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Gitaarfestival Nordhorn 2013 

Blue Thursday 

Soms heb je dat… een dag die op onverklaarbare wijze in mineur begint. Nee, het lag niet 

aan het weer, het regende niet (dat wil me weleens een rothumeur bezorgen als ik op de 

fiets naar het werk ga), maar het was wel behoorlijk benauwd en onverwacht warm, zelfs 

tegen de 20 graden terwijl het de week ervoor ’s ochtends nog had gevroren. Echt moe was 

ik ook niet, ik had een paar nachten aardig geslapen, ik had niet eens tot midden in de nacht 

achter de PC in de surfmodus gezeten.  

Dus hoe dat nu kwam? Ik was gewoon een beetje gestrest, denk ik. Doordat ik de 

concoursstukjes niet uit mijn vingers kon krijgen gisteren, en doordat een collega achter het 

bureau niet goed werd en afgevoerd moest worden (ja, we worden allemaal ouder). Zoiets 

slaat gelijk op de stemming van de hele groep. Later bleek het gelukkig mee te vallen, griep 

op het evenwicht. 

Goed, op die blauwe donderdagmiddag zat ik met een eigenaardig gevoel in mijn 

zonnevlecht in de auto en reed ik naar Nordhorn. Ik was wat eerder van mijn werk 

weggegaan en had thuis nog een snelle boterham naar binnen gewerkt. 
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Dit jaar was de lente laat begonnen, en nog aarzelend ook. Dat was duidelijk te zien langs de 

lange rechte weg tussen Oldenzaal en Denekamp. Er lag een zweem van groen over de 

bomen, maar de blaadjes hadden nog geen zin. De weilanden lagen er een beetje droog bij, 

en aan het aantal boomstronken langs de weg kon je zien dat er net paasvuren waren 

geweest. Langs de weg lagen stapels met pas gezaagde stammetjes die ze uit het bos 

hadden gehaald. Onderhoud of bezuinigingen op onderhoud, dat zie je tegenwoordig in veel 

gemeenten waar ze voor gek en onwijs bomen kappen en plantsoentjes rooien.  

Ik was deze keer donderdag tegen de avond al onderweg. Dat kwam omdat er een klein 

evenement is toegevoegd aan het Gitaarfestival Nordhorn, en wel de Welcome Party. En dat 

wilde ik wel meemaken, want een warm welkom verwarmt het hart en jaagt de blauwigheid 

weg. Dat kon ik vandaag zeker gebruiken! 

Ik was er op tijd bij, want bij zo’n festival kun je altijd extra handjes gebruiken. Vanavond 

zouden de eerste mededingers met hun bladmuziek binnenkomen en er is achter de 

schermen veel te doen. 

Ik passeerde het bord van Spargel Arno, Asperge-Arno in het Nederlands, de bekende 

aspergehandelaar vlak voor de Duitse grens. Inderdaad, het is weer aspergetijd! De oude 

grensovergang is tegenwoordig een stopplaats voor klanten van een merkwaardig clustertje 

supermarkten en tabakshandelaars. En o ja, mocht je hoofdpijn krijgen, een regelrechte 

aspirine shop is er ook nog. Paracetamol staat groot op de gevel. 

Zo, we reden in Duitsland. Ik kan deze route bijna dromen, want Kulturhaus NIHZ in 

Nordhorn is niet alleen het toneel van de gitaarfestivals, maar ook van concerten, workshops 

en andere evenementen waaronder de beroemde Open Guitar Nights. We komen er graag! 

Nordhorn an sich veranderde niet zo veel dit jaar. Het oude terrein van Nihues’ textielfabriek 

ligt er nog net zo braak bij als voorheen en rond het station zijn de rails verroest . Een paar 

goederenwagens staan al jaren op dood spoor. Ik laat ze met vijftig kilometer per uur achter 

me. Aha, daar heb je de Heisse Kiste, een van die karakteristieke Duitse eetkraampjes waar 

je bratwurst en friet kunt halen. Ik ben er bijna! 

Ik parkeerde de wagen en haalde mijn tas uit de achterbak. Nee, ik had nog geen gitaar bij 

me. Wel droeg ik mijn bijdrage aan de prijzenpot voor het amateurconcours bij me, twee 

setjes muziekboeken, praktisch de hele DOS Amigos Homepage Collection voor solo gitaar! 

Toen ik in de Mittelstrasse kwam, zag ik een wagen van Radio Oost voor Kulturhaus NIHZ 

staan, onze lokale Twentse radiozender. Media-exposure is onmisbaar tegenwoordig, dus 

gaf Bobby een interview over het festival plus een kleine demonstratie op zijn antieke Stoss 

gitaar uit 1819. 

De interviewer had een zekere rust over zich, hij stelde de vragen en gaf alle tijd voor een 

antwoord. Dat was een verademing bij wat je soms hoort en ziet bij De Wereld Draait Dol, ik 

eh... bedoel Draait Door. Dit was een echt interview terwijl je op TV soms het idee krijgt van 

Inter-view? No, My View Only! 

La ci darem la mano, speelde Bobby, de bekende aria uit Don Giovanni van Mozart. Geef mij 

je hand, betekent dat, een mooie metafoor voor de ontmoeting van gitaristen van allerlei 

nationaliteiten die elkaar hier de hand kunnen schudden. 

Bij Kulturhaus NIHZ was het een prettig weerzien met de festivalvrienden, ze waren er 

allemaal, Bobby Rootveld en Sanna van Elst, Fred en Angie Rootveld, Lyz Day uit 
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Zwitserland, Henk en Martin Olden, Tommie Ros en nog een aantal mensen die ik van mijn 

bezoeken aan Kulturhaus NIHZ ken. 

