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Gitaarfestival Nordhorn 2011 

Op een mooie lentedag... 

Op een mooie lentedag... - nee ik ga niet verder zoals Leen Jongewaard dat ooit met zijn 

liedje over een mooie Pinksterdag deed - liet ik mijn grote meid thuis achter (mijn kleine 

meiden zijn al het huis uit) en stapte ik in de auto voor een ritje naar Nordhorn, net over de 

grens.

Het was prachtig weer en alle bomen en planten waren net de week ervoor tot de ontdekking 

gekomen dat het tijd was voor uitbundig groen. De zon toverde een prachtig palet van 

kleuren op de bossen langs de weg.

Ik volgde het tracé van de aloude E8, een route waarlangs vroeger menig vrachtwagen zich 

door drukke dorpskernen worstelde. Maar goed, de wegnummering is veranderd de E8 ligt 

tegenwoordig tussen Turku in Finland en Tromsø in Noorwegen en er loopt nu een snelweg 

richting Duitsland.

Ik reed langs Oldenzaal met zijn rotondes (eentje is berucht vanwege slippartijen) en 

vervolgde mijn weg richting Denekamp langs de Paasberg. Op dat moment zit je op de 

kaarsrechte weg die de kerktorens van Oldenzaal en Denekamp lijkt te verbinden. 
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Kaarsrecht? Nee, niet helemaal. Vlak voor Denekamp kreeg ik te maken met moderne 

dorpsplanning, je mag het centrum niet meer door en dient een weidse rondweg te volgen.

Vervolgens passeerde ik het kanaal Almelo Nordhorn en kwam bij de verlaten douanepost 

op de grens (die rust is een gevolg van de Schengenverdragen) waar alleen de 

sigarettenzaken en supermarkt nog aan het credo Ueber der Grenze scheint die Sonne lijken 

te herinneren. 

Wilkommen in Deutschland... mijn schoolreisjesgevoel werd sterker. Ik was op weg naar de 

eerste editie van het Gitaarfestival Nordhorn. 

Rechtdoor ging het, over het spoor en dan rechtsaf richting de oude NINO, het al lang 

vervallen katoenimperium van Niehues in Nordhorn. 

Nordhorn is mij niet vreemd. Mijn schoonmoeder ging altijd stof kopen bij de NINO voor haar 

klantenkring van de naailes. Daarbij was Nordhorn een aantrekkelijk reisdoel toen de 

benzine in Duitsland nog veel goedkoper was dan in Nederland. We gingen er tanken en 

even boodschappen doen bij de Kaufhalle en Klaas und Koch, een broodje eten in het 

Vechte Restaurant en met de kinderen stiekem een muntje in de Rotamint gooien, als ten 

minste het oude vrouwtje er niet zat dat urenlang haar wisselgeld (?) aan de gokmachine 

toevertrouwde. Maar helaas, door het verenigd Europa is nu alles overal even prijzig, dus de 

benzineritjes zijn voorbij. 

In de verte zag ik nog een overblijfsel van de NINO-fabriek, een hoog gebouw met twee 

torentjes dat tegenwoordig Kompetenzzentrum Wirtschaft heet. In die buurt bevond zich in 

een rustige straat het Kulturhaus NIHZ, mijn bestemming van deze dag en de twee 

daaropvolgende dagen. 

Ik vond een gratis (!) parkeerplaats voor de auto en wandelde met de gitaar onder de arm 

een straatje om. 

Helemaal klaar voor het allereerste Gitaarfestival Nordhorn! 
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Kulturhaus NIHZ 

Kulturhaus NIHZ is een privéonderneming van Bobby Rootveld en Sanna van Elst. 

Het Kulturhaus is een vervolgstap op de muzikale samenwerking die ze al in de tijd van hun 

opleiding aan het conservatorium begonnen. 

Het gitaar-blokfluit duo dat ze in 2004 vormden - een gezamenlijke actie die later uitmondde 

in een innige samenwerking op alle vlakken van hun leven - luistert naar de naam Duo Niet 

In Het Zwart. De afkorting daarvan verklaart het laatste deel van de naam van het 

Kulturhaus. 

Niet In Het Zwart slaat zowel op hun toneelkleding als op hun werkwijze. Niet In Het Zwart is 

een grensoverschrijdend concept, ze begeven zich buiten de kaders van de muziek alleen. 

Veel musici verschijnen Wel In Het Zwart op het toneel omdat dat min of meer traditie is. Een 

soort Inside the Box verschijnsel. Dat wilde Duo NIZH niet, zij wilden Out of the Box werken. 

Zodoende integreren ze muziek, toneel, cabaret, vertelkunst en beeldende kunst in hun 

voorstellingen met verrassend en soms indringend resultaat. Die verfrissende combinatie 

maakt het dat ze een breed publiek kunnen bereiken. Niet alleen volwassenen, maar ook 

kinderen (hun kindervoorstellingen zijn ook voor volwassenen het meemaken meer dan 

waard, zeker als de kinderen erin meegaan). 

In Nederland kennen we het uit Scandinavië overgewaaide begrip Kulturhus. Een Kulturhus 

is in de meeste gevallen een multifunctioneel gebouw, waar je niet alleen voorstellingen kunt 

geven, maar ook ruimte kunt bieden aan de bridgeclub of de yogacursus en er een 

consultatiebureau en huisartsenpost kunt huisvesten. Een soort buurtcentrum plus. Om 

interessant te lijken - in het Nederlands klinkt blijkbaar niks interessant - noemt men deze 
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instellingen ook hier Kulturhus, behalve in Twente want daar zeggen de mensen gewoon op 

hun eigen wijze Kultuurhoes. 

Wel, een Kulturhus is Kulturhaus NIHZ dus niet! Het is wel een huis van cultuur. Bobby en 

Sanna wilden een plaats opzetten waar je niet alleen concerten kon aanbieden maar ook 

workshops van allerlei aard kan organiseren. Als extra service voor de internationale 

musicus zaten ook voorzieningen voor het verblijf - overnachting en maaltijden - in de pen. 

Voorts zou die plek een muziekbibliotheek huisvesten en moest het de voorraadkast voor de 

CD en DVD webshop worden. 

Om zoiets te kunnen doen moet je ruimte hebben, véél ruimte. In Nederland is een huis waar 

zoiets allemaal in past onbetaalbaar, laat staan dat die huizen in ruime mate voorhanden 

zijn. De oplossing bleek om uit te wijken naar Duitsland. In de grensregio’s zoals 

Nedersaksen en Nordrhein Westfalen zijn de huizen aan de Duitse kant groter en goedkoper 

en met een beetje geluk heb je er ook nog een kelder bij. 

Hoewel, een gewoon woonhuis kent zijn beperkingen. Neem zaken als privacy, aparte 

badkamers en een eet- en recreatieruimte voor de gasten. Daarom viel de keus op een 

bedrijfspand met bovenwoning. 

In de Mittelstrasse in Nordhorn bleek een dergelijk pand te koop nadat de vorige bewoners - 

een elektra installatiebedrijf - de activiteiten hadden verplaatst naar een grotere huisvesting. 

Het pand stond in een rustige buurt, vlak bij een school en het gerevitaliseerde NINO-

complex (een bekende plaats in Nordhorn, omdat blijkbaar daar nog weleens parkerende 

auto’s in de vijver op de Parkplatz te water raken). 

Op de begane grond zaten de winkelruimten en een aantal dienstruimten, vooral de ruimte 

aan de straat bleek uitstekend geschikt om een concertzaal te vestigen. Daarboven zat de 

woonruimte en daar weer boven een zolderverdieping met diverse kamers. Als klap op de 

vuurpijl was het pand ook nog compleet onderkelderd, daar zal ooit het magazijn hebben 

gezeten. Plaats genoeg om zelf te wonen en te werken en ook nog gasten onder te brengen. 

Duo NIHZ kreeg een klik met het Kulturhaus to be, kochten het pand en openden na hard 

werken en opknappen met medewerking van familie en vrienden in januari 2011 met trots 

hun Kulturhaus NIHZ. 

Bij die opening merkte ik al wat een leuk pand het eigenlijk is. Het heeft allerlei hoekjes en 

gaatjes waarin je op ontdekkingsreis kunt gaan. Je kunt op verschillende wijzen ergens 

komen. Het doet me denken aan de hoekjes en gaatjes van het Concordia Theater in 

Enschede, de locatie van het allereerste gitaarfestival in Twente in een ver verleden. 

Een Kulturhaus heeft natuurlijk evenementen nodig om tot leven te komen. Direct na de 

opening gingen Bobby en Sanna dan ook voortvarend aan de gang met de organisatie van 

het Blokfluitfestival Nordhorn, het Gitaarfestival Nordhorn, diverse concerten en het eerste 

masterclassweekend met Yves Storms. Als je het programma voor de komende tijd bekijkt, 

dan is er veel te doen, van concert en workshop tot open podium. Als ik dat zo zie, zullen we 

het ritje naar Nordhorn vaker maken! 

Als je evenementen organiseert, heb je vele handen nodig die het werk licht maken. Wat dat 

betreft hebben Bobby en Sanna het geluk dat ze daarvoor altijd terug kunnen vallen op een 

hechte familie, Fred, Angie en Sarah Rootveld, vader, moeder en zus die op het bekende 

signaal - Samson’s Tune voor ingewijden - steeds acte de préséance geven. En niet te 

vergeten vrienden/vriendinnen zoals Lyz Day uit Zwitserland die niet alleen vaardig is op de 
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klavecimbel en de luit, maar ook in de keuken haar mannetje staat (met als specialiteit de 

zelfgebakken vruchtentaart voor in de pauze van het avondconcert!). 

