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HET KAMERMUZIEK ATELIER DELFT 2016

Pavel Fischer in een les met het St.George Quartet en tijdens een improvisatiesessie met deelnemers en toehoorders op straat

De Stichting KamermuziekAteliers Nederland (SKAN) organiseerde in de unieke ambiance van het Delft
Chamber Music Festival 2016 (DCMF) voor de 6e keer het Kamermuziek Atelier Delft: een compacte,
intensieve vijfdaagse kamermuziekcursus in het pittoreske Delft. Met 72 deelnemers was het Kamermuziek
Atelier helemaal volgeboekt. Alle leeftijden en speelniveaus waren
vertegenwoordigd: Beginners en gevorderde amateurmusici met en
zonder kamermuziekervaring, conservatoriumstudenten en met het
St. George Quintet (Brussel) en Babylon Kwartet (Den Haag) ook twee
jonge professionele ensembles. De jongste deelnemer was 10, de
oudste deelnemer 79 jaar. In een sfeer waar het puur om muziek
draaide konden alle ensembles zich verder ontwikkelen. Het was
verrassend wat de verschillende ensembles op zondag bij het
slotconcert in de Oud-Katholieke Kerk te bieden hadden - het
muzikale niveau van het slotconcert was opmerkelijk hoog.
Deelnemers tijdens het slotconcert
De kernactiviteiten van het Kamermuziek Atelier Delft zijn de openbare
masterclasses, repetities, concertbezoeken en de optredens bij het
slotconcert. De ensembles werden elke dag door een van de 7 docenten
begeleid, in sommige ensembles speelde de docent ook mee. De deelnemers
repeteerden met elkaar en bezochten de concerten en openbare repetities
van het DCMF. Op zondagmiddag traden alle ensembles in het openbare
slotconcert in de Oud-Katholieke Kerk op.
Het aanvullende cursusprogramma was dit jaar bijzonder uitgebreid en
afwisselend, en de deelnemers zagen elkaar hierdoor regelmatig buiten hun
eigen ensembleactiviteiten:
Deelnemers tijdens de repetitie

Op woensdag, de eerste dag van het Kamermuziek Atelier, vond een kennismakingsbijeenkomst plaats; op
donderdag werkten enkele docenten en deelnemers aan de muzikale boottocht mee en traden in het
herdenkingsconcert in de Oud-Katholieke Kerk op; op zaterdag improviseerden de deelnemers samen met
jazzviolist Tim Kliphuis, en op zondag gaf het Belcea Quartet een lezing over een strijkkwartet van
Sjostakovitsj. Daarnaast werd op alle dagen straatmuziek gemaakt en musiceerden deelnemers en
docenten ook ’s avonds verder in Café de Klok.
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Improvisatie in grote kring o.l.v. Tim Kliphuis

De cursusactiviteiten uitgelicht:
Openbare masterclasses: De ensembles werkten aan uiteenlopend repertoire. Naast werken van bekende
componisten zoals Mozart, Schubert en Brahms stonden ook minder voor de hand liggende composities op
de lessenaar, bijvoorbeeld van Turina, Messiaen, Kokai, Bliss en eigen composities. Gevorderde ensembles
en vaste groepen hadden hun repertoire zelf gekozen. Voor kinderen en ad hoc ensembles had de SKAN
voorafgaand aan de cursus passend repertoire gezocht. De jongste ensembles en twee ad-hoc ensembles
werden ook in een aantal repetities begeleid en in enkele ensembles speelde de docent zelf mee. De
inhoud van de ensemble-lessen werd aan de individuele behoeften en het spelniveau van de deelnemers
aangepast. Alle ensembles werkten naar de slotpresentatie toe en concentreerden zich meestal op twee
delen uit een bepaalde compositie. De inhoud van de lessen kan hier niet in detail weergegeven worden:
Musiceren is een kwestie van geest, gevoel en lichaam en bij het musiceren samen met anderen dient men
zijn spel bovendien nog op zijn medespelers af te stemmen. De docenten zijn erin geslaagd om ieder
ensemble hierbij te begeleiden. Door hun aanwijzingen en inspiratie hebben alle ensembles zich binnen
vijf dagen een stukje verder kunnen ontwikkelen.
De deelnemers luisterden ook regelmatig naar de masterclasses van andere ensembles. De
amateurensembles vonden het heel inspirerend dat er met het St. George Quintet en het Babylon Kwartet
ook twee professionele ensembles waren die hetzelfde cursusprogramma volgden als zij. De professionele
ensembles waren onder de indruk van het niveau waarop de amateurensembles werkten.