Dat vrolijkte me absoluut op. En handen uit de mouwen wil ook helpen, een grote pan soep 

voor het welkomstmaaltje moest nog even richting de eetzaal. Deze Estudios de 

Voluntariado zouden dit weekend een mooie oefening gaan vormen!  

Mijn humeur kreeg nog een extra boost door een bijzondere ontmoeting. Een van de 

deelnemers was Nandini Sudhir, een jonge gitariste die samen met haar moeder helemaal 

uit India was overgekomen. Zij herkenden mij van de DOS Amigos Homepage en waren zeer 

enthousiast over de muziek en de verhalen over de festivals die op deze site staan. Dat deed 

me plezier, dat de site blijkbaar nu ook wereldberoemd is! 

De blues waren weg, en nu kon wat mij betreft het festival goed beginnen! En dat wilde met 

een lekker kopje soep en een drankje met livemuziek in de bar prima lukken! 

Kulturhaus NIHZ 

Het Gitaarfestival Nordhorn is een initiatief van Bobby Rootveld en Sanna van Elst, de 

eigenaren en ondernemers van het Kulturhaus NIHZ in Nordhorn. 

Ze begonnen hun samenwerking al in hun conservatoriumtijd als het bekende gitaar-blokfluit 

duo Niet In Het Zwart, afgekort tot NIHZ, vandaar de naam Kulturhaus NIHZ. De naam geeft 

al aan dat ze zich bewegen in het veld van het niet-conventionele. Niet gekleed in het zwart, 

zoals vele “conventionele” klassieke musici doen, maar in fris blauw met wit. Dat uit zich ook 

in hun programma’s, naast het brengen van klassieke muziek ontwerpen ze concepten met 

beeldende kunst, vertelkunst en toneel. Tot hun specialiteiten behoren onder andere 
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educatieve kindervoorstellingen en Jiddische cultuur- en wereldmuziek. Met hun tournees 

brachten ze de Joodse muziek over heel de wereld, niet alleen in Europa, maar ook in het 

Verre Oosten. Daarnaast zijn ze actief in het muziekonderwijs. 

Hun grote wens was een laagdrempelig cultuurinstituut op te richten waar je muziek en 

cultuur kunt beleven en er ook zelf aan deel kunt nemen in bijvoorbeeld masterclasses, 

gitaarfestivals, blokfluitfestivals en een festival voor de accordeon. Ook moest er ruimte zijn 

voor exposities beeldende kunst. 

Daar heb je een goede plek voor nodig, bij voorkeur met ruimte voor een concertzaal. En 

voor een gastenverblijf, want ze wilden een totaalconcept bieden dat vooral voor musici van 

veraf erg aantrekkelijk is: muziek en kost met (tijdelijke) inwoning onder een dak. 

Na enig onderzoek bleken er in Duitsland hiervoor de beste mogelijkheden te liggen. Na lang 

zoeken vonden ze in de Mittelstrasse nummer 13 in Nordhorn een pand waarin voor die tijd 

een elektrotechnisch installatiebedrijf gehuisvest was. Dit pand bood woonruimte, werkruimte 

en was ook nog eens helemaal onderkelderd. 

Duo NIHZ kocht dit pand aan en ging na de nodige vergunningen te hebben gekregen met 

grote ondernemingszin aan het werk. In Januari 2011 opende Kulturhaus NIHZ haar deuren 

en in datzelfde jaar werd het eerste Nordhorn Gitaarfestival een groot succes. 

Gaandeweg bouwden ze in het pand steeds meer voorzieningen in, zoals extra 

muziekkamers, een counter voor de versnaperingen in de pauze, een echte bar met open 

podium en niet te vergeten milieuverantwoordelijke faciliteiten zoals een ingenieuze 

houtkorrelverwarmingsketel. Het NIHZ-gastenverblijf en de Kaffee mit Kuchen bij de 

concerten bevestigen de goede reputatie bij de gasten en luisteraars! 

Het Festival 

Sinds 2011 is het Gitaarfestival Nordhorn een jaarlijks terugkerend fenomeen met een forse 

belangstelling uit binnen- en buitenland voor het gitaarconcours van de professionals en 

conservatoriumstudenten. Gezien de concurrentie is het een prestatie van formaat om dit 

concours te winnen. Maar de amateurs zijn niet vergeten, ook voor hen is er de mogelijkheid 

om het fijnbesnaarde strijdperk te betreden. Ook bij hen is de toeloop groeiende. 

Het festival heeft daarnaast al menige grote naam uit de gitaarwereld mogen begroeten, 

waaronder Alberto Mesirca, Denis Azabagic en Roland Dyens. 

Het festival is een driedaags evenement waarbinnen de concoursen, masterclasses, 

workshops en concerten plaatsvinden. De eerste dag is gereserveerd voor masterclasses en 

de voorrondes van het concours voor professionals en conservatoriumstudenten. Op de 

tweede dag vinden we masterclasses, de workshop podiumpresentatie en het 

amateurconcours. De derde dag tenslotte biedt ruimte aan masterclasses en de workshop 

theatersport voor gitaristen. En op alle dagen horen we uiteraard concerten! 

