juiste
beeldvorming rondom het orkest hebben en zich bewust zijn van de
waarde van klassieke muziek en een professioneel symfonieorkest
binnen het onderwijs. In samenwerking met onderzoeksbureau
Flycatcher onderzocht de afdeling Educatie daarom op welke manier
het orkest de directe communicatie met de doelgroep kan aanscherpen
en verbeteren met daarbij de juiste beeldvorming en positionering.
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waren dat basisscholen
eerder geïnformeerd willen worden over het educatieaanbod (april),
e-mailings gewenst zijn om informatie te ontvangen, informatie over
prijs, locatie, inhoud en lesmateriaal het belangrijkste is, evenals infor
matie over (landelijke) regelingen waar het orkest bij aansluit. Als
terugkerend probleem werd vervoer genoemd: dit maakt het moeilijk
om een schoolconcert te bezoeken. Ook werd duidelijk dat responden
ten die eerder een project van philharmonie zuidnederland afnamen
een positiever beeld van klassieke muziek hadden dan respondenten
die geen projecten afnamen. Aan het onderzoek namen 167 scholen uit
Brabant en Limburg deel.

Afronding onderzoek VO

DE LIEFHEBBER

In 2016 deed stagiaire Jana Houben onderzoek naar het voortgezet
onderwijs en de communicatie van philharmonie zuidnederland over
haar educatieaanbod VO. In 2017 breidde stagiaire Merel Derickx dit
onderzoek uit door specifiek te onderzoeken hoe de muziekprojecten
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REPETITIEBEZOEK

TUSSEN KUNST & KLANK

van het orkest beter konden aansluiten bij het curriculum van het
voortgezet onderwijs. Het resultaat van beide onderzoeken was een
nieuwe benadering van het voortgezet onderwijs. Enerzijds werd het
aanbod verscherpt, zodat het beter aansluit bij het curriculum en de
behoeften en wensen van docenten. Anderzijds werd de communicatie
aangepast: persoonlijke gesprekken met docenten zorgden voor meer
op maat gemaakte projecten én er werd een eigen brochure VO
uitgebracht.

Voor het filmmateriaal is het belangrijk dat musici het orkest een
gezicht geven en leerlingen hen al leren kennen. De filmpjes worden
tevens ingezet om muzikale opdrachten kort en duidelijk te demon
streren. Het nieuwe digitale lesmateriaal is in 2017 gemaakt voor
Orpheus!, HeartBeat en De Liefhebber (uitvoering januari 2018).

Digitaal lesmateriaal

Repetitiebezoek in een nieuwe jas

Een belangrijk speerpunt in 2017 was de ontwikkeling van digitaal
lesmateriaal. Scholen uit het primair onderwijs maken tegenwoordig
allemaal gebruik van het digibord. Het digibord is het ideale middel
om lesmateriaal laagdrempelig aan te bieden. De philharmonie
zuidnederland is voor het vervaardigen van het digitale lesmateriaal in
zee gegaan met Studio Kloek, waarmee het orkest al goede ervaringen
heeft opgebouwd met de productie van het lesmateriaal van Vol
Verwachting (november 2015). Barbara Mulderink van Studio Kloek
zorgt voor een passend ontwerp dat aanspreekt, Sander Hassing zorgt
voor de digitale vertaling van de wensen voor het lesmateriaal. Het
gebruik van een speciale website voor het lesmateriaal vraagt om leuke
interactieve opdrachten waarin diverse aspecten van het orkest aan bod
komen maar vraagt ook om een verscheidenheid aan filmmateriaal,
waarvoor het orkest samenwerkt met filmmaker Stijn van der Loo.