En dan is er nog een laatste aspect dat naast de ruimte, de organisatie en de menskracht 

nodig is om een festival op te starten. Inderdaad, spul om “de schoorsteen te laten roken”, de 

pecunia. Daarom is fund raising een vast onderdeel van een evenement, kijken of je 

sponsors vindt. 

De meest opvallende sponsor dit jaar was de Australische gitaarbouwer George Ziatas, die 

de prijs van het concours ter beschikking stelde: een van zijn gitaar topmodellen in een 

eveneens zelfgebouwde lichte maar zeer “ruggedized” gitaarkoffer.  

Ik heb jaren geleden kennisgemaakt met de Ziatas gitaren - zie daarvoor de Gitariteiten op 

deze site - hij heeft een mooie en melodieuze bouw met een innovatief bracing en achterblad 

concept. Het is jammer dat ik hem toentertijd niet zelf gesproken heb (hij had een 

tussenpersoon voor Europa), want het contact met de gitaarbouwer zelf bleek voor mij van 

doorslaggevend belang bij de uiteindelijke keuze voor een gitaar. 

Uiteraard zijn er nog meer sponsors die hebben bijgedragen. Ik noem daarbij de 

snarengigant Savarez, en niet te vergeten de platenmaatschappij Ivory Tower Records die 

als deel van de concourshoofdprijs een Cd-productie van de winnaar aanbood. 

Dag Een 

Edsart Udo de Haes 
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Masterclass Arlette Ruelens 

Bij masterclasses moet er altijd een de vroegste zijn en deze keer was ik dat. Masterclass op 

vrijdag om tien uur, toevallig net het aanvangstijdstip van het festival.

Docente was de Belgische gitariste Arlette Ruelens, zij vormt samen met Annette Kruisbrink 

het Anido Guitar Duo dat ook op dit festival zou optreden. Ze beoefent de kunst niet alleen 

op de zes snaren, maar ook met het penseel op het schilderdoek.

Ik had voor dit festival een Sonate van Paganini voorbereid, die bekend staat als Manuscript 

87. Het stuk begint met een rustig Minuetto en eindigt in stijl met een fiks sneller Rondo. 

Een standaard effect dat ik op veel Masterclasses ervaar is dat ik even moet acclimatiseren, 

een tegenwoordig aardig milde vorm van plankenkoorts. Dat duurt meestal een of twee 

regels muziek, uiteraard een beetje afhankelijk van het tempo. 

Toen ik het Minuetto inclusief cadens had voorgespeeld, ontpopte Arlette Ruelens zich als 

docente met een fijnzinnig gevoel voor stijl en detail. We werkten aan een aantal 

vingerzettingen en interpretatiekwesties. 

Er bleek nog voldoende tijd om ook het Rondo door te nemen. Blijkbaar vreesde ik voor 

tijdsoverschrijding, want ik speelde het sneller dan ik oorspronkelijk in gedachten had, en het 

ging nog goed ook, zonder struikelpartijen die je door de haast meestal krijgt. 

Ook hier was het nodige te doen aan wisselslag (ja, zwak puntje van me), vingerzettingen en 

keuzes maken voor interpretatie. Ik ging met een paar nuttige notities op de bladmuziek en 

wat huiswerk voor dit stuk de deur uit. 

Workshop Flamenco 

De gitarist Edsart Udo de Haes vertegenwoordigde op dit festival de Flamenco, de 

eeuwenoude traditioneel Spaanse muziekstijl waarin naast de gitaar zang en dans een 

belangrijke rol spelen.

Ik kende Edsart Udo de Haes nog van de workshops flamenco van een paar jaar geleden. 

Ikzelf kwam er toen achter dat flamenco niet mijn speelstijl was (ik herinnerde me nog dat 

mijn nagels van een half uurtje proberen al afgesleten waren), maar ik leerde er door de 

concerten die hij gaf ook beter naar te luisteren dan ik voordien deed. Dat komt mede door 

zijn kernachtige inleidingen over de muziek zelf. Zo hoor je wat meer over stijlen zoals 

Granadina, Buleria en Solea. 

Ik was een beetje te laat uit de Masterclass om nog mee te doen, maar ik zag een paar 

dames van het (kleine) contigent amateurs op dit festival ijverig aan de gang met rasguado 

en de quintolentremolo. 

Ziatas Guitar Competition Cat. 1 

Het Gitaarfestival Nordhorn organiseert een concours tijdens het festival, waar gitaristen zich 

op het podium onder het oog (en niet te vergeten oor) van de jury met elkaar kunnen meten.

Het was de bedoeling om een concours te houden in de studenten/profi categorie 

(traditioneel aangeduid met Cat. 1) en de amateurcategorie (je raadt het nummer vast al). 

Het aantal aanmeldingen van Cat. 1 was echter zo groot, dat er voor de amateurcategorie 

geen plaats meer was in het schema. Drie dagen zijn immers zo vol!

:-))) Moet ik me dan toch volgend jaar inschrijven voor het amateurconcours?



7 

Ik raak nu wel even een karakteristiek puntje aan, bij deze eerste editie waren de studenten 

en profi’s dus ver in de meerderheid. Bij de amateurs (zoals ik er eentje ben) kwam ik tot vier 

gitaristen, tegen 30 aanmeldingen in de eerste categorie. Dat had zijn invloed op de 

(publieks)bezetting bij bijvoorbeeld de avondconcerten en dat vond ik jammer. 

Veel studenten en profi’s doen blijkbaar aan concoursen mee op Hit and Run basis, ofwel 

“Finale niet gehaald? Dan wegwezen maar weer!” 

Het hoort erbij tegenwoordig. Concoursen leveren je niet alleen nuttige (en soms 

frustrerende) ervaring op, maar ook exposure en network. Vooral netwerk, dat fragiele 

weefsel van soms toevallige contactdraden die je later een podium, plaatopname of 

Mecenas kunnen opleveren. Maar dat kost wel tijd, en je moet ook nog studeren... En dat 

brengt blijkbaar haast in het leven. 

Goed, terug naar de realiteit van het concours. Ik blijf het spectaculair vinden om te zien hoe 

mensen zich aan hun muziek en instrument wijden, tegen de wind der tijden in, tegen alle 

gemekker over “linkse hobby’s” van regeringswege als reden voor cultuurbezuinigingen in. 

Allemaal met hun ziel en zaligheid voor de muze in de hoop dat zij zal glimlachen. 

Dertig aanmeldingen, uiteindelijk kwamen er 25 op de bühne. Een fors aantal, ik heb in het 

verleden een aantal festivals meegemaakt waar de deelname niet boven de 20 kandidaten 

uit kwam. 

Voor de beoordeling van hun spel stonden zeven juryleden opgesteld, Alberto Mesirca uit 

Italië, Johannes Møller uit Zweden, Annette Kruisbrink en Arlette Ruelens van het Anido 

Guitar Duo, Edsart Udo de Haes - allen gitaristen - George Ziatas, gitaarbouwer en tenslotte 

Lyz Day, klaveciniste en muziekpedagoge. 

De timing was strak geregeld en de pauzes ook, want beoordelen is een inspannende 

bezigheid. 

Ik kreeg als service de deelnemerslijst met namen en stukken al van tevoren uitgereikt. Dat 

was heel handig voor de snelle notities. De lijst bood me ook gelegenheid om de 

leeftijdspopulatie te bestuderen. Het gros van de deelnemers zat tussen de twintig en dertig 

jaar met één uitschieter: 59! Blijkbaar heeft de competitie veel aantrekkingskracht voor 

ouderejaars op de conservatoria en voor degenen die net afgestudeerd zijn. 

Ook kreeg ik het verzoek om als soort publieksjury op te treden. Ik kreeg een op 

humoristische wijze omschreven puntentelling in categorieën van 0 tot 100 punten. 0-10 

punten stond beschreven als “Earplugs please!”, 100 punten stond beschreven als “The New 

Segovia!”  

Nu zit ik eerlijk gezegd niet zo te wachten op een nieuwe Segovia. Qua speelstijl, techniek 

en expressie is hij inmiddels al door een groot aantal gitaristen van nu ruim overvleugeld. 

Maar dat alles was wel mogelijk door zijn pionierswerk, zijn historische betekenis voor de 

gitaar, gitaarmuziek en gitaarcompositie staat buiten kijf. En als je zijn spel en sound in het 

juiste tijdsbeeld plaatst, dan blijft hij een grootheid. Ondanks de nukken die hij soms 

vertoonde (Manuel Ponce en Villa Lobos konden erover meepraten). 

Marcos Flavio kwam het eerste op. Hij zette in met het Allegretto uit de Eerste Sonatina van 

Federico Moreno Torroba (1891 - 1982). Hij speelde het opgewekte stuk met een krachtige 

en gevarieerde toon en bracht me met een leuke aanpak in een prettige stemming. Totdat hij 

het tweede stuk begon, Estudio 2 van Heitor Villa Lobos (1887 - 1959). Heitor, wat doe je me 

aan! Een ware toonladdernachtmerrie. Lastig voor speler en publiek! 



8 

Het viel bij de eerste kandidaat al op, dat het formaat van de zaal - niet te groot - ervoor 

zorgde dat er heel veel geluid bij het publiek kwam. Voor sommigen werd dat ook een 

nadeel, je kon met een flinke aanslag het publiek letterlijk wegspelen. 

Juliane Bergemann begon met de romantiek van Johann Kaspar Mertz (1806 - 1856), een 

van de twee Romanzen uit de Bardenklangen. Ik merkte prompt waarom ik deze muziek 

mooi vind toen haar toon me in het hart wist te raken. Nee, wees niet bang, het was niet 

dodelijk! Het volgende stuk deed dat een beetje minder, de Toccata uit 2 Suggestions van -ik 

schrijf het hopelijk goed, want Internet hielp me niet- S Betous. De compositie had een uiterst 

wrange klank, wat niet wegneemt dat Bergemann het stuk goed uitvoerde. 