Dit jaar bestond de muzikale equipe die dit mogelijk maakte uit Zoran Dukic, Reinbert Evers, 

Samuel Klemke, Stefan Grasse, Klaus Renzel, het Real Duo (Luciano Damiani en Michele 

Libraro) , het Duo Resonances (Frederique Luzy en Pierre Bibault), het Anido Guitar Duo 

(Annette Kruisbrink en Arlette Ruelens) en uiteraard het Duo NIHZ zelf. 
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Dit zijn de mensen die voor de schermen staan. Maar achter de schermen staat ook een 

ploeg klaar voor ogenschijnlijk alledaagse dingen zoals bardienst, kaartverkoop, de 

voedselvoorziening, vervoer en andere hand- en spandiensten. Daarbij krijgt Kulturhaus 

NIHZ ontzettend veel hulp van Fred en Angie Rootveld, Sarah Rootveld en Dustin Hall, 

Martin en Henk Olden, Tommie Ros, Vasko en zijn vriendin en nog vele anderen die 

belangeloos hebben meegewerkt. Dit jaar kreeg ik nog wat meer gelegenheid om achter de 

schermen te verkeren en mijn conclusie is dan ook uit eigen ervaring: Chapeau mensen, 

goed werk! 

Dag Een 

Zoran Dukic 

Papierwerk/Masterclass Samuel Klemke 

Ik was vandaag, de vrijdag van de drie dagen gitaarfestival, wat vroeger gekomen om te 

helpen met de ontvangst van de concoursdeelnemers. Bij aankomst controleert de 

festivalorganisatie of de kandidaten het inschrijfgeld hebben voldaan en checkt de muziek 

voor de voorrondes en de eventuele finale. Twee kopieën zijn vereist voor de jury ter inzage 

tijdens deze evenementen. 

Sommigen sturen de bladmuziek per post. Daar was een kandidaat bij, die het perfect deed: 

een klein ingebonden pakketje met titelblad met daarop de naam van de speler en de 

stukken voor voorrondes en finale. Uitstekend, er raakt niets weg als je per ongeluk de stapel 

laat vallen! 

Deze werkwijze was een uitzondering. Meestal krijg je een stapeltje kopieën met slecht 

leesbare bladzijdenummering en soms ontbrekende titels van de stukken, in allerlei 

formaten. Als je dat door elkaar draait en de hele stapel laat vallen, kun je het concours bijna 

afgelasten als je de puzzel van de rangschikking niet op tijd oplost. 

Anderen kwamen persoonlijk een stapeltje brengen en stelden daarbij en passant allerlei 

vragen over concours, verblijf, eten enz. Kortom, een beetje chaos was het wel. 
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De identificatie van de speler en zijn stukken van vitaal belang. We moesten de stukken 

rangschikken in volgorde van opkomst bij de voorronde die net die dag daarvoor via loting 

was bepaald. Dus Bobby schreef de namen op, ik pakte het aan, kalkte het volgnummer er 

op en stapelde het zaakje op elkaar. Dit proces werd regelmatig onderbroken, dus we 

moesten bij de les blijven. Uiteindelijk waren de stapels redelijk stabiel en verstopte ik de 

zaak op een veilige plek. 

In dezelfde ruimte hield Samuel Klemke zijn masterclass. Agnes Mika had de bekende 

Prelude in D van Bach ingestudeerd (ongetwijfeld voor het concours) en de beiden gingen er 

flink mee aan het werk. Ik heb niet alles meegekregen, want ik moest mijn hoofd bij de 

papieren houden, maar Samuel had een scherp oog voor detail en smaak en bracht het met 

humor en een fraai stemgeluid ter demonstratie van de melodielijnen! 

Tegen dat de voorrondes zouden beginnen was de muziek (bijna) geordend. Gelukkig had ik 

de tegenwoordigheid van geest om even notitie te maken van de stukken in de stapel voor 

de voorrondes. De tijd was namelijk te kort om daar een getypte lijst van te maken, die ik bij 

de verslaggeving kon gebruiken. Het bleek overigens een momentopname, want jammer 

genoeg werd de stapel later aangevuld met de muziek van laatkomers, dus het viel niet mee 

om alles bij te houden tijdens de voorrondes. 

Voorondes Concours Profi’s en /Conservatoriumstudenten 

Dertig kandidaten stonden er vanmiddag op de lijst om in de voorrondes uit te maken wie de 

finaleplaatsen gingen bezetten. Uiteindelijk betraden 26 gitaristen en gitaristes het podium, 

vier waren zonder afmelding weggebleven. Een flinke opkomst, dus een marathonsessie lag 

in het verschiet. 

Dit jaar was het uitvinden van de namen van de kandidaten een hele puzzel. Aan de ene 

kant had ik mijn lijstje stukken voor de voorrondes met nummers. Daar ontbraken er een 

paar, omdat sommigen hun stukken vijf minuten van tevoren hadden ingeleverd en anderen 

naar achteraf bleek waren weggebleven. Aan de andere kant had ik een lijstje kandidaten 

met nummers met alleen de achternaam. 

Aankondiging was tot mijn plezier verplicht, maar verstaanbaarheid was daardoor niet 

gegarandeerd. Ik kreeg de voornamen dus niet mee en had noch tegenwoordigheid van 

geest om ze direct op te schrijven, noch de stenovaardigheid om wat ik wel verstond alsnog 

op te pennen. Gelukkig kreeg ik achteraf de nodige hulp om dit verslag toch persoonlijk 

richting de deelnemers te kunnen schrijven. ;-) Bobby, bedankt! 

Door Bobby’s bijdrage kan ik het nu ook even over de nationaliteiten hebben van de mensen 

die hier naartoe waren gekomen. Gitaristen kwamen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

België, Polen, Rusland, Spanje, de Verenigde Staten, Vietnam en Korea. En dat allemaal 

naar Nordhorn, een bescheiden vlek op de kaart op wereldniveau. Dit festival heeft reputatie! 