Concerten van het DCMF: Alle deelnemers bezochten ook de
concerten van het DCMF, dit jaar met het motto “DNA – essentie
onderzocht”. Voor de volwassenen bestond het passe-partout uit vijf
concerten. Voor de jongste kinderen (t/m 12 jaar) was een “jong
talent” concert en een kinderconcert inbegrepen. De concerten
waren van zeer hoog niveau en Liza Ferschtmans beproefde concept
om de bekende meesterwerken met minder bekende stukken en
nieuwe composities af te wisselen was ook dit jaar zeer succesvol.
Trotse jonge deelnemers met Liza Ferschtman
en celliste Quirine Viersen
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impressies van de muzikale boottocht

Muzikale boottocht: Bij de muzikale boottocht werden de Delftse grachten tot
concertzaal omgetoverd. Enkele docenten en deelnemers verrasten de overige
cursisten en speelden korte muziekstukken vanaf een bruggetje of vanuit de boot.
Rond 110 toehoorders (deelnemers en gasten) zaten in de bootjes en volgden de
muzikale route. Bewoners van Delft openden hun ramen en passanten bleven
staan om van zo’n onverwacht concertje mee te genieten. De buurtbewoners van
“De Kolk” waren voorafgaand op de hoogde gebracht en er waren dan ook
duidelijk meer toehoorders komen luisteren dan in de afgelopen jaren. De
muzikale boottocht was tevens een mooie mogelijkheid voor de deelnemers en
docenten om elkaar te leren kennen.
Herdenkingsconcert: Op donderdagavond vond een speciaal concert plaats ter herdenking van Inge
Lobbezoo (medeoprichter en voormalig zakelijk leider van het Kamermuziek Atelier Delft). De docenten
Pauline Oostenrijk en Ursula Smith en een deelnemersensemble (St.George Quintet) traden op met werken
van Bach, Dvorak en Britten. Zes van de zeven docenten en veel deelnemers hebben Inge Lobbezoo
gekend, en het werd een bijzonder mooi en persoonlijk concert. Naast de deelnemers kwamen ook veel
belangstellenden en de Oud-Katholieke Kerk was tot de laatste stoel bezet. Voor de deelnemers was het
natuurlijk ook een goede gelegenheid om twee van de docenten te horen spelen.
Improvisatiemasterclass met Tim Kliphuis: Op zaterdag improviseerden de deelnemers in meerdere grote
groepen samen met jazzviolist Tim Kliphuis. (Hij had eerder die week met zijn jazztrio en
masterclassstudenten in het Delft Chamber Music Festival opgetreden). Kliphuis legde een aantal
theoretische en praktische dingen uit en demonstreerde ze tegelijk op zijn viool (onder meer het gebruik
van harmonische en melodische patronen, het gebruik van vibrato en bepaalde streektechnieken), maar
zijn boodschap was vooral om binnen de stijl te durven experimenteren en de “oren te gebruiken”. Kliphuis
slaagde erin om de creativiteit, experimenteervreugde en onderlinge interactie bij de deelnemers te
stimuleren. Vanuit niet al te ingewikkelde harmonische en melodische patronen ontstonden verschillende
improvisatiefragmenten en aan het einde werd er een stuk gespeeld waarin iedereen een solo kreeg. De
meeste deelnemers vonden de opdrachten wel uitdagend en waren blij verrast dat ze aan iets, waarvan ze
dachten dat ze het helemaal niet konden, mee konden doen. Ook voor de conservatoriumstudenten en
professionele musici was het improviseren ten dele onbekend terrein.
Het was een mooie groepsbelevenis en het was ook verfrissend voor de deelnemers om gedurende 1,5 uur
met iets anders bezig te zijn dan met hun eigen ensemblestuk.
Sjostakovitsj Gespreksconcert: Het Belcea Quartet was op zondag
bij het Kamermuziek Atelier te gast. De deelnemers hadden de
kwartetmusici al in verschillende festivalconcerten mogen
beleven. Op zondag traden ze met het strijkkwartet no. 3 van
Sjostakovitsj op. Maar vóór het concert verzorgden zij speciaal
voor de Atelier-deelnemers een gespreksconcert waarin zij het
werk in detail introduceerden. Altviolist Krzystof Chorzelsk legde
uit wat er in dit muzikale “oorlogsverhaal” gebeurde, en het
kwartet speelde daarna de bijbehorende fragmenten.

