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Terugblik
Wat een bijzonder concert was het zaterdag 2
maart. Het koperkwintet van het KCO liet een volle
Maartenskerk (ruim 300 bezoekers) horen hoe
ingetogen je kunt spelen op instrumenten die we,
volgens trompettist Wim Van Hasselt, vooral
kennen van het “retteketet”. Het brede repertoire
van muziekstijlen voor blaasinstrumenten kreeg zijn
hoogtepunten in twee solostukken. Perry
Hoogendijk speelde op tuba, ondersteund door een geluidsband, een bijzonder fraai stuk van de
eveneens aanwezige orkestgenoot Rob Dirksen. En Jörgen van Rijen speelde in zijn eentje via
ingenieuze elektronica op wel liefst zeven trombones. In de toch al rijke annalen van Muziek in de
Maartenskerk is weer een bijzonder concert bijgeschreven. Op zaterdag 13 april zit weer een heel
bijzonder strijkkwartet op het podium, omdat de cellist Daniël Esser centraal staat. Esser speelt
sinds 1978 in het KCO en staat bij al zijn collega’s bekend als een grote perfectionist. Dat komt
ook wel tot uitdrukking in de uitgebreide KCO bijlage van de NRC van 1 maart, waarin Daniël
Esser in de bespreking van historische opnames van het orkest als geen ander de
nuanceverschillen kan aanduiden. De grote CD serie “Anthologie van het KCO” is door hem
samengesteld. We weten nu al dat er deze zaterdag overdag veel gerepeteerd zal worden,
voordat het om 20.00 uur volgens Daniël Esser goed genoeg is om met zijn collega’s Ursula
Schoch (viool), Junko Naito (viool) en Michael Gieler (altviool) ons podium te beklimmen. Voor ons
is het tevens een eerbetoon aan een groot muziekkenner, want Daniël Esser is vanaf de start van
de samenwerking met het KCO nauw betrokken bij onze programmasamenstelling.

Volgend seizoen
In onze vorige nieuwsbrief riepen wij u op om uw mening te geven over onze programmering. Uit
de verschillende reacties willen we er twee citeren. Dr. W. schrijft: “Op de gekozen weg doorgaan.
KCO koper- en houtblazers zijn grandioos goed. Ook de Strijkers. De door hen gekozen
muziekwerken hoor je praktisch nooit. Je krijgt ook de gelegenheid de schoonheid van de
instrumenten van nabij te leren kennen en ervan te genieten. Je muziekkennis wordt groter.
Betrekkelijk weinig mensen in ons land krijgen zo’n kans. Die laat je toch niet voorbijgaan!” En de
Heer DvT schrijft: “Mijn reactie op jullie mail is dat ik de programmering zeker kan waarderen,
omdat tegenwoordig (ook) wat meer onbekendere werken gespeeld worden. En wat 2e helft
twintigste-eeuws erdoorheen zou niet verkeerd zijn. Hoeveel waardering voor de spelers van het
Kon. Concertgebouworkest ik ook heb, een gevarieerder aanbod van musici, zoals vroeger in de
concerten werd gegeven, zou ook mooi zijn.” Wat het bestuur betreft worden het komende seizoen
beide schrijvers op hun wenken bediend. Maar om een volledig programma van 6 a 7 concerten te
kunnen brengen, zijn aanvullende financiën noodzakelijk. Zoals alle culturele organisaties ervaren
wij ook, dat er een toenemende vraag is naar het beschikbare geld bij de ons welgezinde culturele
fondsen. Daarom zullen we op zoek moeten gaan naar aanvullende middelen. Naast sponsoring
vanuit het bedrijfsleven, zoals bij het laatste concert waar ABNAMRO Mees Pierson avondsponsor
was, willen we een beroep doen op ieder die het in stand houden van een hoogwaardige culturele
infrastructuur in onze omgeving van belang acht. Binnenkort ontvangt u daarover nader bericht.
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MMK-concerten?
Neem dan contact met ons op!

Uw bijdrage is welkom!
Wilt u Vriend worden van MMK, klik dan
hier.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!

Google Analytics
Google Analytics

Volg ons op Twitter
Volg ons voor het laatste nieuws!
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