Tijd voor de muziek! 

De Spaanse Rocio Lopez Jurado opende de strijd met Sevillana van Joaquin Turina (1882 - 

1949). Zij speelde middels een stevig en herkenbaar Spaans klankidioom met krachtige 

Rasgueados op verhalende wijze het beeld van deze oude stad in Andalusië. 

Rachel Schiff, nummer twee in de annalen, trad op met Homenaje a Debussy van Manuel de 

Falla (1876 - 1946). Zij speelde dit grafschrift voor de Franse componist Claude Debussy in 
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een waardige en trieste stijl. Haar afwerking was prima, ook al was op sommige punten de 

melodielijn net te kort voor de gedragen sfeer. 

Zij kreeg een extra toehoorder, want er krabbelde iets aan de deur dat verdacht veel op een 

dier leek. Zou Kulturhaus NIHZ ook concertverstekelingen hebben? 

Rachel Schiff had nog een troefkaart in de mouw in de vorm van Alla Cubana, een Bagatelle

van William Walton (1902 - 1983). Het stuk bleek een naar complex ritme te hebben dat 

lastig te onthouden is omdat het net afwijkt van de gangbare patronen die je bij die muziek 

verwacht. Vandaar dat er een klein slipje optrad, waarvan zij zich direct herstelde. Dit stuk is 

een uitdaging voor gitaar omdat Walton zelf geen praktische kennis van de gitaar had, hij 

componeerde de Bagatelles op basis van een notenkaart. Ja, en dan kun je wel een strekje 

oplopen! 

Tobias Juchem deed een gooi naar de finale met Sonate K208 van Domenico Scarlatti (1685 

- 1757). Hij speelde deze “langzame” sonate met een swingende bas en goed uitontwikkelde 

melodie. Daarna gaf hij de gelegenheid tot vergelijken met de Bagatelle Alla Cubana van 

William Walton. Hij zat strak in het ritme en speelde het helder, maar ik miste toch iets van 

de tropische luiheid die het stuk best mag hebben. 

Kirill Dudinsky, een oude bekende bij de festivals, verscheen met hedendaags werk van de 

Duitse componist Hans Werner Henze (1926 - 2012), de Drei Tientos. Een Tiento is een 

Spaanse fantasia vorm uit de Renaissance. Dudinsky speelde dit werk regelmatig technisch 

in de hoogste posities! Zijn tweede stuk werd een oude bekende van Heitor Villa Lobos 

(1887 - 1959), de Etude 12, ook wel piep-en-kraak-etude genoemd. Hij maakte muziek van 

deze weerbarstige materie, ook al vormden de toonladderfragmenten wat extra uitdaging om 

dat te bereiken. 

Marcin Kuzniar (student van Marcin Dylla, dus dat worden grappige dialogen op les) speelde 

Homenaje a Tarrega van Joaquin Turina. Het werd een fris gespeelde uitvoering in duidelijk 

Spaans idioom met spannende frasering. 

Ekaterina Vasilyeva speelde als ik het goed hoorde Introduction en Rondo van Dioniso 

Aguado (1784 - 1894). Een stuk met een rustig begin en een virtuoze afsluiting. Dat kwam er 

ook uit ondanks de haast in sommige passages, maar toch leek het alsof de speelster zich 

een beetje terugtrok. 

Raphael Silva ging terug naar de barok met een tweetal delen uit de Suite in D van Leopold 

Silvius Weiss (1687 - 1750). Hij speelde de Allemande mooi gedragen met een transparante 

stemvoering. De daaropvolgende Gigue was niet gek virtuoos maar de architectuur van het 

stuk was daardoor prima te volgen! 

Wang Ke speelde zijn voorronde met drie schetsen Tres Apuntes van Leo Brouwer, te weten 

De El Homenaje a Falla, De Un fragmento Instrumental en Sobre un Canto Bulgaria. Om 

hedendaagse muziek aan een publiek duidelijk te maken is een strakke aanpak nodig. Die 

ontbrak jammer genoeg een beetje in het eerste deel. Het langzame tweede deel kreeg die 

aanpak wel en kwam daardoor goed over. En het derde deel? Wat zal ik zeggen? Een tikkie 

Bulgaarse yoghurt! 

Kunhwa Lee, eveneens een oude bekende van de festivals, bracht La Catedral van Augustin 

Barrios (1885 - 1944) voor het voetlicht. Hij liet de Preludio saudade voor wat hij was, 

speelde een mooie Andante religoso met een sonore klank en voegde aan het stevig 

gespeelde Allegro solemne een aantal originele accenten van de melodienoten toe. 
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Justyna Sobczak had een verrassend hedendaags stuk, de Tiento van Maurice Ohana. Het 

stuk leek op een soort Chaconne. Sobczak speelde het met een krachtige toon en een prima 

transparantie. Haar frasering en de adem die ze in het stuk legde waren fascinerend. Als 

iemand zo speelt, ga ik hedendaagse muziek leuk vinden! Ik kreeg voor het eerst vanmiddag 

een finale-gevoel! 

Blaise Sudnikowicz is een oude bekende die de concoursen van de festivals in deze 

omgeving al jaren bezoekt. Hij vulde de zaal met een goed gespeelde Theme Varie et Finale

van Manuel Ponce (1882 - 1948). Zijn fraaie, sonore en consistente uitvoering bezorgde me 

wederom een finalegevoel. 