Het Belcea Kwartet tijdens het gespreksconcert
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De musici konden ook goed demonstreren op welke manier Sjostakovitsj bepaalde klankkleuren creëert die
vaak niets met een klassiek strijkkwartet te maken hebben. In het derde deel (door Sjostakovitsj
omschreven met: “De krachten van de oorlog ontketend”) brak bij cellist Antoine Lederlin een snaar,
waardoor het oorlogsverhaal een abrupt einde kreeg. Vanaf dit moment ging de lezing over in een open
gesprek, waarin de musici antwoordden op de vragen van het publiek. Voor de deelnemers had deze lezing
een grote meerwaarde. De musici op het podium waren een stuk dichterbij gekomen.
Straatmuziek en “Klok-muziek”: Tussen de lessen, repetities en concerten door werd er - vooral door de
kinderen en studenten - veel muziek op straat gemaakt. In de avonden speelden docenten en deelnemers
samen in stamkroeg Café de Klok. De kroeg staat er inmiddels om bekend dat er tijdens het festival
deelnemers en docenten komen spelen, en de “gewone” stamgasten komen graag naar deze bijzondere
avonden. Ook musici van het DCMF waren op de laatste avond in de kroeg en genoten van de ontspannen
muzikale sfeer en bonte mix van mensen.
Deelnemersconcert: Op zondagmiddag presenteerden de ensembles de ingestudeerde werken aan elkaar
en aan belangstellenden. Het concert vond plaats in de Oud-Katholieke Kerk. Alle stoelen waren bezet. De
mooie akoestiek en vriendelijke sfeer van de kerk werkten extra inspirerend op de ensembles. Het muzikale
niveau
van het slotconcert was opmerkelijk hoog. Jongere en oudere deelnemers, amateurs,
conservatoriumstudenten en jonge professionals wisselden elkaar af en het resultaat was een bijzonder
gevarieerd en spannend concertprogramma waarin ook minder vaak gespeelde composities van o.a. Turina,
Messiaen, Kokai en Bliss een plek hadden. Het publiek, de ensembles en docenten waren zeer tevreden met
de prestaties. Na afloop was er gelegenheid om op het Bagijnhof met een drankje en een hapje na te praten.

Met hoge concentratie tijdens het slotconcert en met veel spontaneïteit bij de “Klok-muziek”

Locaties:
Evenals in de afgelopen jaren vond het Kamermuziek Atelier Delft op verschillende mooie locaties in het
Centrum van Delft plaats (o.m. kerken, musea, winkels, woonhuizen o.a.). Het Prinsenkwartier was dit jaar
weer de hoofdlocatie en kon de juiste, kunstzinnige ambiance voor het Kamermuziek Atelier bieden. De
ruimtes waren zeer geschikt en het was fijn dat er door toegevoegde gordijnen de akoestiek nog beter was
dan het afgelopen jaar. Het in het Prinsenkwartier gevestigde Café Barbaar verzorgde de lunches en de
deelnemers konden op het ruime terras op het Sint Agathaplein in het zonnetje zitten. Door het open en
toegankelijke karakter van het Prinsenkwartier kwamen ook veel
bezoekers naar het Kamermuziek Atelier. Ook het Meisjeshuis
(voormalig hoofdkwartier) had dit jaar weer ruimtes aangeboden tegen
gunstige voorwaarden, en het was fijn om deze centrale en mooie
locatie weer te kunnen gebruiken. We waren ook blij de twee nieuwe
locaties: het Rietveld Theater en het Pand Sint Anna Antonia.
Het herdenkingsconcert, de improvisatieworkshop en het slotconcert
vonden in de Oud-Katholieke Kerk plaats. Deze kerk heeft bij onze
evenementen voor extra publiciteit gezorgd en we zijn heel blij met de
samenwerking en de flexibiliteit die deze locatie biedt.
Op weg van een locatie naar de ander

-6-

De samenwerking met de locaties verliep soepel. Veel vrijwilligers van de locaties weten inmiddels hoe het
Kamermuziek Atelier in elkaar zit. Een aantal vrijwilligers kwam ook naar de lessen en het slotconcert
luisteren en bezocht de workshops en aanvullende concerten.