Raphael Ophaus bracht een Rondo van Dioniso Aguado (1784 - 1849), een uiterst virtuoos 

stuk. Jammer genoeg rekte de gitarist de virtuositeit iets te veel op, en dat gaf een risico op 

uitglijders. 

Pavel Kukhta startte met Paisaje Cubano con Fiesta van Leo Brouwer (*1939). De Paisaje

ademde rust en de Fiesta was feest. Goed gespeeld met veel sfeer en contrast. Daarna 

kwam Heitor Villa Lobos (1887 - 1959) aan de beurt. Ik weet niet wat het is, maar sinds ik 

alle Etudes van Villa Lobos in een enkel avondconcert heb horen uitvoeren, sta ik er wat 

huiverig tegenover. Etude 12 is de beruchte Piep en Kraak Etude. Ik vond het stuk 

vervelend, maar de technische uitvoering en afwerking was goed. 

Het toneel werd nu een tijdje het domein van Judith Beschow. Zij kwam met een oude 

bekende (ik heb Robert Horna het stuk regelmatig horen spelen), de Songe Capricorne van 

Roland Dyens (*1955). Ze begon heel goed met de sfeertekening, maar nam net niet genoeg 

risico om felheid in het stuk te leggen op de plaatsen waar de compositie dat verlangde. 

Florian Moritz begon met een stukje barok, een Allegro van Georg Philipp Telemann (1681- 

1767). Hij had een opmerkelijke stemvoering met een capo op de eerste fret. Moritz speelde 

Telemann virtuoos, ietsje te virtuoos naar mijn smaak. Zijn afwerking werd echter hoorbaar 

beter in het tweede stuk, de Cadenza uit het Concert voor Gitaar en Orkest van Heitor Villa 

Lobos (1887 - 1959). Villa Lobos componeerde dit werk voor Segovia, die echter het stuk 

weigerde te spelen totdat Villa Lobos deze voor een gitarist uitdagende Cadenza had 

toegevoegd. Ja, Segovia was niet de gemakkelijkste. Moritz deed met dit stuk de impressie 

bij Telemann vergeten, hij speelde het goed en bracht de juiste contrasten aan. 

Philipp Stahl bracht een oude herinnering terug aan een Sonate in A van Anton Diabelli 

(1781 - 1858) die ik ooit zelf gespeeld heb. Hij speelde het Minuetto quasi Scherzo uit de 

Sonate in A. Scherzo betekent niet per definitie Allegrissimo. Ongelukkigerwijs speelde hij 

het wel zo, waardoor het allemaal net iets te haastig ging. Prelude 2 van Heitor Villa Lobos 

(1887 - 1959) was zijn tweede stuk. Na een aardig begin overspeelde hij de gitaar compleet 

in het snelle arpeggiogedeelte. Jammer! 

Leva Baltmiskyte kwam met een muzikale versie van een eng verhaal van Edgar Allan Poe, 

de Usher Waltz van Nikita Koshkin (*1956). Het is een wals met behoorlijk cynische klanken. 

Jammer genoeg was haar spel op een enkel punt een beetje chaotisch. 

Toen was het de beurt aan Idit Gold, de oudste deelneemster van het veld, met een hoop 

ervaring in het vak als je haar website bekijkt. Mijn respect voor haar moed om het op te 

nemen tegen al de jonge goden en godinnen van deze middag! 

Toen ze begon te spelen moest ik onwillekeurig aan de gitaardiva’s van vroeger denken, ze 

speelde met een aanwezigheid en volume waar Olga Lowina jaloers op zou zijn geweest. 
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Met die aanpak zette ze in met de Prelude in D uit de Cello suite Nr. 1 BWV 1007 van 

Johann Sebastian Bach (1650 - 1750). Ze bleef in de barok met Prelude & Rondo van Henri 

Purcell (1659 - 1695). Ze speelde de muziek met power, flair en hier en daar een 

slordigheidje. 

Mrs. Gold maakte ruimte voor Veronique van Duurling. Zij zette haar toon met de 

Mozartvariaties op. 9 op Mozarts Es klinget so herrlich uit Die Zauberflöte, zoals we allemaal 

weten van Fernando Sor (1778 - 1839). Om geen last te krijgen van de stopwatch, liet ze de 

minder significante herhalingen weg. Ze begon origineel maar iets aan de snelle kant in de 

Introduction, en speelde in een aantal variaties een mooie lyrische noot. 

Elliot Simpson beklom het kleine podium en speelde een Prelude van een mij compleet 

onbekende componist. Nu is dat natuurlijk geen verassing gezien mijn iets mindere 

belangstelling voor het hedendaagse repertoire. Ondanks het feit dat hij bij zijn Inner (and 

outer) Game of Music iets te veel in tennismode ademde zette hij een mooi stuk neer met 

een duidelijke structuur. En vooral dat laatste is heel belangrijk voor een moderne 

luisteramateur als ik. 

De volgende kandidaat - Ozan Uygur - kwam me ergens bekend voor. Een vorig festival 

misschien? Hij zette ambitieus in met de Prelude uit de Luitsuite BWV 1006 van Johann 

Sebastian Bach (1650 - 1750). Ik heb in de afgelopen jaren diverse kandidaten op dit stuk 

zien struikelen, maar Ozan Uygur speelde netjes naar de laatste maat. Bach was geen killer 

deze keer! 

Maria Gordillo speelde een bekend stuk, Sevilla uit de Suite Espanola, Op. 47 van Isaac 

Albeniz (1860 - 1909). Zij speelde met passie maar viel op sommige punten een heel klein 

beetje in de val van de slordigheid. Da’s het gevaar van hartstocht wellicht? 

Marcus Sich had Astor Piazzola (1921 - 1992) op zijn programma staan, Milonga del Angel

om precies te zijn. Hij speelde de bewerking correct, maar ik miste de melancholieke swing 

en het sustain van de langzame begeleiding een beetje. 

Domenico Scarlatti (1685 - 1757) was het onderwerp van Mikkel Nielsen, twee Sonates met 

niet nader gespecificeerd Kirkpatrick nummer. Zijn eerste Sonata was dermate overthrilled

dat ik het contact met de muzikale structuur kwijtraakte. Technisch knap, muzikaal voor mij 

minder interessant. Dat werd in zijn tweede Sonata - waarvoor hij twee snaren moest 

verstemmen - gelukkig een stuk duidelijker! 

Katrin Endrikat onderhield ons met de Sevilliana Op. 29 van Joaquin Turina (1882 - 1949). 

Zij vulde de zaal met klank bij de luide passages, maar ondervond bij sommige overgangen 

wat moeilijkheden met de soepelheid. 

Kunhwa Lee deed een gooi naar de prijzen met de twee laatste delen uit La Catedral van 

Augustin Barrios (1885 - 1944). Hij interpreteerde het Andante Religoso mooi en duidelijk en 

bracht in het Allegro Solemne hier en daar een paar originele stemvoeringen aan. 

Luigi Legnani (1790 - 1877) staat bekend als gitaarvirtuoos en begeleider van Niccolo 

Paganini, die door de laatste altijd een beetje op het tweede plan werd geschoven. Hij 

schreef desondanks een groot aantal werken waarin hij zijn snelheid duidelijk 

demonstreerde. Zo ook in de Fantasia Op. 19, gespeeld door Eline Hofstra. Zij volgde 

Legnani ’s voorbeeld in virtuositeit, maar soms kon ik de aansluiting tussen de diverse 

onderdelen van de Fantasia niet helemaal volgen. Er viel een enkele onlogische pauze 

(rust?) en de aansluiting klopte hier en daar helaas niet helemaal. 
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Heitor Villa Lobos (1887 - 1959) leek een favoriet van Raúl Gutierrez, hij speelde de Etudes

11 en 12. Beiden waren zwaaaare etudes, waarbij het voor mij lastig was om te horen of wat 

hij speelde ook helemaal klopte. Ik ben een beetje afgegeten op de Etudes van Villa Lobos, 

geloof ik, sinds een zware concertavond waarop ze allemaal de revue passeerden. Een ding 

was wel duidelijk, het gitaargeluid stond zo dik in de zaal, dat je de lepel er rechtop in kon 

zetten. 

Lore Raus was een oude bekende van het toenmalige Scharpach Concours in Enschede. Zij 

speelde een deel uit Whirler of the Dance van Carlos Rivera. Het is een modern werk met de 

nodige technische eisen aan de speler. Lore moest even op gang komen, maar vond daarna 

uitstekend haar weg in de complexe muzikale textuur. Met het langzame deel zette ze een 

heel mooie sfeer neer. 

Kirill Dudinsky wijdde het eerste deel van zijn optreden aan de Valse Nr. 3 van Augustin 

Barrios (1885 - 1944). Zijn technische presentatie was prima, maar het muzikale aspect was 

door de formele aanpak “wals is wals, eeeen-twee-drie” en de oppervlakkige frasering ietwat 

onderbelicht. Daarna ging hij over naar Heitor Villa Lobos (1887 - 1959) met Etude 12. 

Maatvoering was in orde, ik snapte het stuk. Alleen jammer dat de snelle loopjes hier en daar 

uit de rails vlogen. 

Matt Peters had voor de verandering een enkel stuk ingestudeerd. Toen ik zag dat het Etude 

11 van Heitor Villa Lobos (1887 - 1959) was, moest ik eerst even zuchten, alweer eentje! Tot 

hij begon te spelen! Waar de andere kandidaten een studiestuk speelden, bracht Peters 

muziek! Ik vond zijn interpretatie uit de kunst, hij wist wat hij met het stuk wilde. Geen valse 

virtuositeit, gewoon expressie! 