Thu Le speelde Queen Elizabeth, Her Galliard van John Dowland (1563 - 1626) en deed dat 

netjes en consistent. Daarna verplaatste zij het toneel naar Zuid-Amerika met een Valse 

Venezolano van Antonio Lauro (1917 - 1986). Velen spelen deze walsen zo virtuoos 

mogelijk. Thu Le deed dat ook, maar zonder haast. Mooie uitvoering. 

Nobuhiro Uchimoto had een stuk gekozen van een bekende gitarist en componist die hier 

vorig jaar te gast was: Roland Dyens. Hij speelde het deel Largo uit de Libra Sonatine. Zijn 

uitvoering kende hele mooie maar ook een paar vage momenten. De sfeer op het einde was 

zeer treffend 

Jan Dekloe (een oude bekende van het Twents Gitaarfestival 2006!) had een duidelijk oor 

voor wat er in het publiek gebeurde toen hij een heftig hoestende dame een Stophoestje 

aanbood. Daarna ging hij over tot het gitaarwerk met Valse Nr. 3 van Augustin Barrios. Hij 

speelde die met een elegante benadering en passeerde alle hindernissen die de oude 

maestro had aangelegd. 

Nikos Karavias begon met een barokfantasie die sterk de signatuur van Silvius Leopold 

Weiss, maar het was niet de alom bekende fantasia met de prelude en de fuga. Het was een 

stuk met een donkere toon, maar hij speelde het mooi sonoor. Daarna ging hij over tot de 

virtuositeit met Las Abejas, de snelle etude van Augustin Barrios. De bijen in dit verhaal 

vlogen zo snel, dat hun vleugeltjes niet te volgen waren, alles was een beetje fuzzy. 

Augustin Pesnon bood mooi vergelijkingsmateriaal met twee delen uit de Libra Sonatine van 

Roland Dyens. Hij speelde het Largo intiem en extravert waar nodig. De jazzy passage stond 

als een huis. Mijn finale-gevoel groeide. De bevestiging daarvan kwam met het deel Fuoco. 

Een stevige aanpak maakte het deel interessant, een goede aanpak van de wendingen 

maakte het stuk transparant. Chapeau! 

Roberto Garcia trad volgens mij op met Campo uit Sonata Meridional van Manuel Ponce. Hij 

speelde het stuk warmbloedig, vrolijk en triomfantelijk. Daarna kwamen de virtuoze 

toonladders uit Villa Lobos’ Etude Nr. 2. Hij legde dat lastige parcours op muzikale wijze af. 

Tristan Angenendt had muziek van een van mijn favoriete componisten op de standaard 

staan: Johann Kaspar Mertz (1806 -1856). Fantaisie Hongroise was aan de beurt. Hij bracht 

het stuk met een mooie toon, maar op gegeven moment was ik de klik met zijn uitvoering 

helaas kwijt. 

Robbert Vermeulen ging verder met Johann Kaspar Mertz via de Tarantella uit de 

Bardenklaenge. Dat ging in een vlot tempo met hier en daar een verrassend rustpuntje. 

Swingend! Het beste stuk werd voor mij daarna Sir John Smith, his Almaine van John 

Dowland. Hij speelde het stuk bijzonder mooi en consistent, hield de grote lijn en cadens 
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prima vast en wist te razendsnelle versieringen en omspelingen ondertussen speelsheid mee 

te geven. Klasse! 

Rafael Carpena pakte een stuk van Joaquin Rodrigo om zijn vaardigheid te tonen: En los 

Trigales. Ik raakte een beetje verward, de ene keer was alles keihard in balans, verderop 

sneeuwde de begeleiding onder. Tikje fuzzy! 

Darek Lampowski begon met een lekker stukje Manuel Ponce, het romantische Estrellita. 

Dat werd dan ook een mooi zwoel en romantisch sterretje aan de avondhemel. Daarna 

kwam hij terug bij Johann Kaspar Mertz met Italiaanse virtuositeit in 6/8 maat: de Tarantella. 

Zijn uitvoering was ritmisch consistent en wat extraverter dan ik tot nog toe gehoord had. 

Konstantin Shumilin speelde Mario Castelnuovo Tedesco (1895 - 1968), een componist die 

je steeds vaker op gitaar hoort. Een goed gecomponeerd stuk met een fraaie lijn. De speler 

volgde deze lijn goed, maar bleef toch ietwat introvert, terwijl dit stuk wil spreken! Gelukkig 

loste Shumilin dat aspect van spraakzaamheid in zijn volgende stuk – Capriccio van Johann 

Kaspar Mertz – weer prima op. 

Markus Stich zocht zijn grenzen op met de Muerte del Angel van Astor Piazzolla (1921 - 

1992). Hij speelde expressief met de materie, bracht de langzame passages interessant 

maar verloor aan duidelijkheid in de tango passages waarin zijn tempo de grens naderde. 

Javier Rodriguez Marti deed een gooi naar het erepodium met Dos sugestiones van 

Salvador Brotons. Een interessant hedendaags werk! Het eerste deel was rustig en 

harmonisch interessant, de speler wist de lyriek mooi te presenteren. Bij het tweede deel kon 

Marti helemaal los op spectaculaire virtuositeit en deed dat verbazingwekkend strak en met 

zeggingskracht. 

Kandidaat Itani trad op met Elogio y Danza van good old Leo Brouwer. Zijn spel vulde de 

zaal, maar de uitvoering van het stuk bezorgde me geen gespannen verwachting. 