Het Repetitiebezoek dat philharmonie zuidnederland al enige tijd
aanbiedt, is aangescherpt. De bezoeken zijn actiever en bestaan uit
korte workshops waarbij verschillende aspecten van het orkest aan bod
komen. Het luisteren naar een stukje repetitie van het orkest is nog
steeds de kern, maar daarnaast werd het programma nog meer op wens
van de school aangepast. Zo ontmoetten de leerlingen bijvoorbeeld de
bibliothecaris en bekeken ze samen een partituur.

philharmonie zuidnederland
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Toon je Kunsten
Educatieproject met de hele school
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Ruim 400 leerlingen van
basisschool De Neerakker in
het Limburgse Heythuysen
gaven op 7 juni 2017 een spette
rend concert als afronding van
het educatieproject Toonje
Kunsten. Musici van philhar
monie zuidnederland stoomden
de leerlingen en leraren in
één week klaar voor deze eind
presentatie.
tekst Mireille de Putter

De leerlingen van groep 1 tot en met 8 trom
melden op emmers en speciekuipen, floten op
fluitjes van pvc-buis, ze rapten en bliezen in
opperste concentratie op kleurige kunststof
fen trombones. Onder leiding van muziek
docente Karin van Hengel, trombonist Mark
Boonstra, slagwerker Han Vogel en klarinettist
Roger Niese werkte basisschool De Neerakker
een week lang toe naar een groots optreden
voor ouders, familie en vrienden. Het dak ging
eraf!
Impuls muziekonderwijs
De Neerakker is de eerste Limburgse school
die deelneemt aan het driejarig traject van
de landelijke subsidieregeling Impuls
Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuur
participatie. Het traject is bedoeld om muziek
onderwijs op een hoger peil te brengen. Voor
de feestelijke kick-off in het eerste jaar zocht de
school een intensieve samenwerking met
philharmonie zuidnederland en Myouthic,
Centrum voor Kunst en Cultuur.
Projectleider vanuit het orkest was mede
werker educatie Linda Jans: ‘Basisschool
De Neerakker wilde voor alle leerjaren muziek
programma's afnemen bij philharmonie
zuidnederland. Helaas waren enkele projecten
al volgeboekt en zo kwam Toon je Kunsten in
beeld.'
Workshops
De cultuurcoördinator van basisschool De
Neerakker, Marjo Schroën, was meteen enthou
siast. ‘Het project sluit aan op de visie van de
school om het vak muziek niet neer te leggen
bij één vakdocent, maar bij alle leraren van de
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school. Zij kregen aan het begin van het project
twee workshops en zij werden gevraagd het
lied Toon je Kunsten van Toek Numan aan
de leerlingen te leren. Ook traden ze tijdens de
uitvoering op met een eigen stuk; ze hoorden
er helemaal bij in dit project.' Schroën vertelt:
‘Elke klas kreeg een drietal workshops. Bij
groep 1/2/3/ was dat zingen en dansen en met
zelfgemaakte instrumentjes muziek maken.
Bij groep 4 was dat zingen en spelen op een
fluitje, gemaakt van een pvc-buisje. De leerlin
gen van groep 5/6 zagen we als trommelaars
op de emmers en speciekuipen. Groep 7/8 rapte
en speelde op de plastic trombones, de zoge
naamde pBones. De leraren hadden hun eigen
rol met bodysounds en soleerden op kazoo's.'
Kippenvel
Op de vraag waarom basisschool De Neerakker
koos voor Toon je Kunsten en het driejarige
muziektraject geeft Schroën aan: ‘Op deze
manier kunnen we het muziekonderwijs op

