
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lustrumprogramma ter ere van het 25-jarig 
bestaan van de 

Stichting Utrechtse Muziekacademie. 
 
 

Het UMA Kamerorkest staat sinds de oprichting in 
1994 onder leiding van Marco Bons. 

 
  

PROGRAMMA 
LUSTRUMCONCERTEN 

9 & 10 NOVEMBER 2019 
 



Walzerfolge 2 uit Der Rosenkavalier 
R. Strauss 
 
Schicksalslied 
Brahms 
 
 
pauze 
 
 

Negende Symfonie 
Beethoven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marene Elgershuizen, sopraan 
Martine Straesser, alt 
Marcel Reijans, tenor 
Martijn Sanders, bas 
 
Concerto Cherise & Vocaal Ensemble Frascanti 
 
UMA Kamerorkest 
Marco Bons, dirigent 
 
 
 
Zaterdag 9 november, 15:00 uur Dominicuskerk Amsterdam 
Zondag 10 november, 15:00 uur Geertekerk Utrecht  



Zeer gewaardeerde toehoorder, 
  
Wat bezielt de mens om muziek te maken? Wel, het zit in ons. De oermens kon 
waarschijnlijk eerder zingen dan dat hij kon spreken en 35 duizend jaar geleden 
maakte hij al zijn eerste muziekinstrument uit een bot. Zodra een baby kan staan 
beweegt hij, leergierig als hij is, mee op de maat van de muziek. Een mooie 
melodie kan tot tranen ontroeren. Niemand kan stilzitten bij een goede beat. 
Het zit gewoon in ons. 
Ooit hebben we geleerd de verschillende klanken die we voort konden brengen 
te benoemen en zelfs te noteren, zodat anderen ze na kunnen doen. Is het niet 
wonderbaarlijk dat de melodieën die Beethoven bijna 200 jaar geleden in zijn 
hoofd had vanmiddag weer door deze kerk zullen klinken? Na vandaag heeft de 
UMA al zijn symfonieën ten gehore gebracht. 
Wat bezielt de UMA om muziek te maken? Het zit gewoon in ons. Al 25 jaar, 
waarvan ik zelf slechts een derde heb mee mogen maken, staat de Utrechtse 
Muziek Academie voor passie en uitdaging. Graag laten we ons verleiden door 
klanken en harmonieën van andersdenkenden. Richard Strauss: een wals, maar 
dan nét even anders.  
Muziek maken verbroedert, spelen in een orkest is teamsport, samenspel 
schept een band. In die 25 jaar hebben we samen heel veel meegemaakt. Vele 
programma’s (meer dan tachtig?) brachten wij op talloze podia variërend van 
allerlei kerken tot stadspodia en het Concertgebouw. In bezettingen van 
bescheiden kamerorkest tot flink symfonieorkest speelden we symfonieën, 
kinderprogramma’s, operaprojecten en begeleidden we solisten van 
uiteenlopend pluimage. 25 jaar is al best een lange tijd, maar we zijn nog lang 
niet uitgeleerd. In feite zijn wij oermens en baby in één. 
Vanmiddag een lang en bijzonder programma. De knipoog van Strauss, het 
statige Lot van Brahms en de Negende van Beethoven. Verderop in dit boekje 
zult u lezen waarom dit laatste zo’n bijzonder werk is. We zijn ongelofelijk blij 
en trots dat zulke topkoren en dito solisten mee willen werken om glans te 
geven aan ons Lustrum. 
Ga zitten en laat de baby en oermens in u boven komen. Maar doe dat wel in 
stilte alstublieft. 
  
Hein Coolen 
Voorzitter UMA 
 
 



Marco Bons 
 
Onze dirigent Marco Bons komt uit een muzikaal 
gezin en speelde al op jonge leeftijd viool en piano. 
Zijn vader Koos Bons was een landelijk bekende 
organist en pianist. Als professioneel opgeleid violist 
speelde Marco in diverse beroepsorkesten, alwaar 
hij het functioneren van orkest en dirigent vanuit de 
positie van een orkestmusicus kon ervaren. Marco 
volgde de opleiding voor orkestdirigent aan het 
Conservatorium van Utrecht bij Kenneth 
Montgomery en David Porcelein. Hij nam actief deel 
aan vele dirigenten-masterclasses en won diverse 
prijzen op internationale concoursen. In 2009 
ontving hij de eerste prijs op het Blue Danube International Opera Conducting 
Concours te Burgas (Bulgarije) en in 2015 de tweede prijs bij de Conducting 
Competition van het Atlantic Coast Festival in Portugal. Regelmatig keert hij 
terug naar Oost-Europa voor gastdirecties aan de operahuizen van Boekarest, 
Belgrado, Bratislava, Banska Bystrica (Slowakije) en Rousse (Bulgarije). 
In Nederland komt zijn affiniteit met opera tot uiting bij het operagezelschap 
Belcanto te Velsen en de Ropera aan de Maas in Rotterdam. In 2015 leidde hij 
het muzikale aandeel in de opera/theater pastiche 'Feijenoord, Dé Opera' in De 
Kuip van Rotterdam. In maart 2020 gaat hij in Velsen Puccini's opera Turandot 
dirigeren en in mei van datzelfde jaar Mozarts Idomeneo in Rotterdam.  
Zijn omvangrijke orkestrale repertoirekennis en dirigeerervaring heeft hij mede 
te danken aan het Kamerorkest van de Utrechtse Muziekacademie (UMA), waar 
hij sinds de oprichting in 1994 aan verbonden is. Het 25-jarig jubileum van dit 
orkest wordt op 9 en 10 november aanstaande gevierd met uitvoeringen van 
Beethovens 9e symfonie.  
In Den Haag biedt symfonieorkest Carpe Diem de mogelijkheid om het grote 
klassieke en romantische repertoire intensief te repeteren en uit te voeren. Bij 
blazersensemble La Spiritata uit Nijmegen ligt het accent op 
kamermuziekrepertoire en ensemblecultuur. Tegelijk met het ensemble 
Camerata Terra Reno werd in 2007 ook de concertserie op het landgoed Op 
Hodenpijl geboren. Marco verzorgt daar de programmering voor de concerten 
op elke derde zondag van de maand. 
 