De laatste kandidaat alweer! Grigorri Koval greep terug op Joaquin Rodrigo: Junto al 

Generalife. Een duidelijk Spaanstalig stuk waarin lyriek en flitsende passages elkaar 

afwisselen. Een hele kluif voor de gitarist zoals we van Rodrigo gewend zijn. In de uitvoering 

van Koval miste ik ondanks een paar mooie passages een beetje de grote lijn en de 

samenhang van het stuk. En het was zo jammer dat de zon niet voluit doorbrak in de 

tremolopassage! 

Concert Zoran Dukic 

Zoran Dukic is een van de prominente gitaristen van de wereld en dat kon je aan de opkomst 

in Kulturhaus NIHZ goed zien, er moesten stoelen bij en het zat eivol. Volkomen terecht want 

Dukic is een van de groten. 

Ik heb hem tweemaal gehoord tijdens de Twentse Gitaarfestivals en eenmaal masterclass 

van hem gehad, dus ik was al een beetje voorbereid. Toch had hij een verrassing in petto. Ik 

had hem gehoord als vertolker van hedendaagse muziek en als zodanig staat hij ook 

bekend. Vanavond kwam hij echter met een programma waar het grootste deel was 

ingeruimd voor de klassiekers uit de gitaarliteratuur. Hij legde uit dat hij onlangs had ontdekt 

wat voor een rijkdom er in een verder verleden verborgen lag en had die stukken opgepakt. 

De Paraguyaanse componist en gitarist Augustin Barrios zou daarin een grote plaats 

innemen. 
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Het openingsnummer werd Serenata Espanola van Joaquin Malats (1872 – 1912), een 

pianist, in een arrangement van Tarrega. Dukic pakte deze populaire compositie krachtig op 

met een feestelijke triomfantelijke klank. Hij verloochende de pianistische achtergrond van 

het stuk niet en sprak daarmee vloeiend Spaans. 

Toen al bleek dat Dukic in spel en toon excelleerde. En het zag er allemaal zo gemakkelijk 

en ontspannen uit. Hij speelde naar believen met klank en vibrato en gaf iedere stem in een 

stuk zijn waarde en aandacht. Fenomenaal! Dit zou de hele avond zo blijven. 

Hij beperkte zich niet alleen tot gitaarspelen. De aankondigingen van de stukken deed hij 

ook, met een tikkie humor en de nodige wetenswaardigheden over de stukken en de 

componisten. Zo mag ik de concerten graag zien! 

Het was de beurt aan Augustin Barrios, de gitarist en componist die door Segovia compleet 

werd genegeerd, wat vermoedelijk meer zegt over Segovia dan over Barrios. Dukic speelde 

twee juweeltjes, het vlotte Gavota al Estil Antiguo en het lyrische Julia Florida. Dat werd 

genieten van de vrolijke Gavotte en het dromerige liefdeslied! 

Isaac Albeniz (1860 -1909) heeft met zijn pianomuziek substantieel bijgedragen aan het 

repertoire van de Spaanse School. En de gitaar is daarvan een erfgenaam, want zeg je 

Spanje, dan zeg je ook gitaar. Dukic had drie stukken op het programma: Tango, Capricho 

Catalan en Asturias. 

Tango werd een vrolijk dansant feestje met een speelse vrijheid in de loopjes. Capricho 

Catalan, een vrij onbekend werk, draaide uit op een stukje heerlijke rust in het warme 

zonnetje. En Asturias? Ja, de klassieke gitaristenhit uit de 70er jaren was weer helemaal 

terug, het beste pianostuk voor gitaar! 

Na de terugkeer naar de gitaarklassiekers pakte Zoran Dukic een hedendaags werk op, de 

Sonata Nr. 1 van Atanas Ourkouzounov. Geheel volgens de regels der kunst had dit werk 

drie delen, Allegro Assai, Adagio quasi Canzone en een Vivo. Het eerste deel bracht een 

opmerkelijke klank met pizzicato arpeggios. Het tweede deel was een prachtige liedvorm met 

uitermate fraaie vibratos, een handelsmerk van Dukic. Het laatste deel was een virtuoze 

versie van het tweede deel met allerlei effecten en klopjes op de gitaar. 

De pauze kwam bij dit prachtige programma bijna als onwelkome onderbreking, maar een 

natje en een droogje zijn ook nodig om de gang erin te houden. 

Na de pauze wijzigde Dukic zijn programma. Augustin Barrios kreeg extra aandacht met 

Prelude in C klein, Caazapa en een van de Danzas Paraguayas. De Prelude vormde een 

serene maar intensieve verkenning van de toets op de wijze van een Chopin prelude. Voor 

Caazapa moest Dukic flink omstemmen. Toen dat eenmaal gebeurd was werden we verrast 

met een romantische intro die uitliep in een swingend dansje met een vette humoristische 

knipoog. Mooi! Het stukje uit de Danzas Paraguayas bleek een oude bekende in een 

uitermate fraai lyrisch jasje. Fenomenaal! 

Vervolgens ging Dukic tegelijkertijd vooruit en terug in de tijd. De hedendaagse componist 

was Gerard Drozd, zijn stuk was Adagio, Hommage a JS Bach. Dat werd Bach met een 

jazzy twist! Of was het nou jazz met een Bachiaans jasje? 

Officieel het laatste stuk was een wat groter werk, de Sonata van Vojislav Ivanovic. Daar 

zaten vormgetrouw drie delen in, Allegro con impeto, Adagio en Presto. Het eerste deel 

maakte zijn naam waar, een impulsieve prelude die ook rustmomenten kende. Het tweede 

deel was een combinatie van een lied en een dans met een interessante meerstemmigheid 
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en natuurlijk Dukic’s onvolprezen vibrato. Het laatste deel reflecteerde in spetterende 

virtuositeit het themamateriaal van het Adagio. 