“Muziekonderwijs draagt bij
aan een heleboel competenties
die de kinderen nodig hebben
voor de toekomst.”
Marjo Schroën

beleven, is om die muziek zelf, samen met
anderen, te maken en uit te voeren.
Dit gezamenlijke optreden, onder leiding van
een geweldig ensemble van philharmonie
zuidnederland, verbindt alle deelnemers,
zowel leerlingen als leraren, en heeft daarmee
een positief effect op de gehele school.'
Marjo Schroën: ‘Het was een heel geslaagd
project. Ik heb echt kippenvelmomenten
beleefd en ik denk dat heel veel kinderen dit
project nooit van hun leven zullen vergeten.' a

school verbeteren. Muziekonderwijs draagt
bij aan een heleboel competenties die de
kinderen nodig hebben voor de toekomst.
Denk aan: beter leren samenwerken, creativi
teit, goed kunnen reflecteren. Deze vaardig
heden kun je trainen met muziekonderwijs.
Zo draag je met muziekonderwijs bij aan het
ontwikkelen van een hoger IQ, doordat de
hersenhelften beter gaan samenwerken.'
Samenvattend zegt Toon je Kunsten-componist
Toek Numan: ‘De beste manier om muziek te

ÜKSW
iř.. .

mm

i iėJèLm :

ü L å, t

miïw fc.

ÊSįxfàĽļ i *
T
V/--

■ÉÉR

mmīi ■ŵfcfTi

1

105

106

philharmonie zuidnederland

De philzuid laat
van zich horen
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Wat doet het orkest op het gebied van
educatie? Dat werd in 2017 volop zicht
baar door diverse publicaties in de media
(Omroep Brabant, L1, Luister, AD,
De Limburger, Brabants Dagblad, Brava,
Dans Magazine) en de externe nieuwsbrief
van philharmonie zuidnederland.

Behalve het organiseren en uitvoeren van de verschillende educatieprojecten, is het belangrijk om intern en extern onder de aandacht te
brengen wat het orkest op educatiegebied doet. Dit leidde tot verschil
lende publicaties in kranten en vaktijdschriften, vermeldingen op
social media en in nieuwsbrieven et cetera. Hieronder volgt een selectie
van de meest in het oog springende vermeldingen.

In de pers
Op televisie was het educatieaanbod te zien in de tv-serie Gedreven
Maatwerk, voor en achter de schermen bij philharmonie zuidnederland (L1,
Omroep Brabant, Brava). Ook maakte L1 een item over Toon je Kunsten
(nieuws) en Orpheus! (Blaaskracht). In de kranten en dagbladen was
aandacht voor Pbones (AD), HeartBeat (De Limburger), de samenwerking
met het Udens College (Brabants Dagblad), en de opening van het
Instrumentendepot samen met DOOR! (De Limburger). Lokale kranten
en huis-aan-huisbladen schreven over Alice in Wonderland, Toon je
Kunsten en de samenwerking met het Wijkorkest Tilburg Noord. Dans
Magazine en het tijdschrift Luister schreven over HeartBeat. Het LKCA
publiceerde online een artikel over Tussen Kunst ä Klank. In uitingen
van Partners (nieuwsbrieven, social media) werd geschreven over
nieuwe educatieve voorstellingen, de studiedag voor leerkrachten en
het aanbod voor het voortgezet onderwijs.

Overige uitingen
Educatie was ook in 2017 een vast item in de externe nieuwsbrief van
philharmonie zuidnederland. Bij alle orkestprojecten werden rij-ouders
geïnformeerd over de voorstelling die hun kinderen én zijzelf (ca. 300
per project) bijwoonden. Tevens werd het genodigdenbeleid in 2017
voortgezet. Bij alle educatievoorstellingen waren gasten aanwezig: van
marktplaatsen, interne cultuurcoördinatoren en cultuurcoaches tot
politici, sponsoren en Partners.
I-CLASSICS

108

jaarverslag 2017

philharmonie zuidnederland

“De nieuwe chef-dirigent is
duidelijk al de lieveling van
het publiek.”

“Ambitieus en divers programma
van philharmonie zuidnederland.”
De Limburger over seizoen 17/18, 1 april 2017

Eindhovens Dagblad, 29 mei 2017

“Met veel geestdrift heeft
philharmonie zuidnederland
deze week het nieuwe jaar
ingeluid. De Poolse dirigent
Lukasz Borowicz maakte er een
bruisende vertoning van.”