 



Marene Elgershuizen  
 
De veel gevraagde en uiterst veelzijdige dramatisch-
coloratuur sopraan Marene Elgershuizen rondde 
haar Bachelor met Excellentie-programma aan het 
Prins Claus Conservatorium af en behaalde haar 
Mastertitel aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Zij volgde masterclasses bij o.a. 
Margreet Honig, Camilla Nylund, Soile Isokoski, 
Nadine Secunde, Jard van Nes en nam deel aan de 
Internationale Opernakademie Schwerte 2013 (DU) 
en de Bad-Saarow Meisterkurs (DU) van Thomas 
Johannes Mayer. Bij Kammersängerin Gabriele 
Schnaut volgde Marene in Duitsland twee jaar privé 
lessen. Momenteel wordt ze gecoacht door de dramatische sopraan Janice Baird 
(Berlijn). 
Marene soleert sinds 2009 en ontvangt lovende recensies: "Memorabel" Libera 
me in Verdi's Requiem (GV). “In Psalm 42 mocht sopraan Marene Elgershuizen 
nog eens afzonderlijk laten horen wat ze waard was, en dat was veel” (FD). “De 
mooiste solobijdrage afkomstig van sopraan Marene Elgershuizen. Met een 
glashelder geluid fraseerde ze de teksten zo, dat ieder woord helemaal op zijn 
plaats viel” (LC). 
Marene verdiept zich graag in het Duitse repertoire: Mozart, Strauss, Berg, 
Mahler e.a. Zij zong reeds de Vier Letzte Lieder (Richard Strauss), de Sieben 
Frühe Lieder (Alban Berg) en Das Himmlische Leben uit Mahlers 4e symfonie. Zij 
combineert dit met operarollen als Fiordiligi, Konstanze, Koningin van de Nacht, 
Violeta, Micaëla en Ann Trulove. Een zeer uitgebreid en uitgevoerd 
oratoriumrepertoire heeft zij ook paraat: Verdi, Poulenc, Brahms, Dvorák, 
Rossini, Preisner, Gorécki etc. 
Zij werkte met dirigenten als Bernhard Touwen, Lassen Raykov, Hans Lamers, 
Pieter Cox, Paul Waerts, Gilles Michels, Louis Buskens, Geert-Jan van Beijeren, 
Peter Gaasterland e.v.a. 
Marene won volledige studiebeurzen van het Labberté Fonds, het VSB Fonds, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Hendrik Müller Vaderlandsch Fonds. 
Ook sleepte zij het Wagner Stipendium van Berlijn-Brandenburg in de wacht. In 
2013 won zij de eerste prijs in de Euregio Vokalisten Wettbewerb vanwege 
opvallende technische controle. 



Naast haar zangstudie studeerde Marene af in Geschiedenis en Internationale 
Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie Genocide 
Studies, Conflict Studies en Egodocumenten. Zij wil verder naast haar 
zangcarrière graag maatschappelijk betrokken blijven en zet zich daarom in haar 
vrije tijd in voor onder andere LHBTI-rechten en Vrouwenrechten.  
 
 
 
 

Martine Straesser  
 
Martine Straesser begon haar opleiding aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en 
vervolgde haar studie aan de Royal Scottish 
Academy te Glasgow waar ze haar Masters degree 
in opera behaalde. Hierna was ze een seizoen lid 
van de Opera Studio Nederland (2000). Al tijdens 
haar studie maakte Martine haar operadebuut in 
Il trionfo di Camilla van Bononcini, een productie 
van het Festival Oude Muziek o.l.v. Jos van 
Veldhoven. In Engeland en Schotland was zij 
onder andere te horen in Carmen, Le nozze di 
Figaro en Hänsel und Gretel. In Nederland zong zij rollen in The rape of Lucretia, 
Oresteia van Xenakis  en Phillip Glass’  Akhnaton (Muziektheater Holands diep). 
Bij de Nederlandse Opera was Martine te horen in Writing to Vermeer van Louis 
Andriessen (Amsterdam en New York) en Rêves d’un Marco Polo van Claude 
Vivier (onder regie van Pierre Audi). Martine zong de rol van Mrs. Quickly in 
Verdi's Falstaff in een productie die een aantal theaters in Italië aandeed 
waaronder het befaamde Teatro Reggia di Parma. Ook was zij te zien als Witwe 
Begbick in Mahagonny van Kurt Weill (Opera aan het IJ) en als de moeder in de 
opera Mavra van Strawinsky (Opera Zuid). Bij hetzelfde gezelschap zong zij ook 
de rol van La Frugola in Pucinni's Tabarro en de rol van Dorothee in Massenets 
Cendrillon. In 2015 was Martine te horen als Carmen en als derde dame in 
Mozarts Zauberflöte (reprise 2019) bij Opera Classica op diverse plaatsen in 
Duitsland.     
Op het concertpodium zong Martine o.a. bij het Brabants orkest (Three 
Shakespeare songs van Ton de Leeuw en Die Fledermaus) en de Nederlandse 
Bachvereniging (Israel in Egypt o.l.v. Paul McCreesh) en verder bij orkesten als 



Holland Symfonia en het Zeeuws Orkest waar zij soleerde in het Requiem van 
Verdi. Martine is een veelgevraagd soliste bij diverse oratoriumverenigingen in 
het land waar ze regelmatig te horen is in werken als The Messiah, Bachs 
passionen, Mendelssohns Elias en Rossini's Petite Messe. Per september 2019 
is Martine als docent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
 
 
 
 

Marcel Reijans  
 
Marcel Reijans is één van Nederlands 
toonaangevende tenoren. Al sinds 1994 is hij actief op 
nationale en internationale podia in opera, oratorium 
en kamermuziek. Zijn repertoire strekt zich uit van 
barok tot en met muziek uit de 21ste eeuw. Reijans 
zong meer dan 75 operarollen. Hij wordt geprezen om 
zijn vertol-kingen van lyrische rollen in Mozart, 
Strauss en Wagner. Hij trad op in vele vooraanstaande 
operahuizen over de hele wereld (o.a. Brussel, Parijs, 
Lyon, Berlijn, Genève, Hamburg, Dresden, Barcelona, 
New York, Palermo, Turijn, Bologna en Antwerpen) en 
werkte samen met vooraanstaande dirigenten als 
Barenboim, Chailly, Gergiev, Rattle, Haenchen, de 
Vriend, de Waart en Van Zweden. 
In Nederland werkte Reijans met vrijwel alle professionele orkesten (o.a. 
Koninklijk Concertgebouw Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
Residentie Orkest, Radio Filharmonisch Orkest, Het Gelders Orkest,  
Philharmonie Zuidnederland) en zong hij vele rollen bij De Nationale Opera, 
Nederlandse Reisopera, Opera Zuid en de NTR ZaterdagMatinee. 
Ook op het concertpodium is zijn repertoire zeer omvangrijk en divers. Hij zong 
werken van Bach, Händel, Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Rossini, 
Liszt, Verdi, Berlioz, Rachmaninov, Mahler, Britten en Tippett. 
Na het voltooien van de studies Politicologie en Communicatiewetenschap 
studeerde Marcel Reijans in Amsterdam aan het Sweelinck Conservatorium, in 
Philadelphia aan het Curtis Institute of Music en in San Francisco aan het Merola 
Opera Program. 