Renata Arlotti kwam met een werk dat ik nog niet vaak had gehoord, de Suite in modo 

Polonico van Alexandre Tansman (1897 - 1986). Dit is een modern stuk met de structuur van 

een baroksuite. Tansman heeft er echter naast de oude dansen ook Poolse dansvormen in 

verwerkt. Het stuk omvat een behoorlijk aantal kleine delen: Entrée, Galliarde, Kujawiak

Mazurka, Tempo de Polonaise, Kolysanka 1, Reverie, Alla Polacca, Kolysanka 1 en Oberek 

Mazurka. Ik heb de stukjes niet geteld, geef ik eerlijk toe. Ze zette de Suite krachtig in en 

haalde warm van toon de melodie uitstekend uit de noten. 

Hitoshi Miyashita speelde variaties op een bekend barokthema, de Variations sur La Folia

van Mauro Giuliani (1781 - 1829). Na het thema bleek de eerste variatie even wennen, maar 

al snel werd het spel steeds mooier. 

Blazej Sudnikowicz was de laatste kandidaat van de middag. Hij speelde Pavane on the 

death and resurrection of certain illusions van ene Witold Szalonek. Ik was blij dat ik die titel 

ergens van Internet kon kopiëren! Sudnikowicz bracht dit moderne werk met een krachtige 

intentie. 

25 deelnemers! Nou, dat was een hele zit! Dat gold in verhoogde mate voor de jury, denk ik. 

Ik had inmiddels mijn publieks-cijferlijstje ook ingevuld. Dat viel waarachtig niet mee!  

Een van de problemen is de wijze waarop je onwillekeurig je eigen spel afzet tegen het spel 

van degene die je beoordeelt. Ik hoorde een stelling poneren dat je veel beter moest kunnen 

spelen dan de kandidaat, wilde je hem met recht een onvoldoende kunnen geven. Nu geldt 

dat uiteraard voor een luisteraar heel wat minder. Maar ja, ik ben ook nog een beetje gitarist 

en alle kandidaten spelen technisch en vaak ook muzikaal stukken beter dan ik. Dus ik was 
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daarom bescheiden in mijn lage beoordelingen, hoewel de luisteraar in mij daarbij soms wat 

steigerde. 

Een ander nadeel van becijferen is een ietwat grotere focus op problemen bij het spelen. Ik 

betrapte mezelf bij het schrijven van dit verslag op een iets hogere gevoeligheid hiervoor. 

Goed, het liep niet uit de hand, dus laat ik het zo, ook al lijk ik bij tijd en wijle net een 

recensent. 

Wat ik wel merkte was dat degenen die met de muziek een verhaal vertelden wat mij betreft 

hoog in de scores kwamen te zitten. Of het nu klassiek of hedendaags is, dat maakt niet uit. 

Hedendaagse muziek die mijn verbeelding prikkelt en een verhaal vertelt, die spreekt mij 

aan, ook al is het niet mijn smaak. 

Ik bleef een beetje in het bereik 70 - 90 zitten, het gros rond de 80 met een paar uitschieters 

op 90. En nu maar afwachten in hoeverre mijn scores en die van de jury overeenkomen! 

Etenstijd! 

Een speciaal topic voor een bijzondere service van dit Gitaarfestival Nordhorn, het natje en 

droogje plus een dak boven je hoofd.

Een van de logische bijkomstigheden van het bezoeken van internationale evenementen is 

dat je verblijf en maaltijden moet regelen. Als je geluk hebt, zijn er vrienden of kennissen in 

de buurt waar je kunt verblijven. Meestal zal je echter gebruik moeten maken van hotel of 

jeugdherberg, en eetgelegenheden in de buurt. 

Met name voor een hotel moet je soms bij nacht en ontij de hele stad door, en dat is jammer 

als je net na een concert of workshop nog even gezellig wilt napraten onder het genot van 

een glaasje, al dan niet voorzien van een zeker percentage alcohol. In Nordhorn is dat niet 

anders, ook al is het centrum van de plaats slechts een kwartiertje lopen bij Kulturhaus NIHZ 

vandaan.

Daarom heeft Kulturhaus NIHZ een slaapgelegenheid met al gauw zo’n tien 

overnachtingsplekken. Een prima capaciteit voor de weekendworkshops die ze in gedachten 

hadden. Het verblijf is in veel gevallen bij de prijs van die workshops inbegrepen.

Er is een slaapzaal voor de deelnemers en een aparte slaapkamer voor de docenten. 

Uiteraard moet je het een en ander regelen bij het maken van je toilet - er is bijvoorbeeld een 

doucheschema - maar met vele makke schapen in een hok gaat dat prima. Goed voor de 

teambuilding ook, als er tenminste niemand enthousiast snurkt!

Slapen alleen is niet genoeg om te leven. Daarom verzorgt Kulturhaus NIHZ ook het ontbijt 

en warme maaltijden en zijn er broodjes, soep en gehaktballen voor de lunch te koop.

Ik vond het bijzonder fijn dat je een warme maaltijd kon bestellen voor een zeer redelijke 

prijs. Heen en weer rijden naar mijn huis zou me namelijk al gauw een uur kosten, en daar 

was in het programma gewoon geen ruimte voor. En om nu iedere avond naar de snackbar 

in de buurt te kleppen...

De dames in de organisatie -Angie, Sanne en Lyz- waren behoorlijk druk om de eenvoudige 

doch voedzame maaltijd op tafel te krijgen. Dat was niet alleen de bevoorrading en het 

koken, maar ook het sjouwen van pannen en borden van de keuken op de eerste verdieping 

naar de kelder vice versa en het verzorgen van de afwas (een afwasmachine doet weliswaar 

de afwas, maar je moet wel laden en lossen!)
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De vegetariërs werden bij de maaltijden niet vergeten! 

Dag Een bracht Mexicaanse wraps op tafel met verse sla, gehakt melange en een 

vegetarische mix. Uiteraard waren de flessen Chilisaus van de partij! Dag Twee bood een 

Menu Hollandaise, gebakken aardappels, opgemaakte frisse salade in twee varianten en 

hamburgers in vlees- en vegetarische variant. Op de laatste dag werd het pasta, waarbij ik 

mooi mijn Maltese eet trant (pasta draaien alleen met de vork) kon oefenen.

En vergeet niet het sociale aspect van samen eten. Een mooie gelegenheid om een 

babbeltje te maken en elkaar een beetje te leren kennen.

Een goede zet om eten erbij te organiseren!

International Guitar Night 

De eerste concertavond bracht allereerst de uitslag van de eerste ronde van het Ziatas 

Concours. Pavel Kuhkta, Elliot Simpson, Ozan Uygur, Kuhnwa Lee en Blazej Sudnikowicz 

hadden zich gekwalificeerd voor de finale.

Alweer alleen heren (vorig jaar ook al)! Waar blijven de diva’s? Ikzelf had Renata Arlotti 

graag in de finale gestemd. Maar ja, dat is aan de jury om te beslissen!

Deze vrijdagavond stond te boek als International Guitar Night. Dat klopte, Het Anido Guitar 

Duo (Nederland/België), Edsart Udo de Haes (Nederland), Duo NIHZ/Alberto Mesirca 

(Nederland/Italië) en het Duo Jouve/Perroy (Frankrijk) zouden zichzelf kort presenteren. Het 

zou een avond met veel variatie worden.

Onverwacht werd er nog een nationaliteit aan de avond toegevoegd. Arlette Ruelens moest 

zich voor deze avond helaas excuseren en daardoor werd het Anido Guitar Duo vervangen 

door de Zweed Johannes Møller (die overigens in Den Haag woont). 

Knappe prestatie, zo even ad-hoc het toneel op en spelen. Hijzelf zag er een stijgende lijn in, 

hij was gekomen als luisteraar, werd eerst voor de jury gevraagd en kon nu aan de andere 

kant van deze medaille op het toneel acteren. 

Ik had hem nog nooit gezien en nog nooit van hem gehoord. Tja, dan had ik mijn ogen en 

oren open moeten zetten, want hij was het afgelopen jaar de winnaar van het bekende 

Guitar Foundation of America concours. Dat word je niet zomaar, dat is een wereldstrijdperk! 

Een mooie gelegenheid om met zijn spel kennis te maken. 

Møller speelt en componeert al vanaf jonge leeftijd. Op de leeftijd dat ik zelf mijn eerste 

mythische fantasy landkaarten op een schrijfblok krabbelde, componeerde hij full-scale 

composities die ook bij publiek erkenning vonden. Tegenwoordig reist hij de wereld rond, dit 

maal ook in gezelschap van zijn vrouw, de Argentijnse gitariste Laura Fraticelli waarmee hij 

dus in alle opzichten een duo vormt. 

Veel van zijn composities hebben een spirituele en mystieke inslag. Waar veel hedendaags 

werk zich met de chaos, wanorde en bitterheid van de moderne tijd verbindt (dat heet 

engagement, zo leerde ik toen ik als tiener bij Duitse les mijzelf met het werk van Bertolt 

Brecht en Wolf Biermann bezighield), doet zijn werk dat veel minder. Hij blijkt sterk beïnvloed 

door meditatieve muziek, met name uit India. Hij speelt daarbij zo te horen liever warme 

harmonieën dan wrange samenklanken. 
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Dat demonstreerde hij direct met een eigen compositie - Song to the Mother - die zich 

ontvouwde als een ballade in eigentijdse maar niet-experimentele klankkleuren, met een licht 

mystieke sfeer. 

Hij had een verhaal bij de meeste stukken, zo ook bij Whispered by the Wind, een muzikaal 

verhaal over herwonnen inspiratie. Een fijn idee dat inspiratie terug kan komen.  

Ik ken dat uit het schrijven, en het onderdeel Schrijfblock in mijn eigen hoekje van deze site 

is daar illustratief voor. ;-)) Natuurlijk, dit is reclame. Maar het Internet leeft nu eenmaal bij 

hyperlinks! 