DE FEITEN
Deelnemers (72 en 8 ‘priklessers’):
kinderen (6 t/m 12 jaar):
jongeren (13 t/m 26 jaar):
studenten van de TU Delft (20 t/m 30 jaar):
alumni (17 t/m 30 jaar):
volwassenen (va 31 jaar)
‘priklessers’ (6 t/m 16 jaar)

4
17
4
5
42
8

Toehoorders lessen en repetities:
ca.80
Toehoorders kroegmuziek:
ca.125
Toehoorders muzikale boottocht:
ca.80
Toehoorders workshops:
ca.30
Toehoorders Slotconcert incl.deelnemers: ca.140

ensemble met TU-studenten

Musici:
Pavel Fischer, viool
Nadia Frissen, (alt)viool
Karsten Marijn Kleijer, altviool
Janny Lobbezoo, piano
Pauline Oostenrijk, hobo
Sidonie Riha, viool
Ursula Smith, cello
Gastmusici:
Tim Kliphuis, jazzviool
Corina Belcea-Fisher, Axel Schacher, Krzysztof Chorzelski, Antoine Lederlin (Belcea String Quartet)

EVALUATIE:
Wij zijn bijzonder blij met deze editie van het Kamermuziek Atelier Delft. De goede mix van jongeren en
ouderen, - de spreiding van niveaus (beginners, gevorderde amateurs, conservatoriumstudeten en
beroepsmusici), de levendige interactie tussen de docenten en deelnemers en de goede samenwerking
met de verschillende mooie locaties en het DCMF maakten het tot een uiterst inspirerend Atelier. De inzet
van de docenten was enorm en de ensembles werden binnen vijf dagen naar een duidelijk hoger niveau
getild. Bovendien heerste er een bijzonder collegiale en ontspannen sfeer waarin concurrentie en
hiërarchie-gevoelens geen plaats hadden. Inhoud en muziekplezier stonden centraal en dit was ook
hoorbaar tijdens het slotconcert.
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Er waren dit jaar bijzonder veel deelnemers uit de categorie jongeren en volwassenen en minder kinderen
uit de jongste categorie (6 t/m 12 jaar) en alumni (27 t/m 30 jaar). Eind juli had een aantal ouders nog
geprobeerd om hun jonge kinderen alsnog op te geven, maar de kinderen pasten qua speelniveau en
leeftijd niet samen en het was niet mogelijk om op zo korte termijn zinvolle ensembles samen te stellen.
We hopen dat deze kinderen zich komend jaar vroeger opgeven en zullen in onze publiciteit nog duidelijker
maken dat vooral jonge kinderen die geen ensemble hebben zich vroeg moeten inschrijven.
Er was dit jaar ook minder navraag wat betreft het aanbod voor kinderen om kennismakingslessen
kamermuziek te volgen (‘priklessers’). We horden van een aantal ouders dat het interessanter zou zijn om
dit aanbod door het jaar heen te organiseren en niet rondom het DCMF dat steeds midden in de
schoolvakanties plaats vindt. We willen graag overwegen of dit een optie is voor het komende jaar.
Bijzonder blij zijn we ook met de zeer positieve feedback van de deelnemers en de vele enthousiaste
reacties die ons ook nog weken na het Kamermuziek Atelier hebben bereikt. Dat de muzikale inspiratie en
de opgedane kennis bij de deelnemers na de cursus nog verder doorwerkt vinden we zeer waardevol, en
we zien dit als een goed teken.
Het project werd na afloop samen met de deelnemers, docenten en locatiemedewerkers geëvalueerd ( zie
apart document).
Kortom, een bijzonder geslaagd Kamermuziek Atelier Delft en een grote motivatie voor de komende editie!

SUBSIDIËNTEN
Het Kamermuziek Atelier Delft werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:
VSBfonds
Fonds 1818
Gemeente Delft
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis
Donaties voor SKAN

SAMENWERKINGSPARTNERS
Delft Chamber Music Festival
Prinsenkwartier Delft
Oud-Katholieke Kerk Delft
Synagoge Delft
Rootz Muziekschool
Museum Tetar van Elven
Flora Theater Delft
MoTiv Delft
Rietveld Theater
Sociëteit het Meisjeshuis
Huis Kinesis
Café Barbaar

Den Haag, oktober 2016

Stedelijk Museum Het Prinsenhof
Van de Sande piano's & vleugels, Tilburg
Prinses Christina Concours
TU Delft
Rondvaart Delft
Stichting Stunt
Neeltje Rauwerda
Thomas Paris
Hotel Leeuwenbrug
Klankatelier Delft
Audiohuis Delft
Café de Klok