Naast zijn drukke solocarrière richtte Marcel Reijans in 2005 het vocale 
ensemble Frommermann op en was acht jaar lang zakelijk en artistiek leider. In 
die acht jaar groeide Frommermann uit tot een ensemble dat behoort tot de 
top van de Nederlandse kamermuziek op het grensgebied van lichte en klassieke 
muziek. In 2015 richtte Reijans het nieuwe ensemble Taralli op. Taralli brengt 
bekend operarepertoire in een theatraal concert voor een breed publiek.  
Sinds september 2016 is Marcel Reijans hoofdvakdocent klassieke zang aan het 
Codarts Rotterdam (Hogeschool voor de kunsten). Hij was gastdocent aan het 
Koninklijk Conservatorium van Den Haag en aan het Prins Claus Conservatorium 
in Groningen. Bovendien was hij zes jaar lang verbonden aan het Peter de Grote 
Zomer Festival in Groningen. 
 
 
 
 
 
Martijn Sanders  
 
Martijn Sanders studeerde aan het Utrechts 
conservatorium bij Henny Yana Diemer en aan de 
operaopleiding in Wenen. Hij zong daar vervolgens in 
operaproducties van de Wiener Kammeroper en 
Stadttheater Baden. Ook volgde hij lessen bij onder 
meer Thomas Hampson en David Wilson-Johnson en 
was hij lid van de operastudio Nederland. Bij De 
Nationale Opera vertolkte hij rollen in Die 
Gezeichneten (Schreker), Tea (Tan Dun) en bij de 
Nederlandse Reisopera zong hij de rol van Patrocles in 
Tippets King Priam. Verder zong hij in Tokyo, de 
Bangkok Opera, Hanoi Opera House, Opernfestspiele 
Klosterneuburg, Belgrade Music Festival. 
Als liedzanger en concertsolist heeft Martijn Sanders een grote reputatie 
opgebouwd en is hij te horen geweest op de belangrijke podia in binnen- en 
buitenland. Zo trad hij op met orkesten als het Koninklijk Concertgebouworkest, 
Münchner Rundfunkorchester, Symfonieorkest van Vlaanderen, Nederlands 
Kamerorkest, Brandenburger Symphoniker en het Residentie Orkest. Daarbij 
werkte hij samen met dirigenten als Matthias Bamert, Kenneth Montgomery, 



Micha Hamel, Lawrence Renes, Frans Brüggen, Jun Märkl, Ingo Metzmacher, 
Reinbert de Leeuw, Otto Tausk, Tan Dun, Jaap van Zweden en Peter Dijkstra. 
Martijn Sanders debuteerde in de Münchner Philharmoniker als Vitellius in 
Herodiade (Massenet) naast o.m Agnes Baltsa, en zong daar ook o.l.v. Marco 
Armiliato de rol van Johann in Werther (Massenet). In november 2010 soleerde 
hij in Rachmaninovs The Bells op het vierjaarlijkse Prins Claus Concert in 
aanwezigheid van HM Koningin Beatrix. 
Bij Opera Zuid was hij de afgelopen jaren als ensemblelid o.a te horen en te zien 
zien als Figaro (Le nozze di Figaro), Papageno (Die Zauberflöte), Bonzo (Madama 
Butterfly), Escamillo (Carmen) en Dr. Falke (Die Fledermaus). 
Recent zong hij onder meer de Carmina Burana bij de Neue Philharmonie 
Westfalen en in Het Concertgebouw te Amsterdam was hij met sopraan Eva-
Maria Westbroek en tenor Frank van Aken te horen in een groots operagala 
o.l.v. Ed Spanjaard. Ook viel hij met veel succes in bij het Orkest van de 
Achttiende Eeuw in Mozarts Le Nozze di Figaro (titelrol) en in het najaar van 
2016 eveneens bij Opera Zuid.  
Martijn Sanders verleende zijn medewerking aan tal van radio- en televisie-
uitzendingen, waaronder De Wereld Draait Door, NTR Podium, Tijd voor Max en 
Vrije Geluiden. 
In het komende seizoen is Sanders veel te vinden in het Theater Aachen. 
  



Concerto Cherise 
 
Concerto Cherise is een klassiek kamerkoor uit Utrecht dat in 2005 is opgericht 
door een aantal enthousiaste zangers uit het Utrechts Studenten Koor en 
Orkest. De oprichters hadden een jong koor voor ogen waarbij zangkwaliteit en 
gezelligheid hand in hand gaan. Sindsdien is het koor gegroeid met afwisselend 
Gerrit Maas, Manoj Kamps en Arnaud van Gelder als dirigent.  
De diverse programmering is zowel wereldlijk als religieus. We zingen minimaal 
twee projecten per jaar, met een vaste kern van ongeveer 25 zangers en 
daarnaast projectzangers; afwisselend a capella of met instrumentale 
begeleiding, meestal vier-, soms zes-, acht- of zelfs twaalfstemmig. Het koor 
schuwt het avontuur niet: het repertoire varieert van oude muziek tot 
hedendaags klassiek.  
Ook staan we open voor opdrachtcomposities, zoals het in 2015 uitgevoerde ‘Zo 
meen ik dat ook jij bent’ van Joost Kleppe, speciaal gecomponeerd voor ons 
tienjarig jubileum. In dezelfde periode wonnen we het Grieg Nationaal 
Kamerkoor Concours in Groningen en traden we op met Det Norske Solistkor. 
Daarnaast zong Concerto Cherise in het voorprogramma van het Nederlands 
Kamerkoor, trad op in TivoliVredenburg, en nam deel aan de prestigieuze 
concertreeks van de Pieterskerk. In 2020 staat ons volgende jubileum op de rol; 
we voeren dan ook weer een bijzonder programma uit, onder leiding van onze 
nieuwe dirigent Angeliki Ploka.  
 
 



Vokaal ensemble Frascanti 
 
Vocaal Ensemble Frascanti ontstond in 1990 op initiatief van een handvol 
studenten Klassieke Talen aan de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is het 
koor uitgegroeid tot een gevarieerd gezelschap dat iedere dinsdagavond 
repeteert in de Nassaukerk in Amsterdam. Ieder jaar vinden er twee concerten 
plaats onder leiding van dirigente Alfrun Schmid. Het repertoire reikt van 
Renaissance tot heden, afwisselend a cappella en met begeleiding. In het 
verleden zijn werken uitgevoerd van Schütz tot Pärt, van Monteverdi tot Britten, 
en van Sweelinck tot Whitacre.  
 