De capo ging op de vierde fret en toen fluisterde de wind in arpeggiopatronen met 

eigentijdse klanken, meest welluidend, heel soms wrang door passie. Een aantal wendingen 

deden me sterk aan stukken als Koyunbaba van Domeniconi denken. 

Met het volgende stuk ging Johannes Møller in meer opzichten terug in de tijd. Sueno en la 

Floresta van Augustin Barrios (1885 - 1944). Het prachtig gefraseerde tremolospel bracht me 

gelijk terug naar de eerste keer dat ik dit stuk live hoorde spelen, het eerste Twents 

Gitaarfestival in 2006, door Robert Horna. 

Møller ’s laatste stuk was weer een eigen compositie, Ananda -een leerling van Boeddha, de 

naam heeft betekenissen tussen vreugde en extase-, gebaseerd op Indiase Raga’s. De 

muziek was rustig en exotisch, een geïmproviseerde melodie op een vaste bas en 

akkoordlijn. Opvallend waren de flageoletaccoordjes. Ook hier een kalme en bijna spirituele 

sfeer. 

Na dit onverwachte begin was het tijd voor vuurwerk van een andere orde. De 

flamencogitarist Edsart Udo de Haes bracht vurige en lyrische flamenco vol improvisaties 

met allerlei technieken. Hij speelde een potpourri van vormen zoals Granadina en Solea en 

bracht daarmee een lekkere stemming op gang. 

Als derde betraden het Duo NIHZ samen met Alberto Mesirca het podium dat daarmee direct 

behoorlijk vol zat ( :-)))). Sanna, Bobby en Alberto speelden een aantal Klezmermelodieën en 

Chassidische dansen, waarmee ze het opgewekte deel van hun programma naar voren 

brachten.  

Als laatsten meldde het gitaar duo van Jeremy Jouve en Judicael Perroy zich. In de 

gitaarwereld heten ze The Paris Guitar Duo, wat hun herkomst al een beetje weergeeft! 

Ze begonnen met een arrangement van een compositie van César Franck (1822 - 1890), 

een nog niet gepubliceerd werk met de delen Prelude, Fugue en Coral. César Franck is 

vooral bekend om zijn orgelwerken en geestelijke muziek, maar hij componeerde ook een 

aardig pianorepertoire, met dit arrangement als voorbeeld. 

Jouve/Perroy brachten mooie klanken in een karakteristieke impressionistische sfeer met 

rijke accoorden. 

In Zuid-Amerika goot Radames Gnatalli (1906 - 1988) veel Braziliaanse populaire muziek in 

een klassieke stijl. Zijn Retratos waren genoemd naar populaire Braziliaanse musici. 

Jouve/Perroy speelden de Retratos voor Ernesto Nazareth en Anacleto de Medeiros. Het 

eerste stuk was een kunstig bewerkte romantische ballade met mooie wendingen en een 

paar uitingen van vreugde, het laatste stuk bleek een wervelende wals. 

Als afsluiter speelde onze Franse vrienden een mooi stukje opera uit de negentiende eeuw. 

In die tijd was het voor veel mensen onmogelijk om operatempels zoals Het Scala in Milaan 
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persoonlijk te bezoeken, dus vonden arrangeurs een gat in de markt met opera 

arrangementen. Dan kon je de geliefde melodieën in ieder geval nog zelf spelen of iemand in 

de buurt laten voorspelen.  

Zo bewerkte Mauro Giuliani (1781 - 1829) een hele rits opera melodieën van Gioacchino 

Rossini (1792 - 1868) voor gitaar duo en gitaarsolo. 

Jouve/Perroy speelden de Ouverture uit Il barbiere di Siviglia, een zeer orkestraal stuk met 

vele mogelijkheden tot virtuositeit. Dat deden ze goed, dus zo eindigden we nog een beetje 

met A Night at the Opera! 

Dag Twee 

Anido Guitar Duo: Annette Kruisbrink en Arlette Ruelens 

Workshop Stage Presence 

De workshop Stage Presence ofwel Toneelpresentatie is een vast onderdeel van de 

gitaarfestivals die ik tot nog toe heb meegemaakt. Deze workshop van Bobby Rootveld 

behandelt twee belangrijke fasen in een optreden, de opkomst en het verlaten van het 

toneel. De twee hoeken van het drieluik Optreden.

De opkomst is een eerste kennismaking, zowel voor de speler als voor zijn of haar publiek. 

Hier leg je een contact dat de basis vormt voor de ontvangst van je optreden. Het verlaten 
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van het toneel is een afscheidsritueel. Het publiek kan waardering uiten, de speler zal die 

vaak accepteren en als het goed is gaan beide partijen tevreden uit elkaar.

De methode van de workshop is een bekend concept, een van de deelnemers komt op, doet 

zijn of haar zegje, speelt een stukje en verlaat daarna het toneel. Dan volgt een 

commentaarrondje van workshopleider en andere deelnemers en vaak nog een herhaling 

van de oefening.

Het doel van de workshop is bewustwording van een aantal aspecten bij opkomst en 

verlaten van het toneel. Een geruststellende gedachte is, dat je daarna opkomst en vertrek 

kunt repeteren en bijschaven.

Heel belangrijk is dat je weet wat je wilt doen en zeggen. De opkomst kan daarbij een 

perfecte voorbereiding zijn om optimaal aan je stuk te beginnen. Je kunt in dat traject rust en 

concentratiemomenten inbouwen. Wat daarbij absoluut nodig is: Gun jezelf (en ook je 

publiek) tijd! Als je de gitaar eerst wilt stemmen, doe dat, maar bouw wel een duidelijk 

rustmoment in tussen stemmen en uitvoeren.

Speciale aandacht was er deze keer voor (oog)contact met het publiek. Veel mensen vinden 

dat eng of onbeleefd, alsof elkaar aankijken bijna gelijk staat met uitkleden. Maar een 

(vriendelijk) oogcontact is misschien nog belangrijker dan een handdruk, want het werkt ook 

op grotere afstand!

Het was leuk om te zien hoe opkomst en vertrek van de diverse deelnemers aan overtuiging 

won na een aantal iteraties. Met als positief bijeffect een paar mooie stukjes muziek. Dat uur 

was zo om!

Concert Jeremy Jouve 

Het middagconcert van deze dag was voor Jeremy Jouve. Ik kende zijn naam van de Naxos 
CDs. Na zijn duo spel van gisteren was ik heel benieuwd wat hij vandaag zou brengen.

Hij startte met een Tiento Antiguo, een soort vrije prelude van Joaquin Rodrigo (1901 - 
1999). Tientos stammen uit de Renaissance en waren het Spaanse equivalent van de 
Fantasia. Dit stuk klonk verrassend warm, de bij Rodrigo gebruikelijke scherpe harmonieën 
waren hier geheel afwezig. Een mooi stuk en mooi gespeeld! 

Jeremy Jouve bleef in dezelfde tijd met een Sonate van Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 - 
1968). Wat onderzoek op Youtube gaf me de indruk dat het de Sonata "Hommage a 
Boccherini" op.77 was.  

Het Allegro Con Spirito bracht een hoop humor en gein. Na verstemmen (da’s naar binnen 
een stuk) bezorgde het Andantino rustige maar bewogen lyriek. Vervolgens danste het 
Minuetto met een sterke baslijn vrolijk voorbij. Het vierde deel - Allegro Vivo - karakteriseer 
ikzelf als orkestraal geweld. Bij dit alles viel de precieze en flexibele speelstijl van Jouve op. 

Terug ging het naar Joaquin Rodrigo. Jouve speelde het allereerste stuk dat hij voor gitaar 
componeerde, een trieste ballade rond herhaalde motieven. 

Flitsende arpeggio’s en flamenco-achtige klanken doken op bij het volgende stuk van ene 
Duplessis. Tja, ik kon de naam van het stuk niet zo goed verstaan. 

Gelukkig had ik mijn oren weer op de goede plek zitten bij het laatste stuk, de Jazz Sonata
van Dusan Bogdanovic (*1955).  
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De delen van deze sonate hebben eigenlijk geen naam: ze heten simpelweg 1, 2 en 3. Het 
eerste deel deed me sterk aan de piano jazz van Keith Jarrett denken. Het tweede deel was 
easy going met een hoop interessante akkoorden. Het laatste deel was een 
aaneenschakeling van motieven rond snelle toonladderfragmenten. Ook hier excelleerde 
Jouve in stijl en toon. 

Presentation Ziatas Guitars 

George Ziatas is een Australische gitaarbouwer van Griekse origine die moderne materialen 

- bijvoorbeeld koolstof fiber versteviging - in zijn ontwerpen verwerkt en als bijzonderheid zijn 

achterbladen bol maakt, net zoals een viool, om een krachtiger projectie te krijgen.

Hij hield een lezing over het bouwen van gitaren en de overwegingen die hij had om de 

gitaar op zijn wijze te construeren en koolstofvezeltechnologie te gebruiken. Dat alles 

voorzien van een vleugje humor.

Naast gitaren bouwt hij ook zelf gitaarkoffers die bescherming bieden tegen schokken trillen 

en atmosferische invloeden. Door speciale foams te gebruiken blijven de koffers licht. Veel 

van het maken van de koffers is handwerk, zijn vrouw is een kei in het naaien van de 

binnenbekleding (da’s best een ingewikkelde vorm).

Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen. Ik was wel benieuwd naar de feiten en 

mythen rond vochtigheid. Hij had het nodige aan vochtigheid gemeten en de invloed van 

atmosferische variaties op de vochtigheid van het hout zelf bemeten. Die invloed was minder 

dan ik dacht.

Maar ik denk dat ik toch maar een gitaarbevochtiger blijf gebruiken als het onder de 30% 

zakt.

Al met al een informatieve sessie!