Het dak ging er bijna af, en dat wil wat zeggen, bij Kulturhaus NIHZ zitten er boven de 

concertzaal nog twee verdiepingen! Bij zo’n voorstelling als deze leer je pas goed 

applaudisseren! 

Dukic waardeerde dat met twee toegiften, een vrolijk en fluks gespeelde Polka Rosita van 

Francisco Tarrega en een wervelende Venezolaanse dans getiteld El Totumo de Garenas. 

En zo kwam er een eind aan een fenomenaal avondconcert. 

De Lounge op Vrijdag 

Ooit had ik een klasgenoot die een kelder had onder de elektrazaak van zijn vader in de 

Jacob Obrechtstraat vlak achter het Concertgebouw in Amsterdam. Een geweldige plek voor 

feestjes en gitaarsessies! 

Kulturhaus NIHZ heeft een opvallende parallel daarmee. Het pand was eerst een 

elektrazaak, de kelderverdieping werd net zoals het pand in de Jacob Obrechtstraat voor 

opslag van allerlei schakelmateriaal gebruikt. Sindsdien is er bovengronds hard gewerkt, 

eerst kwam de eetzaal, toen de extra leskamers en de recreatieruimte en dit jaar de bar met 

open podium. 

De Lounge van Kulturhaus NIHZ heeft een belangrijk voordeel, hij is praktisch geluiddicht, 

dus het open podium kan tot in de kleine uurtjes worden bezet zonder dat de buurt er hinder 

van heeft. Dit werd uiteraard voor de zekerheid nog even buiten vastgesteld. 

De Lounge kreeg zijn eerste gebruik na het concert van Zoran Dukic met de uitslag van de 

voorrondes: Justinya Sobczak, Albert Marti, Tristan Angenendt, Robbert Vermeulen en 

Augustin Pesnon hadden de finale gehaald. 

Het duurde even voordat de eerste gitarist het open podium betrad. Henk Olden beet de 

spits af met onvervalste flamenco. Al snel kwamen er andere gitaristen bij en ook de Cajon 

bleef niet onberoerd, zodat er een gezellige sfeer ontstond. 

Desondanks ging ik op tijd naar huis, want de volgende ochtend was mijn concours en ik 

wilde een beetje uitgerust zijn. De anderen gingen nog door tot na middernacht! 
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Dag Twee 

Klaus Rentzel 

Estudios de Voluntariado 

Toen ik zaterdagochtend tegen negenen mijn auto in Nordhorn op de parkeerplaats zette, 

kwam ik Lyz Day tegen die met haar trouwe viervoeter Laika een rondje maakte. Lyz Day is 

een van de vrijwilligers en juryleden van het eerste uur, en dat bracht me op het idee om ook 

in het verslag een topic aan de mensen achter de schermen te wijden. 

Een evenement zoals dit Gitaarfestival kent naast de direct zichtbare activiteiten zoals 

concerten, masterclasses en workshops ook heel wat werk achter de schermen. Dit jaar 

deed ik daar een paar kleine dingetjes aan mee en zo krijg je inzicht in het belang van een 

stevige en stabiele vrijwilligersploeg die van allerlei hand en spandiensten, in gitaristische 

termen de Estudios de Voluntariado, uitvoert. 

De voorbereiding van het evenement begint vaak al voor de vorige editie met het leggen van 

contacten en het uitnodigen van spelers en masterclass docenten die ook jurydienst doen. Is 

zo’n uitnodiging geaccepteerd, dan is er altijd de zakelijke kant met contracten en 

voorwaarden. Daar is Kulturhaus NIHZ het hele jaar druk mee. 

De “fysieke” kant van de zaak begint met de organisatie van alles wat er tijdens het festival 

moet gebeuren. Het festival biedt een all-in arrangement met eten en verblijf. Dus het 

slaapgedeelte moet in orde worden gemaakt en de bevoorrading van keuken, koffie- en 

lunchbalie en bar moet worden gepland en geregeld. Het komt goed uit dat er grote 

supermarktketens in de buurt zijn! 
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En dan komt de logistiek in het geweer, ontbijt, lunch en avondeten voor de gasten (eenmaal 

hadden we er bijna 50 man zitten) en de versnaperingen bij het concert. Lyz brak haar 

record door in alle vroegte drie taarten per dag te bakken voor het concert en de afwassen te 

managen, Angie en Sanna  zaten met het koken op een strak tijdschema met grote pannen 

soep, rijst, pasta en vegetarische gerechten, Sarah en Dustin waren al vroeg bezig met 

broodjes snijden en smeren voor de verkoop tussen de middag, Henk, Martin, Tommie en ik 

sleepten pannen met eten, borden, glazen en bestek heen en weer tussen de keuken en de 

eetkelder vice versa en sprongen bij met de afwas en Fred zorgde ervoor dat de omzet voor 

koffie, thee en broodjes op peil bleef. 

En daarnaast was er nog de bar beneden die bemand moest worden, Tommy en Vasco 

stonden daarvoor paraat, en daarnaast werden artiesten van het station gehaald en later 

weer teruggebracht en ook naar hotel vice versa vervoerd. 

Hierbij bleek dat de Nederlandse Spoorwegen bepaald niet op regel zijn. Sanna zou 

artiesten op Station Hengelo op de trein zetten op weg naar hun vlucht via Schiphol, maar 

daar bleek het station reeds gesloten ook al kwam er nog een trein. Apeldoorn was de 

volgende halte maar dat bleek niet te werken omdat het spoor rond Amsterdam een 

noodreparatie moest ondergaan.  Zo kwam ze midden in de nacht helemaal op Schiphol 

terecht, ca. 200 km van Nordhorn. Een vermoeiende rit! 