Alfrun Schmid studeerde schoolmuziek, zang en koordirectie in München en 
Amsterdam. Hele oude en hele nieuwe muziek hebben haar altijd het meest 
geboeid. Samen met Elisabeth Smalt is ze artistiek leider van Ensemble 
Scordatura, gespecialiseerd in microtonale en spectrale muziek. Scordatura 
heeft een aantal cd’s uitgebracht op verschillende labels en ze zijn graag geziene 
gasten bij podia en festivals voor nieuwe muziek over de hele wereld.  
Alfrun maakt deel uit van het 5-koppige Vocaalproject 31 dat 31-toonsmuziek 
uit de Renaissance, vroege barok en huidige eeuw uitvoert, vaak samen met het 
Huygens-Fokker orgel in het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Afgelopen seizoen speelde 
ze 15 uitvoeringen van een bijzondere muziektheatervoorstelling: 
‘Koerikoeloem’ van Miranda Driessen, op een autobiografische tekst van Tjitske 
Janssen. Deze zal in 2020 hernomen worden op het Oerol-Festival. Naast het 
uitvoeren van Hedendaags werk speelt Alfrun weleens een rolletje in een opera. 
Met Kamerkoor P’Adam zingt ze alles, van de Goldberg-Variaties tot Heavy 
Metal en ging ze afgelopen februari op tournee naar Israël.  
Alfrun is ook met veel plezier zangjuf en vaste dirigent van drie koren: het AUK 
Kamerkoor, Vocaal Ensemble Frascanti en Kamerkoor Mozaïek.  
 
Volgend concert 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ook eens een a capella concert van 
Frascanti bijwonen? In "Mary, queen of Scots" zingen we werken uit de Tudor 
periode en van nu. Muziek van Byrd, Fairfax, Tallis, Dove, Britten en Lang. 
De volgende concerten zijn op: 
 Zaterdag 9 mei 2020 om 20.15 uur - Engelse Kerk in Amsterdam 
 Zondag 10 mei 2020 om 15.15 uur - Engelse Kerk in Amsterdam 
Zie voor méér informatie onze website: www.frascanti.nl 
 



Nieuwe leden zijn altijd welkom (bij voorkeur met enige koorervaring). Kun je 
op dinsdagavond van 19.45u – 22.15u repeteren in Amsterdam-West 
(Nassaukerk), kom dan een keer meezingen. Stuur een mail naar 
frascanti@hotmail.com t.a.v. Job Nijssen en bekijk ook eens onze website: 
www.frascanti.nl 
 
 
 
 

UMA Kamerorkest 
 
Nu 25 jaar geleden (voorjaar 1994) kwamen een aantal 
Utrechtse studenten bij elkaar om een nieuw orkest op te 
richten: ze hadden hun studietijd achter zich gelaten (en 
dus hun studentenorkesten) maar wilden toch op hoog 
niveau blijven musiceren. De oprichting van het UMA 
Kamerorkest (formeel Stichting Utrechtse 
Muziekacademie) was een feit. Muzikaal leider werd -en is 
nog steeds!- Marco Bons. Hoewel in de basis een 
kamerorkest met ca. 40 leden, is het orkest desgewenst 
uit te breiden tot symfonische omvang.  In de regel 
worden per jaar minstens twee eigen programma’s 
ingestudeerd. Daarnaast werkt het graag samen met koren en goede 
(zang)solisten. In het verleden zijn zowel de Schöpfung als Die Jahreszeiten van 
Haydn uitgevoerd met het Groot Concertkoor Amsterdam en diverse concerten 
met Toonkunstkoor Leiden. Jarenlang heeft de UMA meegewerkt aan de 
Classical Night in Maassluis en diverse koorbegeleidingen. Bijna een traditie is 
de 2-jaarlijkse samenwerking met operakoor Belcanto uit Velsen; met Belcanto 
heeft het UMA Kamerorkest meegewerkt aan geënsceneerde uitvoeringen van 
opera’s Carmen (Bizet), Giovanna d‘Arco, Macbeth en  Aida (Verdi). 
Het UMA-repertoire is veelzijdig. Zo vermeldde eerdere programmeringen 
uiteenlopende werken als de Vierde symfonie (Mahler), Messa di Gloria 
(Puccini), Variaciones Concertantes (Ginastera), Pulcinella Suite en Jeu des 
cartes (Stravinsky), L'enfant et les sortileges (Ravel), Petite Suite (Roussel), Le 
boeuf sur le toit (Milhaud) en de Symfonie in D (Keuris). Op tweede pinksterdag 
2011 debuteerde het UMA Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam met 
een sing-along-uitvoering van Händels Messiah. Ter gelegenheid van het 20-
jarig bestaan werd in januari 2014 de eerste akte uit Wagner’s Walküre 

UMA logo (1994) 



semiscenisch uitgevoerd. In de afgelopen 24 jaar heeft de UMA de eerste 8 
symfonieën van Beethoven gespeeld; vanwege de complexiteit (grootte en 
bezetting) echter de negende nog niet, tot vandaag! 
 

 
Benefietconcert Oog in Al (2009). Foto: Steven Snoep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Richard Strauss (1864-1949)  
Walzerfolge 2 uit Der Rosenkavalier (1911) 
 
Richard Strauss stond bekend om zijn gesloten natuur. 
Hij verborg zijn gepassioneerde aard onder een laag 
van vriendelijke minzaamheid. Maar de sleutel naar 
zijn karakter ligt in de twee grote muzikale liefdes van 
zijn leven. De eerste is Mozart, door wiens muziek 
Strauss in de tijd dat hij opgroeide sterk beïnvloed 
werd. De tweede is Wagner, wiens muziek hem hielp 
zich van het conservatisme te bevrijden en nieuwe 
wegen in te slaan. Er werd regelmatig de spot gedreven 
met de buitensporige orkestraties van de 
laatromantische componist. Maar deze weelderigheid 
gaat in de muziek van Strauss altijd gepaard aan een 
groot raffinement. 
Zelfs in Strauss’ meest bombastische werken zit de intimiteit van kamermuziek 
verborgen. Hij had bovendien een grote kennis van en gevoel voor de 
vrouwelijke stem. Dit kwam voort uit zijn relatie met de sopraan Pauline de 
Ahna, met wie hij vijfenvijftig jaar getrouwd was. Een ander zeer herkenbaar 
geluid in Strauss’ composities is dat van de hoorn. Als hoornist van het 
Münchner hoforkest drukte zijn vader Franz Strauss een duidelijke stempel op 
de muzikale vorming van zijn zoon. Franz was een geweldige hoornist, maar had 
een conservatieve smaak. Hij leidde de hoornsectie in diverse opera’s van 
Wagner en speelde de solo’s wonderschoon, maar als het orkest blijk van 
waardering voor het meesterschap van de componist gaf door te gaan staan, 
bleef hij uit protest tegen het modernisme van Wagner zitten. 
Richard Strauss had er een hekel aan als men hem vroeg of hij familie was van 
de Weense muzikantenfamilie Strauss. Immers, Richard Strauss was de grote 
klassieke componist van indrukwekkende symfonische gedichten en opera’s 
met titels als Ein Heldenleben – Don Quichote – Zarathustra – Till Eulenspiegel – 
Tod und verklarung – Salome – Elektra – Capriccio – Ariadne auf Naxos en 
Arabelle. Men mocht hem dus geenszins verwarren met een componist van 
amusementsmuziek zoals bijvoorbeeld de walsen van Johann Strauss jr. 
Doch ook de grote Richard Strauss waagde zich aan een lichtvoetig thema. Zo 
liet hij zich in de opera Der Rosenkavalier van een geheel andere kant zien dan 
dat de operaliefhebber gewend van hem was. Der Rosenkavalier is een super 