Concert Anido Guitar Duo 

Het Anido Guitar Duo dat bestaat uit Annette Kruisbrink en Arlette Ruelens is vernoemd naar 

de Argentijnse gitariste en componiste Maria Luisa Anido (1907 - 1996). Ze kregen van 

haarzelf vlak voor haar dood de toestemming om de naam voor het duo te gebruiken.

Maria Luisa Anido was een van de weinige vrouwen die met de gitaar de wereldpodia van in 

de eerste helft van de twintigste eeuw wist te veroveren. In haar jeugd vond men dat de 

gitaarspelen een bezigheid was voor Gauchos (de Argentijnse cowboys) en de lagere 

sociale klassen en totaal ongeschikt voor welopgevoede vrouwen. Anido zette echter haar 

zin door, ook al moest ze zich op jongere leeftijd laten chaperonneren bij haar tournees. 

Miguel Llobet was overtuigd van haar gitaristische en compositorische vaardigheden en was 

een tijd haar leraar. 

Annette Kruisbrink is een Nederlandse gitariste, componiste en muziekpedagoge. Haar werk 

omvat op dit moment meer dan 200 composities en dat aantal is stijgende. Ze schrijft in de 

hedendaagse stijl, wat zeker niet betekent dat ze zich alleen met experimentele muziek 

bezighoudt. Integendeel, ze is thuis op vele stijlen in dat genre en schrijft voor solo gitaar en 

allerlei ensembles met gitaar, stem en andere instrumenten. Zij nam een deel van de 

composities van het optreden van deze avond voor haar rekening. 
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Na de lezing van George Ziatas ging de zaal even dicht wegens repetitie van het Anido 

Guitar Duo, maar er drongen wel spannende geluiden tot de koffiekamer door, iets met 

samples leek het wel. Dat beloofde wat voor vanavond! 

Wel, avond was het zo. Het Anido Guitar Duo begon met Comenius, een compositie in drie 

delen, Vestibulo, Janua en Atrio. Dit zijn de fasen van een leerproces, voorportaal, deur en 

binnenplaats, de uiteindelijke kern van de zaak. 

Jan Amos Komenský (1592 - 1670) alias Comenius was een Tsjechische filosoof, theoloog 

en pedagoog die zijn latere leven in Nederland woonde. Hij schreef een groot aantal 

pedagogische werken die zijn tijd ver vooruit waren en zodoende door zijn tijdgenoten 

nauwelijks werden begrepen laat staan in praktijk gebracht. ;-)) Die traditie werd min of meer 

voortgezet bij het hedendaagse Comenius project, het staatsinitiatief om de computer 

gestructureerd op de basisschool te introduceren. Ach ja, je weet wat er vaak met ICT 

projecten gebeurt, nietwaar? Technologie moet je niet alleen neerzetten, je moet de 

gebruikers ook leren om die te onderhouden! 

Het stuk was geschreven in de Organum stijl, een middeleeuwse vorm van meerstemmige 

zang. Karakteristiek daarbij is dat de stemmen parallellen zijn, waarbij afhankelijk van de 

vorm intervallen tijdens een stuk kunnen veranderen. 

De maatvoering was gecomponeerd volgens de Gulden Snede. Bij de Gulden Snede 

verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het geheel zich verhoudt 

tot het grootste.  

De uitkomst van dit sommetje is (na enig rekenwerk zoals ze altijd in onze wiskundeboeken 

zeiden) een verhouding van ongeveer 1,618. Het blijkt dat dit verhoudingsgetal veelvuldig in 

de natuur terugkomt. Eerlijk gezegd was ik niet scherp genoeg om dit ook werkelijk in de 

muziek te herkennen. ;-) Maar het is leuk als concept, een soort Da Vinci Code in de puls! 

Vestibulo bood een uiterst complexe ritmiek met allerlei aparte klanken. Zo werd er 

bijvoorbeeld een slide gebruikt, zoals bij een elektrische gitaar. 

Janua en Atrio smolten min of meer samen. Deze delen waren breed en dreigend met soms 

een ijzingwekkende sfeer. De doodse stilte op het eind droeg hier zeker aan bij. 

Na dit interessante hedendaagse begin gingen we een eind terug in de tijd met de 

composities van Maria Luisa Anido. Het Anido Guitar Duo speelde een aantal 

arrangementen uit Impresiones Argentinas. 

Boceto indigena bleek een karakteristieke Zuid-Amerikaanse melodie (stijl El Condor Pasa) 

in een moderne zetting. Opvallend was de lastige begeleiding. Het stuk stierf in rust om aan 

het eind even op te leven. Triste begon en eindigde met een licht omfloerste melancholie, die 

een klein walsje omlijstte. Catamarquena was wederom karakteristiek Zuid-Amerikaans maar 

nu met akkoorden die heel duidelijk aan de stijl van Llobet deden denken. Een bijzonderheid 

was hierbij de Apagato duimtechniek, een soort pizzicato met sustain. 

De rest van het programma bestond uit composities van Annette Kruisbrink. Escrito por 

Maria Luisa Anido was een hommage aan de naamgeefster van het duo in Spaans idioom 

met hedendaagse harmonie, waarbij de tremolobegeleiding de sfeer van het stuk bepaalde. 

Toen kwam het stuk waarvan we ‘s middags al wat geluiden gehoord hadden, Jungle Skunk. 

In het kort een Afrikaans verhaal uit Zimbabwe over een stinkdier dat door de jungle kruipt, in 
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een dorp terechtkomt en daar het nodige lawaai maakt. De bewoners zijn minder 

gecharmeerd en verjagen het dier ondanks de welbekende stank die het verspreidt. 

Bij dit stuk kwamen allerlei effecten uit de kast, van breinaald op de toets en strijkstok tot 

samples met een Tangerine Dream effect. Alles paste op een geheel eigen manier bij elkaar 

om de diverse sferen van het verhaal uit te beelden. De meningen over deze muziek kunnen 

verdeeld zijn, maar het was een spannend stuk! 

Het Anido Guitar Duo sloot af met een korte hommage aan de koningin (het was 

Koninginnedag vandaag!). 

Het was een interessant concert, waar ik ook eens kon kennismaken met wat meer 

experimentele stijlen. Leuk om mee te maken! 

Concert Judicael Perroy 

De Franse gitarist Judicael Perroy trad vanavond op met een compleet Bachprogramma. Dat 

wordt meestal hard werken voor de musicus in kwestie!

Allereerst de Tweede Luitsuite BWV 997, met Prelude en Fuga, Sarabande en de Gigue met 

Double. Men denkt dat dit stuk oorspronkelijk op Bach’s Lautenwerk (‘luitklavier’) is 

gecomponeerd, iets wat gezien de complexiteit van sommige delen zo maar zou kunnen, 

want je komt handen te kort. Perroy speelde zich bekwaam door Bach’s uitdagingen heen. 

Het tweede werk was Prelude, Fuga en Allegro BWV 998, met die prachtige vloeiende 

prelude, de complexe fuga en de razendsnelle variatie op het fuga thema in het Allegro. Mooi 

om naar te luisteren. 

Als derde stuk kregen we een wereldpremière, een transcriptie van Partita Nr. 2 in C klein 

BWV 826 door de Franse musicus Tristan Manoukian, eveneens gitarist. Het is een werk 

met heel wat delen, Simfonia, Allemande, Courante, Sarabande, Rondeaux en Cappricio. 

De Simfonia werd voor mij een stukje nostalgie. In mijn tienerjaren, nog voordat ik gitaar 

begon te spelen, maakte ik kennis met dit stuk onder de naam Partita Nr. 2 in C Minor, 

gespeeld door de Nederlandse popgroep Ekseption. Het thema van dit stuk werd destijds 

uitgevoerd op ARP2600 synthesizer, slagwerk en bas. Ik herinnerde me nog uit een 

interview dat bassist Chris Dekker best moeite had met die snelle loopjes in de baslijn! 

Deze Partita was de grote uitdaging van deze avond voor Judicael Perroy. Hij nam die 

uitdaging met glans aan en een enthousiast applaus was zijn deel. 

Als dank kreeg ook de luisteraar een ontspannende toegift, de Valse Criollo van Antonio 

Lauro (1917 - 1986). 
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Dag Drie 

Alberto Mesirca 

Workshop Theatersport voor Gitaristen 

De Workshop Gitaarsport vormt een uitbreiding op de Workshop Stage Presence die Bobby 

Rootveld tijdens de Walliser Gitaarweek bedacht en uitvoerde. Het doel is ervoor te zorgen 

dat ook gitaristen het toneel als plaats kunnen zien waarop ze met recht hun spel kunnen 

spelen in plaats van zich op een weidse vlakte te wanen waar je pleinvrees oploopt.

Daartoe kende de workshop een tweefasenstructuur. Allereerst het acteren met je persoon 

en daarna het acteren met je instrument, de gitaar, en de beweging in de muziek, in dit geval 

zang en dans.

De eerste fase was een rollenspel. Een echtpaar zit aan het ontbijt en converseert over de 

dagelijkse dingen des levens. Achter hun staan twee anderen die de werkelijke gedachten 

van het stel verwoorden. Dat kan een versterking van de conversatie of juist een leuk 

contrast geven.
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Ik speelde de echtgenoot en tegenover mij zat mijn (gespeelde) wederhelft Agnes, een 

Hongaarse natuurkundige die in Nederland woont en werkt.  Dat gaf perspectieven voor de 

ontbijtdiscussie. Om het spannend te houden deden we dat internationaal, in het Engels dus.

Het gesprek ging van het uitlaten van de hond, het stiekem wegwerken van dit dier om een 

kat te nemen, de droom van een Unified Theory (ook wel Theorie van Alles genaamd, de 

heilige Graal voor fysici) en een brandende liefde die na dertig jaar nog niets veranderd was 

(alhoewel branden ook wel zeer kan doen natuurlijk).