“Opera op de Parade bewees
gisteravond opnieuw zijn bestaansrecht.
De zangers en het orkest kregen het
publiek op de knieën voor die snaakse
kapper uit Sevilla en een twijfelachtig
liefdespaar.”
Brabants Dagblad, 28 juni 2017

Over de Nieuwjaarsconcerten in de Volkskrant,
7 januari 2017

“Ik wilde al viool gaan
spelen, en nu nog liever.”
Daniëlle (12) over educatief concert HeartBeat
in De Limburger, 15 februari 2017

“Onder dirigent Pieter-Jelle de Boer blijkt een
uitstekend spelende philharmonie zuidnederland
de ideale graadmeter voor de gevoelstemperatuur
van de personages.”
Over de opera Werther in NRC-Handelsblad, 27 november 2017

“En al 53 jaar wordt het
Bossche carnaval ingeluid met
het Oetelkonzert: even stijlvol
als luidruchtig!”
De Telegraaf, 23 februari 2017
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Dank aan
Fondsen
BankGiro Loterij Fonds, brabants kenniscentrum kunst en
cultuur, Eduard van Beinum Stichting, Elisabeth Strouven Fonds,
Fonds 21, Fonds Podiumkunsten, Kunstbalie, Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Sociaal Fonds
Podiumkunsten, Stichting Henri Hermans, Stichting Kanunnik
Salden/Nieuwenhof, VSBfonds.
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En verder
Danken wij directies en medewerkers van de zalen, festivals,
evenementen en onderwijsinstellingen waar wij optreden.
Zij maken de groei van ons orkest mede mogelijk.

- BIERBROUWERIJ'

Adams Muziekcentrale, Boekhandel Dominicanen, Hanneman
de Toerist, Holland Expat Center South, Jules Maastricht, Kiwanis
Tilburg, Kruisherenhotel Maastricht, Leon Martens juwelier,
MerkMarc relatiemanagement, Sauter Wijnen, Simon van Boxtel
photography, Studio BBH.
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Colofon
philharmonie zuidnederland
Postbus 230, 5600 AE Eindhoven
Vestiging Eindhoven
Jan van Lieshoutstraat 5, 5611 EE Eindhoven
Vestiging Maastricht
Statenstraat 5, 6211 TB Maastricht
www.philharmoniezuidnederland.nl
info@philharmoniezuidnederland.nl
Volg ons op
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Fotografie
Lucas Beck, Marco Borggreve, Simon van
Boxtel, Marcel van den Broek, Joris Buijs,
Merlin Daleman, Marco Dirven, Henk van
Esch, Jean-Pierre Geusens/Focuss 22,
Christophe Grémiot, Marcel Hakvoort,
Carli Hermès, Harry Heuts, Hildegard Hick &
Anne Lefevre, Hans Hijmering, Irina & Pavel
Kozhevnikov, Limburgs Fanfare Orkest,
Matthijs Mentink, Tycho Merijn, Joost Milde,
Peter van Mulken, Rob Nijpels,
Paprikachips.com, Bas Quaedvlieg, Peter
Rigaud, Kim Roufs, Joaquín Sarmiento,
Richard Stark, Tijmen Wehlburg, Wikimedia
Commons, Lucas van Woerkum/Symphonic
Cinema.
Eindredactie
Karen Duking
Ontwerp
Studio Luidspreker, Venlo
Studio Nieuwhof, Eindhoven

Onmisbaar, uniek
en innovatief
Innoveren zit in het DNA van philharmonie zuidnederland
Het orkest is continu op zoek naar vernieuwing, nieuw
publiek en extra artistieke diepgang. Jonge én oude
gasten, talent en amateurs worden geïnspireerd door
de kwalitatief hoogstaande programmering. De philzuid
is een onmisbare, unieke culturele schakel binnen én
buiten de regio!