romantische opera die zich afspeelt in het Wenen van de 18e eeuw. Lyrische 
momenten, eenvoudige melodieën en lachwekkende situaties volgen elkaar op. 
De verkleedpartijen en amoureuze scenes doen aan een operette denken. 
Hoofdrolspelers zijn Vorstin Werdenberg (sopraan), haar jonge minnaar 
Octavian (mezzo), de Baron (bas), Herr von Vaninal (bariton) en zijn dochter 
Sophie (sopraan). De vorstin heeft een geheime verhouding met de veel jongere 
Octavian. Als de baron, een neef van de vorstin zich onverwachts aankondigt 
verkleedt Octavian zich als kamermeisje. De baron vertelt over zijn 
voorgenomen huwelijk met het meisje Sophie. De vorstin stelt voor om het 
‘dienstmeisje’ Octavian als Rosenkavalier uit te kiezen. Deze zal dan uit naam 
van de baron een zilveren roos overhandigen als teken van een 
huwelijksaanzoek. Doch Octavian wordt verliefd op Sophie… 
In Der Rosenkavalier droomde Richard Strauss van de wereld van Mozart, een 
tijd die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zo ongeschonden en 
engelachtig leek. Zo tekende Strauss het Wenen van de achttiende eeuw met 
z’n standen en mores, maar merkwaardig genoeg ook met laatnegentiende-
eeuwse walsen, en een soms overrijpe superromantische orkestklank. Der 
Rosenkavalier was onmiddellijk een groot succes, met als gevolg dat Strauss al 
spoedig een suite met de prelude en enkele hoogtepunten van de opera 
samenstelde. Uit de derde akte komt deze 2e Walzerfolge. 
 
 
 
 

Johannes Brahms (1833-1897)  
Schicksalslied (1871) 
 
Brahms schreef na Ein deutsches Requiem (1868), zijn grootste werk voor koor 
en orkest en tevens de langste compositie in zijn hele oeuvre, nog een vijftal 
korte werken voor koor en orkest: Rinaldo (1868), Triumphlied (1871) en 
Schicksalslied (1871), Nänie (1881) en Gesang der Parzen (1882). Daarvan is het 
Schicksalslied ('lied van het noodlot') zonder meer een klein juweel. De tekst 
Hyperions Schicksalslied is een gedicht van Friedrich Hölderlin (1770-1843) 1. 
Het gedicht heeft een tweedelige vorm. Het beschrijft eerst in twee coupletten 
de staat van eeuwige hemelse gelukzaligheid van de géniën2, beschermende 



geesten of ook wel een soort goden uit de antieke 
Romeinse mythologie. Maar dan verandert Hölderlins 
tekst in een onstuimige beweging als in het derde 
couplet het rusteloze lot 3 van de lijdende mensen dat 
vergeleken wordt met water dat zich van de rotsklip op 
de rotsen stort. 
 
De tweedelige vorm van het gedicht heeft aanvankelijk 
ook de vorm van de compositie bepaald: A. lyrisch - B. 
dramatisch. De langzame lyrische inleiding wordt 
bepaald door gelukzaligheid van de selige Genien. In het 
aansluitende dramatische Allegro gaat het over het 
menselijk lot. Maar de agnostische Brahms wilde zijn 
stuk niet afsluiten met het pessimisme van Hölderlin. 
Daarom schreef hij een instrumentale epiloog die een omwerking is van de 
langzame inleiding. Net zoals in Ein deutsches Requiem biedt Brahms zijn 
toehoorders ook in het Schicksalslied een troostrijk perspectief. Zelf zei 
daarover in een brief (1871): “Ich sage ja eben etwas, was der Dichter nicht sagt, 
und freilich wäre es besser, wenn ihm das Fehlende die Hauptsache gewesen 
wäre”. 
 
Voetnoten. 
1. Hölderlins vrijwel complete poëzie is in het Nederlands vertaald door Ad den 

Besten. Zijn toelichtingen waren voor mij zeer inzicht bevorderend. Friedrich 
Hölderlin, Gedichten. Uitgeverij de Prom, Baarn 1988. 

2. Een uitstekend wikipedia artikel over het begrip genius in de Romeinse 
oudheid: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Genius_%28mythology%29  
3. Misschien een parafrase van het bijbelvers Mattheus 8:20: 
 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels 

nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge. 
Statenvertaling.  

 
Tekst: Daan Admiraal 
 
 
  



Hyperions Schicksalslied 
 
Ihr wandelt droben 
im Licht 
Auf weichem Boden, 
selige Genien! 
Glanzende Götterlüfte 
Rühren euch leicht, 
 
Wie die Finger 
der Künstlerin 
Heilige Saiten. 
 

Gij wandelt boven 
in het licht 
Op zachte grond, 
gelukzalige genieën! 
Glanzende godenluchten 
Beroeren u licht, 
Als de vingers van de 
kunstenares 
De heilige snaren. 
 

Schicksallos, wie der schlafende 
Säugling, atmen die 
Himmlischen; 
Keusch bewahrt 
In bescheidener Knospe, 
Blühet ewig 
Ihnen der Geist, 
Und die seligen Augen 
Blicken in stiller 
Ewiger Klarheit. 
 

Vrij van het lot, als de slapende 
Zuigeling, ademen de 
hemelingen; 
Kuis bewaard 
In bescheiden knop 
Bloeit eeuwig 
Hun geest, 
En hun zalige ogen 
Staren in stille 
Eeuwige klaarheid. 
 

Doch uns ist gegeben, 
Auf keiner Stätte zu ruhn, 
Es schwinden, es fallen 
Die leidenden Menschen 
Blindlings von einer 
Stunde zur andern, 
Wie Wasser Voll Klippe 
Zu Klippe geworfen, 
Jahr lang ins Ungewisse hinab. 

