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Solo-cd Nienke Dekker
Klarinettist Nienke Dekker brengt binnen-
kort een cd uit met daarop 17 solowerken. 
Alle stukken zijn oorspronkelijk bedoeld 
voor klarinet, op twee uitzonderingen na. 
Nienke: “Die twee bewerkingen – Bach en 
Debussy – speel ik op een a-klarinet. Daar-
bij hoef je geen rekening te houden met 
transpositie en ik laat graag de mooie lage 
klank ervan horen.” Behalve van bekende 
namen, zoals Stravinsky, staat er vooral 
werk op van minder bekende componisten, 
bijvoorbeeld van Peter Ruzicka. Nienke: 
“Het blijkt de moeite waard catalogi van 
uitgeverijen door te nemen en op goed ge-
luk iets te bestellen. Zo vond ik zijn Drei 
Szenen für Klarinette solo, een werk dat me 
meteen heel goed beviel. Het is geen to-
nale muziek, maar past bij liefhebbers van 
muziek als een expressieve en suggestieve 
klankwereld. Zo hoop ik eigenlijk ook dat 
luisteraars mijn cd ervaren.”
Op Vimeo zijn fragmenten te beluisteren: 
https://vimeo.com/259468184 (inclusief 
een prijsvraag met kans op een cd).
De cd-presentatie vindt plaats op donder-
dag 20 september om 20.00 uur in de Oos-
terparkkerk te Amsterdam; nadere info: 
www.nino-kunstservice.nl.

Nienke Dekker vormt samen met pianist 
Nelly Koetsier het duo Bumble Bee (klarinet/
tenorsax en piano). Sinds enige tijd schrijft ze 
composities onder het pseudoniem Roberta 
Runtentans. Onder de naam NINO-Kunst-
service biedt ze kunstzinnige producten en 
activiteiten aan, zoals muziekles, les in In-
donesische dans- en gevechtskunsten (geba-
seerd op pentjak silat en Javaanse hofdans), 
concerten en voorstellingen.

Kinan Azmeh 
bij Holland Festival 
De 71ste editie van het Holland Festival 
vindt plaats van 7 juni tot en met 1 juli 
2018. Er wordt een breed programma ge-
presenteerd met opera, muziek, muziekthe-
ater, film, beeldende kunst en theater. Dit 
jaar zal klarinettist en componist Kinan Az-
meh tweemaal optreden tijdens het festival, 
namelijk tijdens de voorstelling ‘Metropole 
orkest & soloists of the Syrian Big Band’ 
en tijdens het concert ‘Gurdjieff Ensemble 
meets Hewar’. 
De Syrian Big Band was de eerste in zijn 
soort in de Arabische wereld en gaf bigband-
muziek een stem in Syrië. Samen met het 
Metropole Orkest, onder leiding van James 
Buckley, speelt een aantal solisten van de Sy-
rische bigband een programma vol traditio-
neel repertoire en eigen werk. Kinan Azmeh 
treedt samen met de Nederlandse trompettist 
Eric Vloeimans aan voor de wereldpremière 
van een grensoverschrijdend dubbelconcert 
voor klarinet en trompet. Deze composi-
tie is speciaal voor hen geschreven door de 
Grieks-Nederlandse Calliope Tsoupaki, die 
zich in haar werk vaak laat inspireren door 
traditionele muziek uit Griekenland en het 
Midden-Oosten. Deze concerten zijn op 8 
en 9 juni in Koninklijk Theater Carré. De 
Klarinet mag voor dit concert vrijkaarten 
weggeven (zie pagina hiernaast).  
Op 22 juni speelt het Syrische ensemble 
Hewar in het Muziekgebouw aan ’t IJ sa-
men met het Armeense Gurdjieff Ensem-
ble. Ze spelen twee nieuwe stukken: een 
van Tigran Mansurian uit Armenië en een 
van Issam Rafea uit Syrië. Daarnaast zijn 
ook door Levon Eskenian gearrangeerde 
werken van de Armeense componisten 
George Gurdjieff en Komitas Vardapet te 
horen en muziek van onder andere Kinan 
Azmeh. Dit concert is een samenwerking 
tussen twee verschillende, maar fysiek na-
bije culturen die door de eeuwen heen een 
rijke culturele uitwisseling hebben gekend.

Annemiek de Bruin naar KCO
De uit Goes afkomstige Annemiek de 
Bruin (25) gaat vanaf september 2018 
meespelen in het Koninklijk Concertge-
bouworkest in Amsterdam. Ze heeft dat 
bereikt door in april de auditie voor de 
orkestacademie te winnen. 
De Academie van het Koninklijk Concert-
gebouworkest biedt jaarlijks plaats aan en-
kele talentvolle jonge musici. Gedurende 
een heel orkestseizoen (september-juni) ne-
men zij deel aan orkestproducties en worden 
ze begeleid door leden van het orkest. Ook 
volgen de academisten lessen, workshops en 
trainingen en spelen ze kamermuziekcon-
certen op diverse locaties. De orkestacade-
mie heeft sinds 2003 tientallen orkestmusici 
opgeleid, waarvan een aantal inmiddels ook  
vast orkestlid zijn geworden. 
Annemiek de Bruin studeert in juni af 
aan het Conservatorium in Amsterdam. 
Ze maakte eerder al furore op het Prinses 
Christina Concours. 