Het grappige was hierbij de reactie van de “werkelijkheidsdenkers” - Bobby en Lyz in dit 

geval - die op zeer originele wijze op de conversatie reageerden. Vooral mijn niet 

uitgesproken mening over de hond en het feit dat ik liever een kat wilde hebben kwam er 

ontzettend grappig uit.

De tweede fase was bedoeld om die originaliteit op de gitaar en in de muziek te herhalen. 

Twee van de deelnemers, onder wie ikzelf, moesten op de gitaar een stemming spelen, twee 

andere deelnemers zouden die stemming uitbeelden.

Dat lukte bijzonder goed, het gaf een geweldig vrij gevoel om zoiets op het podium zo maar 

even te doen. Ja. Zo’n gevoel moet je bij optreden vasthouden!

Leuk om zo te sporten!

Masterclass Alberto Mesirca 

Na de gitaarsport was ik voldoende warmgelopen voor de masterclass bij Alberto Mesirca. Ik 

haalde mijn Sonate in E van Paganini weer van stal en speelde die voor. 

Ik vind het zelf leuk om een bepaald stuk te laten becommentariëren door verschillende 

docenten, want iedereen heeft wel nuttige aanwijzingen voor techniek en uitvoering, zodat je 

Best of Two Worlds kunt nemen. Alhoewel, soms zijn de opmerkingen - vooral qua 

vingerzetting - ook strijdig. 

Opvallend was dat ik geen aanvangszenuwen had, voor mij een normaal Masterclass 

verschijnsel. Soms tref je dat de sfeer direct al ontspannen is.  

Ik herinner me dat van Masterclasses bij Yves Storms en Pavel Steidl ook. Die mensen 

hebben aan de ene kant een natuurlijke kalmte en aan de andere kant een aanstekelijk 

enthousiasme dat je van de zenuwen afhelpt. Bij anderen, bijvoorbeeld Frank Bungarten, 

had ik beduidend meer tijd nodig om de gêne van me af te schudden. En die keer dat ik als 

lid van DOS Amigos als duo masterclasses volgde gingen de zenuwen niet eens meer weg. 

Maar dat had achteraf geredeneerd alles te maken met een interne spanning die er toen al 

binnen het duo bestond. 

Alberto Mesirca merkte (uiteraard) direct mijn zwakke wisselslag op en bood daar een aantal 

goede oefeningen voor binnen het stuk zelf. Als ik bewust op de wisselslag let, gaat het 

meestal goed. Maar zodra ik “met de muziek mee” ga, ben ik die controle soms kwijt. Dat 

besef is dan weer voldoende om uit de muziek te vallen. 

Alberto had daar goede oefeningen voor, die neerkwamen op het anders in tijd verdelen van 

de noten van de loopjes. Bijvoorbeeld gepuncteerde achtste en een zestiende in plaats van 

twee achtsten, en dan in beide combinaties. En inderdaad, het bewustzijn van mijn vingers 

werd er beter van. 
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De tijd vloog om en het was maar goed, dat er in een Rondo thematische herhalingen zitten. 

Zodoende konden we het hele stuk doorwerken. 

Een fijne Masterclass! 

Concert Edsart Udo de Haes/Mario Garcia Blanco 

Voor het concert van de Flamencogitarist Edsart Udo de Haes en de Flamencozanger Mario 

Garcia Blanco waren speciale voorbereidingen nodig. Bij het dansen wordt veel van het ritme 

hoorbaar gemaakt met stampen van de voeten. De vloer van Kulturhaus NIZH bestaat echter 

(gelukkig!) uit betondelen. Omdat de vrees bestond dat de akoestiek van deze vloer slecht 

zou zijn, waren Bobby en zijn vader de avond ervoor al bezig met de constructie van een 

houten dansvloertje (Leve de Makita!).

Dat vloertje werkte zo goed, dat Edsart Udo de Haes versterkt zou moeten spelen om daar 

bovenuit te komen. Dat werd te gek, dus Mario Garcia Blanco danste gewoon op de vloer.

De akoestiek van de zaal maakte dit concert een heel close gebeurtenis.

Edsart Udo de Haes speelde een Granadina om te beginnen. Daarna kwam Mario Garcia 

Blanco erbij en speelden ze samen een Buleria, waarbij de zanger met handen, voeten en 

stem het ritme bepaalde. 

Bij de Farruca liet Garcia Blanco zien dat de akoestiek van de vloer in orde was. De dans 

ging gepaard met indrukwekkende ‘foot-percussion’. 

De Taranto y Cartagena bleek een soort Arabische litanie. Net zoals bij het Gregoriaans 

werden woorden zo ver in de melodie opgerekt, dat ze hun letterlijke betekenis verloren. Aan 

de intonatie kon je wel horen dat er Duende in zat. 

Het volgende stuk -Cana, een Solea- was een geïmproviseerd lied met coupletten die geen 

relatie met elkaar hadden. Ik hoorde een goed muzikaal thema, begeleid met hier en daar 

jazzy accoorden. 

De Allegria bracht de vrolijkheid in de zaal, die bij het prachtige weer van die dag paste. 

Iedereen was enthousiast, zo dat Udo de Haes en Garcia Blanco nog even terugkwamen 

voor een Ode à l’ Amour op Flamenco wijze. 

Een mooi concert waarbij de beide heren prima in balans waren. 

Finale Concours 

Zoals eerdere gemeld waren de winnaars van de voorronden in volgorde van opkomst Elliot 

Simpson, Blazej Sudnikowicz, Kuhnwa Lee, Ozan Uygur en Pavel Kuhkta.

Elliot Simpson opende de finale met de Prelude uit de Suite in D klein van Santiago de 

Murcia (1673 - 1739). Hij benaderde het stuk uitermate romantisch, zelfs zo dat het een 

beetje “Out of Period” overkwam. Het klonk als een sereen hedendaags werk met een stukje 

swing op het eind. 

Zijn tweede stuk werd Tellur van Tristan Murail (*1947), een hedendaags werk met een 

dynamiek die de mogelijkheden van zijn gitaar soms wat overstegen. De titel Tellur deed me 

aan het metaal Tellurium denken, en inderdaad, delen van het stuk leken op het geluid van 

een staalfabriek in vol bedrijf. 
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Zijn presentatie was zeker voor de Prelude van De Murcia iets te uitbundig, wat me een 

beetje van de muziek afleidde. 

De kop was er dus af toen Blazej Sudnikowicz het toneel beklom. Zijn eerste stuk werd 

Variaties op een Thema van Scriabin door Alexandre Tansman (1897 - 1986). Hij begon met 

een lyrisch thema en fraaie akkoorden die hij mooi gebonden speelde. Daarna kwamen de 

variaties waarbij je in sommige gevallen alleen het harmonisch fundament kon horen. 

Daardoor kreeg ik het idee dat het stuk wel met een paar variaties minder had gekund. Om 

de aandacht weer terug te brengen bevatte het stuk een fuga. Sudnikowicz bracht deze 

muzikale puzzel op een duidelijke manier over. 

Toen was het de beurt aan Mauro Giuliani (1781 - 1829) in zijn rol als opera arrangeur met 

Variaties op een Thema uit de Opera Fanchon, vermoedelijk de gelijknamige opera van 

Friedrich Heinrich Himmel (1765 - 1814). Blazej Sudnikowicz startte met de flitsende intro en 

werkte die prima af. Het thema klonk een beetje gewoontjes (maar wel populair). 

Sudnikowicz speelde alles met de muzikale afwerking van degelijk vakwerk. 

Kunhwa Lee was nummer drie. Hij bracht de delen Largo en Allegro Assai uit de Derde 

Vioolsonate BWV 1005 van - je raadt het al - Johann Sebastian Bach (1685 - 1750). Na een 

rustig en gedragen Largo speelde hij het Allegro qua stemvoering mooi duidelijk. 

Toen was het tijd voor een stukje Spaans, Sonata I van Joaquin Turina (1882 - 1949) met als 

delen Allegro, Andante en Allegro Vivo. Kunhwa Lee speelde het stuk met een hele mooie 

toon en een prima verzorging van de kleuren en de details. Alleen miste ik soms wat felheid 

en assertiviteit. Bij tijd en wijle was zijn spel afwachtend en terughoudend tot op het stilvallen 

af. Pas in het derde deel wist hij die houding naast zich neer te leggen. Als hij leert zich 

letterlijk meester te maken van de muziek, heeft hij de potentie voor een topper. 

Een pauze bracht even wat rust na een uur van intensief luisteren. Daarna was de energie 

weer terug voor het laatste deel van het programma. 

Pavel Kuhkta startte zijn finale met Variaties op Carnaval de Venezia van Francisco Tarrega 

(1852 - 1909). Hier in Nederland staat het thema bekend als een Scouting liedje: Mijn Hoed 

die heeft drie Deuken... Ook in andere talen bestaat er op die melodie een liedje van die 

strekking.  

De oude Tarrega weet het met dit stuk de gitarist behoorlijk lastig te maken, een hele rits 

technieken en effecten passeert de revue. Ik miste soms een beetje humor in de uitvoering, 

alhoewel Kuhkta de eerste was die soms een glimlach toonde bij bepaalde wendingen. Hij 

speelde het stuk in een fiks tempo. Jammer dat hierdoor hier en daar wat slordigheidjes in de 

snelle toonladders slopen. 

Toen was het tijd voor een oude bekende, de Sonata Op. 47 van Alberto Ginastera (1916 - 

1983). Bij een vorig (Twents) Gitaarfestival haalde dit stuk blijkbaar het beste in een finalist 

naar boven, want zijn uitvoering gaf toen de doorslag voor de eerste plaats. 