Maar ons is gegeven 
Geen rustplaats te vinden, 
Zij vergaan, zij vallen, 
De lijdende mensen, 
Blindelings van het ene 
Uur in het andere, 
Als water van rots 
Tot rots verstoven, 
Jarenlang in het ongewisse 
omlaag. 
 

 



Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Negende Symfonie (1824) 
 

I. Allegro ma non troppo e un poco maestoso 
II. Molto vivace 

III. Adagio molto e cantabile - Andante moderato 
IV. Presto - Allegro Assai - Presto - Rezitativo - Allegro assai vivace alla marcia - 

Allegro ma non tanto “Ode an die Freude” 
 
Het is bekend dat Ludwig van Beethoven het 
grootste deel van zijn scheppende leven doof 
was. Reeds in 1796 begonnen de eerste 
verschijnselen ervan zich te manifesteren. Het 
besef dat zich een onomkeerbaar proces voltrok 
maakte hem neerslachtig en isoleerde hem in 
sociaal opzicht. 
In Beethovens werk kunnen drie perioden 
worden onderscheiden. De eerste periode is 
duidelijk gebonden aan de klassieke stijl van 
Haydn en Mozart, al is het eigene van Beethoven 
natuurlijk al duidelijk te horen. In de tweede periode ontwikkelt Beethoven zich 
verder en maakt hij zich definitief los van de klassieke stijl. In de derde periode 
krijgt Beethovens muziek een meer bespiegelend en introspectief karakter. 
Beethoven was een gevestigd componist geworden, die door opdrachtgevers 
van voldoende werk en inkomsten werd voorzien. Zijn doofheid werd echter 
een steeds grotere kwelling. Meer en meer verloor hij het contact met anderen 
en raakte hij in zichzelf gekeerd. Hij werd knorrig, opvliegend en enorm 
achterdochtig, zelfs jegens zijn vrienden. Familieproblemen, een zwakke 
gezondheid en een ongefundeerde angst voor armoede plaagden Beethoven, 
en slechts door uiterste wilsinspanning bleef hij temidden van al deze 
problemen componeren. De laatste vijf pianosonates, de Missa Solemnis, de 
Diabellivariaties en de Negende Symfonie behoren tot deze periode. Deze 
werken werden nog gevolgd door de laatste strijkkwartetten, Beethovens 
muzikale testament. Bij zijn dood had hij nog plannen voor een tiende symfonie 
en vele andere werken. 
Vanaf omstreeks 1816 leefde Beethoven in een geluidloze wereld, waar de 
tonen nog slechts klonken in zijn geest. Zijn composities kregen steeds meer een 



meditatief karakter, waarbij vorm en klankkleur zich steeds meer losmaakten 
van wat de traditie voorschreef. De negende symfonie geeft daar veel 
voorbeelden van. 
Bij de eerste uitvoering was de negende symfonie een groot succes. Het grote, 
voorname publiek barstte uit in een stormachtige ovatie. Beethoven draaide 
zich niet om om het publiek te bedanken – hij hoorde het niet. Een van de 
solisten moest hem bij de mouw pakken en wijzen op de klappende handen en 
wuivende hoeden en zakdoeken. Ondanks dit succes moeten we vaststellen dat 
weinig tijdgenoten Beethovens laatste werken begrepen. Zijn muziek was te 
persoonlijk geworden om navolging te krijgen. Latere componisten zijn vooral 
beïnvloed door werken uit Beethovens middenperiode. 
 
Zonder twijfel is de Negende Symfonie Beethovens beroemdste en meest 
omstreden werk. Vanaf de eerste uitvoering in 1824 te Wenen tot op de dag 
van vandaag is de symfonie bij uitstek een publiekslieveling en kan elk mens 
ouder dan een jaar of vier de melodie van ‘Ode an die Freude’ meeneuriën. Bij 
de val van het IJzeren Gordijn en de Berlijnse Muur was geen muziekstuk 
geschikter om uiting te geven aan de euforische gevoelens van bevrijding en 
broederschap. Tegelijkertijd heerst echter bij veel musicologen een andere 
mening: zij halen bij de Negende minzaam hun neus op en doen het stuk af als 
een monstrueus vehikel, al dan niet vergezeld van het commentaar “alleen de 
eerste 18 maten van het Adagio vind ik mooi” of “geef mij de Achtste maar”. 
Zelfs Mendelssohn schreef in een brief: “vanaf waar de zangstemmen inzetten, 
begrijp ook ik het werk niet”. 
Desalniettemin zal niemand de revolutionaire effecten die de Negende op 
muzikaal gebied sorteerde ontkennen. Die effecten braken overigens pas aan 
het eind van de 19e eeuw definitief door. Lange melodiefrasen vormen een 
typisch romantisch kenmerk; de geheimzinnige inleiding stond model voor 
enkele Brucknersymfonieën. Het toevoegen van een koor en zangsolisten in het 
laatste deel was nooit eerder in een symfonie gedaan en door de 
ondubbelzinnige tekst van Schiller verschafte dit het opus een sterke 
ideologische lading, die in latere interpretaties nog sterk werd aangedikt 
(bijvoorbeeld door Lenin, die er het communistisch ideaal in terugzag). Mahler 
heeft veel aan Beethoven te danken met zijn gigantische symfonische bouwsels 
die, verhalend over de worsteling van de mens, niet zelden gebruik maken van 
koor en solisten. 
Er zit een duidelijke ontwikkeling in de symfonie van donker naar licht. Het 
eerste deel, Allegro non troppo e un poco maestoso, kan samengevat worden 



onder de titel ‘Strijd’. Met zeer eenvoudige middelen begint Beethoven zijn tour 
de force. Heel zacht leggen de strijkers een dekentje neer van snelle sextolen op 
A en E, versterkt door de hoorns. Na een paar maten maken de eerste violen 
van deze twee noten een melodie, in dalende opeenvolging gespeeld: e-a, a-e, 
e-a. De harmonische en ritmische spanning neemt toe, resulterend in een 
fortissimo-uitbarsting van het hele orkest, die echter snel weer wegzinkt in 
pianissimo. Pas na een tweede aanloop wordt het heftige, strijdlustige eerste 
thema neergezet. De onverbiddelijke sfeer maakt al snel plaats voor een tweede 
themagroep in Bes. Houtblazers heffen hier kort een lieflijker melodie aan, 
aangevuld door golvende strijkers. Smeekbeden en heroïsche statements, die 
aan het Vijfde Pianoconcert doen denken, wisselen elkaar in hoog tempo af. De 
harmonie is labiel. 
 