Klarinetdag Zwolle: 13 oktober 
BIN/Selmer organiseert in samenwerking 
met het Mpingo Clarinet Choir op zater-
dag 13 oktober 2018 een Klarinetdag in 
Zwolle. Deze Selmer Klarinetdag staat on-
der leiding van Lute Hoekstra (voormalig 
solo-klarinettist en concertmeester Orkest 
van de Koninklijke Luchtmacht en interna-
tionaal solist) en is geschikt voor klarinettis-
ten vanaf muziekschoolniveau B/C of met 
minimaal vier jaar speelervaring. Deelname 
is mogelijk op alle merken en types klari-
netten (bes, es, alt, bas, contra-alt of contra-
basklarinet). Met alle spelers samen wordt 

Berichten voor deze rubriek 
kunt u sturen naar het redactie-
adres: zie colofon, pagina 35

Annemiek de Bruin  foto: Emelie Schäfer



de Klarinet 116 5

een klarinetorkest gevormd, waarmee onder 
andere klezmermuziek zal worden gespeeld. 
Lute Hoekstra zal aandacht besteden aan 
onderwerpen als ademhaling, klank, tech-
niek, samenspel, het voorbereiden van een 
solo, podium/examenvrees, rieten, mond-
stukken en de keuze van een set-up. 

Lute speelt ook een solowerk, samen met 
het gelegenheidsensemble, dat bij dit werk 
geleid zal worden door Karin Vrieling, diri-
gent van het Mpingo Clarinet Choir. 
Tevens is op deze dag Martin van Zanten 
aanwezig met een aantal historische klari-
netten uit zijn verzameling. Ondersteund 
door een powerpointpresentatie laat hij de 
geschiedenis en historische ontwikkeling 
van het instrument zien.
Aanvang is 9.30 uur, omstreeks 16.00 uur 
zal worden afgesloten met een slotpre-
sentatie. De locatie is De Zevensprong, 
Mannagras 30, 8043 KD Zwolle. Het in-
schrijfgeld bedraagt € 20,- (dit is inclusief 
koffie/thee/fris). De bladmuziek wordt 
vooraf toegestuurd. Inschrijven kan via 
www.selmer.nl.

Tom Myles geen 
Young Musician of the Year
Begin februari werden de finalisten voor 
de 40e editie van de BBC Young Musician 
of the Year bekend. Eén van hen was de 
zestienjarige klarinetspeler Tom Myles uit 
Noord-Ierland. Tijdens de houtblazersfi-
nale op zondag 18 maart 2018 speelden 
vijf houtblazers voor een jury bestaande 
uit onder andere klarinettist Emma John-
son (die zelf in 1984 BBC Young Musician 

Op 8 en 9 juni speelt (o.a.) klarinettist Ki-
nan Azmeh met het Metropole Orkest in
Koninklijk Theater Carré. De Klarinet mag 
twee kaarten weggeven voor het concert 
op zaterdag 9 juni. Wie de goede antwoor-
den weet op de vragen, komt hiervoor in 
aanmerking. Hint: bij de goede antwoor-
den komt geen een letter twee keer voor. 

1. Waar woont Kinan Azmeh? 
A. Syrië 
B. Amerika 
C. Nederland

2. Met welk Nederlands klarinetorkest speelde 
Kinan Azmeh in 2016 in AZC’s in Oude Pe-
kela en Musselkanaal?
A. Clarinets Unlimited (Groningen)
B. Lignum (Leiden)
C. KlarinetNsemble (Hilvarenbeek)

3. Hoe heet de in 2018 uitgekomen cd waar-
op Kinan Azmeh te horen is met trompettist 
Eric Vloeimans en pianist Jeroen van Vliet?
A. Tulpen uit Amsterdam
B. Warme Wind
C. Levanter

Stuur de juiste antwoorden naar:
deklarinet@ziggo.nl of de Klarinet, Postbus 
40008, 8004 DA  Zwolle (NL). Uw bericht 
moet uiterlijk 1 juni binnen komen. De 
winnaar krijgt op 2 juni te horen dat hij/zij 
de twee kaarten heeft gewonnen. 

Win kaarten voor Metropole orkest 
& solisten van de Syrian Big Band

werd) en fluitist Juliette Bausor. De hout-
blaasfinale werd gewonnen door saxofonist 
Robert Burton, Tom Myles ging dus helaas 
niet door naar de finale. 

Nieuwe website met klarinet-
docenten en -ensembles
Als dit nummer uitkomt, is de nieuwe 
website van de Klarinet in de lucht gegaan. 
Op de site geven we onder andere (nog 
duidelijker) een overzicht van de klarinet-
docenten, klarinetensembles en klarinet-
activiteiten die er in België en Nederland 
zijn, zodat iemand die op zoek is, heel snel 
informatie kan vinden. 

Ben je klarinetdocent, speel je in een ensem-
ble of organiseer je een activiteit? Stuur dan 
de informatie in via deklarinet@ziggo.nl. In-
dien relevant, worden de gegevens doorgaans 
binnen een week geplaatst. Voor abonnees 
van de Klarinet zijn hieraan geen kosten ver-
bonden, anderen betalen een klein bedrag. 

Basklarinetdag A’dam: 
17 november
Op zaterdag 17 november vindt in Amster-
dam tijdens het Basklarinet Festijn 2018 
een basklarinetdag voor amateurs plaats. 
Meer informatie volgt, maar inschrijven is 
al mogelijk via info@bassclarinet.nl.

Lute Hoekstra
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