Pavel Kuhkta zette de Sonate fel in en ging met veel energie te werk. In het grootste deel 

van het stuk werkte dat prima, alhoewel de bliksemsnelle passages weleens wat fuzzy 

werden. Hij wist de hele Sonate spannend te houden, door in sommige passages tot het 

randje van stilvallen te gaan. Het is klasse als je zo lang de aandacht van een publiek op een 

enkel stuk gericht kunt houden. 
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Ozan Uygur sloot de rij. Dat zou ik persoonlijk best spannend vinden, ik had er bij 

voorspeelavonden al een hekel aan on helemaal achter in het programma te zitten. Dat 

wachten maakt je op het laatst nog zenuwachtiger dan het spelen. 

Hij zette in met Invocacion y Danza van Joaquin Rodrigo (1901 - 1999). Uygur speelde met 

een mooie toon, maar leek soms net te weinig contact tussen de frasen te leggen, er zat wat 

aarzeling in de overgangen. Net genoeg om de muzikale lijn te onderbreken, helaas. 

Ozan Uygur sloot af met de Grand Solo van Fernando Sor (1778 - 1839). Ik moet toegeven 

dat ik dit zelf niet de meest sterke compositie van Sor vind, het stuk is haast een beetje te 

lang voor het thematisch materiaal met al die herhalingen. 

Daarbij werd Uygur zwaar dwarsgezeten door het verloop van verstemde snaren. In het 

begin wist hij het fysische gedrag van de zesde snaar nog en passant te compenseren. 

Helaas bleek de praktijk steeds weerbarstiger en werd het een uitdaging om stug door te 

zetten. 

Ik kon met hem meevoelen, als ik mijn snaren vals hoor worden, begin ik me onwillekeurig te 

ergeren en dat komt de concentratie niet ten goede! 

Toen zat het er op. Tijd voor de jury om een ei te leggen! Ik had op verzoek ook weer een 

cijferlijstje ingevuld en ik was benieuwd hoe de verhoudingen zouden liggen. 

Concert Concourskandidaten 

Traditioneel begon de laatste concertavond met de uitslag van de jury. 1) Pavel Kuhkta, 2) 

Blazej Sudnikowicz, 3) Kuhnwa Lee, 4) Elliot Simpson en 5) Ozan Uygur. Gefeliciteerd, 

Pavel!

Tussen (), ik had de nummers 1, 2 en 3 goed!

Op de laatste concertavond was er ook ruimte voor een kort optreden van 

concourskandidaten. Niet alleen de winnaar kon een stuk spelen, ook voor mensen die de 

finale net niet gehaald hadden was er hier gelegenheid. Ik vond dat wel een goede vondst.

Eline Hofstra opende met haar Fantasia van Luigi Legnani (1790 - 1877). Ze bracht het deze 

keer als een luchthartig stukje Night at the Opera. Er is verschil als de spanning eraf is! 

Michael Nielsen had een ander stuk gekozen dan in zijn voorronde. Hij speelde Hika van Leo 

Brouwer (*1939). Dit stuk was opgedragen aan de Japanse componist Takemitsu. In zichzelf 

had het stuk een sfeertekening in drie delen, het begon met een teder Japans penseel, ging 

over in broeierige olieverf en kwam tot rust met datzelfde Japanse penseel. Goed gespeeld! 

Blazej Sudnikowicz herhaalde zijn Variaties op een Thema van Scriabin door Alexandre 

Tansman (1897 - 1986) en deed dat goed. 

De winnaar Pavel Kuhkta had het laatste woord. Hij speelde - tot groot plezier van Fred 

Rootveld - een tweetal stukken van Roland Dyens (*1955).  

Allereerst een arrangement van het bekende Nuages van Django Reinhardt. Een relatief 

easy thema dat daarna op jazzy wijze de speler de hele hals laat zien. Het tweede stuk was 

als ik het goed hoorde (en onthouden heb) een arrangement van de jazz standard All of Me

van Marks en Simons. Pavel Kuhkta ging mooi om met de technische capriolen van Le 

Dyens en bleef jazzy tot de laatste maat! 
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Concert Alberto Mesirca 

Aan alles komt een eind, maar niet voordat de laatste noot is gespeeld. Het laatste concert 

van het Nordhorn Guitar Festival was voor de Italiaanse gitarist Alberto Mesirca.

Ik heb hem met tussenpozen horen spelen vanaf de tijd dat hij net met zijn concertloopbaan 

begon, en zijn groei door de jaren heen is voor mij en vele anderen evident. Dus keek ik uit 

naar dit concert.

Hij begon voortvarend met het Introduction & Caprice van Giulio Regondi (1822 - 1872), het 

bekende weeswonderkind uit de 19e eeuw. Fernando Sor droeg zelfs zijn Souvenir d'amitié, 

op. 46 aan hem op. Ja, wat kan ik zeggen? Mesirca speelde het dazzling. 

De vooraanstaande Engelse componist Benjamin Britten (1913 - 1976) heeft precies een 

gitaarstuk gecomponeerd en wel de Nocturnal after John Dowland, speciaal voor de gitarist 

Julian Bream. 

Het stuk is een set variaties, gevolgd door het thema, het lied Come Heavy Sleep van John 

Dowland. Nocturnal wordt gezien als een van de belangrijke composities voor gitaar in de 

twintigste eeuw. Acht delen - Nocturnals genoemd - monden uiteindelijk uit in het Dowland 

thema. 

Het is een apart stuk, omdat de variaties meer aanwijzingen voor het thema zijn dan 

werkelijk variaties hierop. Gaandeweg wordt steeds duidelijker wat het thema gaat worden, 

met Nocturnal VIII Passacaglia als de duidelijkste variatie. 

En dan opent het stuk zich in het laatste thema, Come Heavy Sleep. Dat is ook emotioneel 

een opening, want alle spanning en emotie van het stuk ebben weg in een wonderschone 

triestheid waardoor iedere keer als ik het hoor de tranen me in de ogen schieten. 

Hoe heftig dat is, hangt van mijn stemming af. En juist die stemming en de melancholie wist 

Alberto Mesirca dermate goed uit te drukken en op te bouwen, dat het laatste thema me 

ditmaal als een emotionele vloedgolf trof. Het is moeilijk te beschrijven wat je dan voelt. Het 

is heel dubbel, verdriet, triestheid, maar ook een gevoel van troost en opluchting. 

Daarom helpt Dowlands tekst misschien om een beeld te krijgen... 

Come heavy sleepe the image of true death;  

And close up these my weary weeping eyes:  

Whose spring of tears doth stop my vitall breath,  

And tears my hart with sorrows sigh swoln cries:  

Come and possess my tired thoughts worn soul,  

That living dies, till thou on me be stoule.  

Come shadow of my end, and shape of rest,  

Allied to death, child to his blackfac'd night:  

Come thou and charme these rebels in my breast,  

Whose waking fancies doe my mind affright.  

O come sweet sleepe; come, or I die for ever:  

Come ere my last sleepe comes, or come never.

Het derde stuk bleek een huzarenstukje, Variations on a Moldavian Hora van Ian Krouse. Dit 

is een modern stuk, dat je een aantal malen gehoord moet hebben voordat je de structuur 

snapt en het kunt waarderen. Net zoiets als bij Koyunbaba van Domeniconi. 
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Gelukkig had ik al eerder met het stuk kennis gemaakt. Alberto Mesirca speelde dit stuk 

uiterlijk uiterst beheerst en virtuoos, maar bracht juist in zijn uitvoering de boodschap en 

melancholie van de muziek uitstekend naar voren. 

Alberto Mesirca is een grote liefhebber van de muziek van Castelnuovo Tedesco (1895 - 

1968), wat duidelijk werd uit zijn keuze voor de Capprichio Diabolico, een stuk in de stijl van 

Niccolo Paganini die om zijn ongelooflijke virtuositeit op de viool met Il Diavolo werd 

aangeduid.  

Jammer genoeg voor Paganini werd hij na zijn dood ook als zodanig behandeld, hij mocht 

geen Christelijke begrafenis krijgen en het heeft heel wat moeite gekost om hem veel later 

een laatste rustplaats in gewijde grond te bezorgen. 

Dat begrip Il Diavolo – Diabolico - gold absoluut voor de technische en muzikale uitdaging 

van dit stuk. Hou maar eens het muzikale idee van een langzame melodielijn vast als je 

impromptu even een paar loopjes met 64e noten van onder in de toets naar helemaal 

bovenin moet uitvoeren.  

Alberto Mesirca bracht een krachtig muzikaal idee waarbij de snelheid volledig was 

geïntegreerd in het totaal en geen doel op zich werd. Een wat mij betreft 

bewonderenswaardige uitvoering die zijn prestatie in het concertgebouw in Amsterdam zelfs 

oversteeg! 

Na dit stevige programma werd het tijd voor een iets meer ontspannen repertoire in de vorm 

van de muziek van Frantz Casseus (1915 - 1993). Hij deed met de Haitiaanse muziek wat 

Radames Gnatalli met de Braziliaanse populaire muziek had gedaan, hij goot het in een 

klassieke structuur. Veel van deze muziek is gepubliceerd door zijn leerling Marc Ribot. 

Alberto Mesirca speelde Congo, Rara, Petro en Yanvalloux en bracht met deze warme en 

vrolijke Caraïbische klanken het concert en het Gitaarfestival naar het eind. 

Een geweldig applaus was een overtuigende afsluiting voor dit festival! Een bijzonder 

concert waarbij een bijzonder prettige sfeer hing, iets waar Alberto Mesirca ook duidelijk iets 

mee deed, er was een prettige interactie. 

Tenslotte... 

Drie dagen gaan op deze manier zo voorbij! Ik zie de Monday Morning Blues alweer komen. 

Een normaal verschijnsel, uiteraard, je kunt niet altijd op je piek leven.  

Maar gelukkig is er een toekomst om naar uit te kijken! De laatste bladzijde van het 

programmaboekje laat al iets zien! 

Volgend jaar meer! 
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