Vervolgens lijkt de traditionele herhaling in te zetten: de e-a-constructie van het 
begin keert terug. Echter na enkele maten, nog immer in pianissimo, moduleert 
Beethoven plots op subtiele wijze, en blijken we in de doorwerking te zitten. Het 
eerste en tweede thema worden in een textuur van fugato’s door verschillende 
orkestsecties uiteengetrokken. Het meest dramatische moment in het deel 
wordt bereikt als aan het eind van de doorwerking het orkest opeens in een zeer 
gewelddadige episode belandt waarin de pauken woest razen. De reprise volgt, 
waarin niets is wat het lijkt. Instrumentgroepen veranderen van plaats, ritmes 
en harmonieën worden gemanipuleerd en motieven volgen elkaar in sneller of 
juist veel langzamer tempo op. 
De coda van het eerste deel is ingenieus van opzet. Bruckner zou deze nog vaak 
imiteren. Het slot wordt ingeleid door repeterende tremololijnen in de lage 
strijkers en blazers; andere instrumenten vallen in, een genadeloos crescendo 
volgt, de spanning wordt ondraaglijk en in fortissimo wordt het hoofdmotief uit 
het eerste thema uitgestoten. De strijd is onbeslist. 
Het tweede deel is een Scherzo, dat de demonie uit het eerste deel hoog in het 
vaandel houdt. Molto vivace wordt in vier stevige octaafsprongen de 
hoofdgedachte neergezet; hierin zit reeds het lang-kort-lang-ritme besloten 
(‘Amsterdam’ op z’n Engels uitgesproken) dat het hele deel over-heerst. Na een 
generale pauze volgt een obsessieve achtervolging in staccatostijl. De stemming 
is grimmig en banaal, met een markante rol voor de pauken. 
Hoe anders van aard is dan het middendeel! D-groot overheerst hier. Ondanks 
de voortgaande staccatoloopjes klinken de alt/cello- en hoorn-solo’s als 
hymnen, en worden we herinnerd aan de rustieke landschappen van de Zesde 
(‘Pastorale’) Symfonie. De bevrijdende sfeer kan als een vooruitwijzing naar het 



slotdeel worden gezien. Voorlopig echter keert het scherzo onverbiddelijk weer 
terug. 
Naar goede laatnegentiende-eeuwse traditie wordt het Adagio molto e 
cantabile - Andante moderato door dirigenten meestal veel langzamer 
genomen dan Beethoven ooit bedoeld kan hebben. Geheel onbegrijpelijk is dit 
niet, gezien de weidse melodieën die zich gaandeweg ontvouwen. 
Het eerste Adagiothema, door violen en blazers uiteengezet, bezit een hemelse 
rust en zaligheid, wat in schril contrast staat met het voorafgaande. Het 
Andante, door de alt- en tweede violen ingezet, is van een veel aardser 
schoonheid. Deze melodie wordt in syncopen door de lage strijkers begeleid, en 
vormt samen met het Adagio de basis voor een aantal in virtuositeit 
toenemende variaties en omspelingen; een atletische rol is weggelegd voor de 
vierde hoorn. 
De rust waarmee het deel eindigt wordt zeer wreed verstoord wanneer de 
blazers met ongekende diaboliek ons eraan herinneren dat het Kwaad nog niet 
verslagen is. Vanaf dit moment treedt Beethoven buiten alle muzikale paden, 
ook die door hemzelf in het verleden zijn gebaand. De celli en contrabassen 
nemen de rol van Voorganger op zich: in quasi-recitatiefstijl verwerpen zij met 
grommende afkeuring het helse lawaai van de blazers (uit oorspronkelijke 
schetsen blijkt dat Beethoven deze rol eigenlijk aan de baszanger toebedeeld 
had, inclusief tekst). Vervolgens worden door het orkest in chronologische 
volgorde fragmenten van de vorige delen gespeeld, die echter zonder 
uitzondering op forse afstraffing van de lage strijkers kunnen rekenen. Pas bij 
de eerste omspelingen van het beroemde ‘Brüder’-thema klinkt er goedkeuring 
door en zonder verdere schroom spelen de celli en bassen vervolgens de 
volledige melodie. Alten en fagot vallen in, de muziek wint aan kracht en 
statigheid. 
Dan keert wederom de diaboliek van de beginmaten terug en grijpt de bassolist 
in: “O Freunde, nicht diese Töne!” In het koor en overige solisten vindt hij zijn 
gelijkgestemden en vanaf dit punt tot aan de slotmaat rest slechts vrome 
opwinding en uitzinnige vreugde. Een reeks variaties op het Brüder-thema 
begint met een humoristische mars, begeleid door triangel en grote trom. Na 
een dubbele fuga van het orkest barst het koor los in wat het hoogtepunt van 
het Brüder-thema zal blijken. 
Een magische episode wordt door de mannen van het koor geïntroduceerd: 
“Seid umschlungen, Millionen!” Op magische wijze wordt God ‘die boven het 
gesternte woont’ als in een visioen aangehaald. Na een zinderende fermate, 
waarin het voltallig ensemble ten hemel lijkt te stijgen, buitelen de thema’s in 



dubbelfuga’s en extreme tempowisselingen over elkaar heen, een extatische 
viering van de Vreugde. Na enkele intermezzo’s van het solistenkwartet wordt 
in de coda de roes overweldigend en heeft het orkest het laatste woord. 
 
Tekst: Floris Don 
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Ode an die Freude 
 
O Freunde, 
nicht diese Töne! 
Sondern laßt uns angenehmere 
anstimmen 
Und freudenvollere!  

O vrienden, 
niet deze klanken! 
Maar laten wij 
aangenamere aanheffen, 
en vreugdevollere! 
 

Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten 
feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum! 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 

Vreugde, schitterende godenvonk, 
dochter uit Elysium! 
Wij betreden met vurige hartstocht, 
hemels wezen, jouw heiligdom! 
Jouw toverkrachten verbinden weer, 
wat gewoonte strikt verdeeld heeft; 
Alle mensen worden 
Broeders, 
waar jouw zachte vleugel zich welft. 
 

Wem der große Wurf gelungen, 
Eines Freundes Freund zu sein, 
 
Wer ein holdes Weib errungen, 
Mische seinen 
Jubel ein! 
Ja, wer auch nur eine 
Seele 
Sein nennt auf dem Erdenrund! 
Und wer's nie gekonnt, der stehle 
Weinend sich aus diesem Bund. 

Wie geslaagd is in de grote 
onderneming, 
om een vriend vriendschap te bewijzen, 
 
Wie een lieve vrouw veroverd heeft, 
laat die zijn gejuich mede laten opgaan! 
Ja, wie ook maar één sterveling 
de zijne kan noemen op de aardbol! 
En wie dat nooit gekund heeft, 
laat die stilletjes wenend verdwijnen uit 
dit samenzijn. 
 

Freude trinken alle Wesen 
An den Brüsten der Natur, 
Alle Guten, alle Bösen 
Folgen ihrer Rosenspur. 
Küsse gab sie uns, und Reben, 
Einen Freund, geprüft 
im Tod; 
 

Met vreugde laven alle schepsels 
zich aan de borst van de natuur, 
Alle goeden en alle slechten 
volgen haar spoor van rozen. 
Kussen gaf zij ons en wijn, 
een vriend die trouw bleef tot in de 
dood; 



Wollust ward dem Wurm gegeben, 
Und der Cherub steht vor Gott! 

Lustbeleving is de worm gegeven, 
en de Cherub staat voor God.  

Froh, wie seine Sonnen fliegen 
Durch des Himmels 
prächt'gen Plan, 
Laufet, Brüder, 
eure Bahn, 
Freudig, wie ein Held 
zum Siegen. 
Laufet, Brüder, 
eure Bahn. 

Verheugd, zoals zijn zonnen zweven 
door het prachtige ontwerp van de 
hemel, 
Doorloop zo, broeders, 
jullie pad, 
vreugdevol, zoals een held op weg naar 
de overwinning. 
Doorloop zo, broeders, 
jullie pad. 
 

Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt! 
Brüder! Über'm Sternenzelt 
Muß ein lieber Vater wohnen. 
Ihr stürzt nieder, Millionen? 
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such' ihn über'm Sternenzelt! 
Über Sternen muß er wohnen. 

Laat je omarmen, miljoenen! 
Deze kus aan de hele wereld! 
Broeders! Boven het sterrenuitspansel 
moet een lieve vader wonen. 
Vallen jullie neer, miljoenen? 
Voel je de schepper, wereld? 
Zoek hem boven het sterrenuitspansel! 
Boven de sterren moet hij wonen. 

  



Concerto Cherise 
 
Sopraan 
Iris van Ek 
Heleen van der Hoeven 
Liesbeth van der Luit 
Sara Nederpelt 
Josien de Reuver 
Nienke Willering 
Anna Zinsstag 
 
Alt 
Mori van den Bergh 
Sibylla Breimer 
Albertien van Dam 
Jorinde Prinsenberg 
Sara Rademaker 
Anne Roepert 
Marjolein Schaake 
 
Tenor 
Kai Eigner 
Simon Lavrijssen 
Daan Spoelstra 
Michiel Zupec 
 
Bas 
Maarten de Bruijn 
Ernst Paul Fuchs 
Tammo Hoeksema 
Hans de Jonge 
Andries Kamminga 
Pelle van Mansvelt 
Johannes Rustenburg 
 

Vocaal ensemble Frascanti 
 
Sopraan 
Anne-Geerte Beetsma 
Marcia Kouw 
Victoria van Rooijen 
Janne de Ruyter 
Elsbeth Schouten 
Renate Smid 
Sanne Vink 
 
Alt 
Tineke Held 
Femke Kloppenburg 
Edith de Meester 
Neeltje Pavicic - Van der Haak 
Monica Ploch 
Mirjam Terpstra 
 
 
Tenor 
Emile Donkers 
Jip de Jong 
Job Nijssen 
Sander van Triest 
 
Bas 
Rutger Allan 
Jeremy Atkinson 
Wouter de Jong 
Kees van der Plas 
Karel Poortman 
Steven Tijms 
Joost de Valk 
Jeroen de Wildt 
 
 
 



Orkestbezetting 
 
Viool 1 
Ottolien Kleijmeer (cm) 
Janine Batterink 
Hermen Peters 
Frédérique Borghans 
Mariska Brinkers 
Hella Snoek 
Marleen Simon 
Kim Buntsma 
Ivette Broekmeijer 
 
Viool 2 
Esther Ferwerda 
Maartje de Snoo 
Laura Hak 
Sieger van der Laan 
Maaike Schoorlemmer 
Annemonique Wester 
Lukas Meursing 
Bram Heemskerk 
 

 
 
Altviool 
Floor Jas 
Jeroen de Leede 
Arjan Braam  
Lia van Schaijk 
Ruth de Wit 
Gert Doekes 
Mia Petra Slabbers 
 
Cello 
Ivo Geradts 
Hein Coolen 
Josephine van 

Maarschalkerweerd 
Ingrid Seinen 
Myrte Ferwerda 
Katee Sluyterman 
Nico de Neeling 
 
Contrabas 
Daniël Svejda 
Johan de Vreugd 
Joke Winkel 
Jurriaan Govers



 
 
 
Fluit 
Simeon Bodden 
Lidwien Pouw 
Agnes Boonstra 
 
Hobo 
Joliene Verbeek 
Raads Welvaadt 
 
Klarinet 
Fred Rasing 
Mariska van den Berg 
 
Fagot 
Arthur Huygens 
Yvette Tuin 
Jeroen Torenbeek 
 
Hoorn 
Wim Kuppen 
Fransje Rijken 
Elisabeth Bosch 
Maarten te Boekhorst

 
 
 
Trompet 
Ietje Vleeshouwers 
Rosa Breed 
 
Trombone 
Durk de Jong 
John van der Laan 
Bart van de Dobbelsteen 
 
Tuba 
Klaas Doorlag 
 
Pauken 
Toine Schreurs 
 
Slagwerk 
Maaike Gerlsma 
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Geënsceneerde voorstellingen i.s.m.operakoor Belcanto. 
21 & 22 Maart 2020 - Stadsschouwburg Velsen 
 
Hou onze vernieuwde website in de gaten voor meer informatie: 
www.uma-kamerorkest.com 
We zijn ook op Facebook te vinden! 
 
 
Colofon 
Oplage: 500 exemplaren 
Redactie:  Fred Rasing 
Tekstbijdragen:  Daan Admiraal, Hein Coolen, Floris Don, Ilse 
 Delaere, Job Nijssen, Lia van Schaijk. 
Ontwerp poster: Rob Geerts (Graphikos Webdesign) 

UMA Kamerorkest 2019 

Stephanie Hoogland Fotografie 



Het UMA lustrum werd mede mogelijk gemaakt door financiële 
ondersteuning van: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
Voorzitter: Hein Coolen (cello) 
Secretaris: Yvette Tuin (fagot) 
Penningmeester: Ivo Geradts (cello) 
PR Manager: Fred Rasing (klarinet) 
Chef strijkers: Ruth de Wit (altviool) 
Chef blazers: Josephine van Maarschalkerweerd (cello) 

Secretariaat Stichting Utrechtse Muziekacademie 
Stadhouderslaan 114 
3583 JP Utrecht 
info@uma-kamerorkest.com 

 