Je ziet, er gebeurt heleboel achter de schermen dat zeker ook een verhaal waard is. 

Geweldig dat Kulturhaus NIHZ en het Gitaarfestival over zo’n ploeg harde werkers 

beschikken! 

Gitaarbouwster Friederieke Linscheid 

Friederike Lindscheid is een gitaarbouwster uit Berlijn die al in haar jeugd grote 

belangstelling had voor instrumentenbouw door haar ervaringen in de werkplaats van een 

vioolbouwer waar ze ook gitaarles had. Na het halen van het diploma van haar opleiding in 

de bouw van tokkelinstrumenten is zij een eigen lijn van gitaren gaan ontwerpen en bouwen. 

Zij levert een belangrijke bijdrage aan het festival door de hoofdprijs ter beschikking te 

stellen: een prachtige gitaar! 

Zij bouwt mooie en goed klinkende gitaren met zowel ceder als fichten bovenblad, mooi 

geconstrueerd, strak van ontwerp en verbazend licht van gewicht. Haar eigen ontwerp rozet 

vond ik een vondst, strak vormgegeven, maar toch met eigenzinnigheid in de kleine details. 

Je kunt gitaren bekijken, maar het belangrijkste is natuurlijk erop spelen. Dat heb ik prompt 

gedaan met een paar stukjes en ik kreeg een hele goede indruk. De gitaren zijn vriendelijk 

van aard en reageren goed op je spel. De stugheid die je normaal bij hele nieuwe gitaren 

aantreft, vond ik hier veel minder terug. De stemmechanieken waren van prima kwaliteit en 

reageerden nauwkeurig. Aktie is natuurlijk altijd een kwestie van smaak, maar die kun je 

altijd laten bijstellen. 

Soms doen gitaarbouwers er vele jaren over voordat ze instrumenten maken die hen 

beroemd maken in de muziekwereld. Friederike Lindscheid zit nog maar vier jaar in het vak 

als zelfstandig bouwster en komt al met zo’n volwassen bouw gitaren. Heel fraai! 

Ik twijfel er niet aan of de prijswinnaar of prijswinnares van het professionals en 

studentenconcours zal in zijn of haar nopjes zijn met zo’n instrument!  
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Workshop Stage Presentation Klaus Rentzel 

Tot mijn plezier werden er dit jaar ondanks het drukke programma nog een paar workshops 

gegeven, eentje voor podiumpresentatie en de bekende Theatersport voor Gitaristen. 

Podiumpresentatie werd een kolfje naar zijn hand voor Klaus Rentzel die naast een goede 

gitarist een bevlogen clown en komediant is. Zijn shows zijn een ware marathon voor de 

lachspieren. 

Lachen deden we nog steeds, maar met een iets meer serieuze aanpak, want 

podiumpresentatie en publiekscontact is belangrijk voor een goed concert. Ik had al enige 

ervaring opgedaan met de workshops van Bobby Rootveld, dus vreemd was het me niet. 

Klaus Rentzel had een eigen aanpak. Het was hem opgevallen dat veel gitaristen op het 

toneel alleen in hun hoofd en met hun handen leven, dus de eerste opgave was terugkeer in 

je hele lijf en zorgen dat je goed aardt. Daar had hij een aantal bewegings- en 

ademoefeningen voor, die ik later met succes toe kon passen bij het inspelen voor mijn 

concours. Daarna demonstreerde hij het een en ander rond publiekscontact. 

Een aantal oefenrondjes van de deelnemers besloten de workshop. 

Amateurconcours 

Ik had me zelf ingeschreven voor het amateurconcours en kon daarom niet op de Pers-plek 

plaatsnemen. Gelukkig bood Bobby Rootveld aan om me te vervangen en een verhaal te 

schrijven. Dat neem ik hieronder op. 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar doe ik verslag van het amateurconcours van het 

Gitaar Festival Nordhorn omdat de eigenlijke schrijver ook dit jaar zelf weer op prijzenjacht 

was. Dit jaar is er voor mij echter een groot verschil want vorig jaar was ik naast organisator 

ook tijdwaarnemer bij het concours. Dit jaar was ik organisator, tijdwaarnemer en jurylid. 

Vandaar dat ik dit jaar met nog weer een hele andere blik keek naar het concours.  

Er traden 4 deelnemers aan: Nandini Sudhir, Agnes Mika, Mark de Gooijer en Jeannette 

Couvee. Jeannette Couvee was mij onbekend maar de andere drie kende ik al langer. Mark 

de Gooijer ken ik al zo’n 10 jaar, Agnes Mika (Hongaarse maar woonachtig in Nederland) 

ken ik al drie gitaarfestivals lang en Nandini Sudhir ken ik sinds afgelopen november. 

Afgelopen november speelden en jureerden mijn vrouw en ik op het Thailand International 

Guitar Festival in Bangkok. Ook zaten we daar in de jury van de verschillende concoursen en 

in 1 van die concoursen won Nandini Suhir de tweede prijs. Nandini is afkomstig uit 

Bangalore in India en was een van de grote prijswinnaars van het nationale gitaarconcours in 

India en daarom mocht ze met haar ouders naar Thailand. Door de prijs die ze aldaar won 

werd een reis naar het Gitaar Festival Nordhorn mogelijk gemaakt. Nandini kwam samen 

met haar moeder al een week voor het festival aan en ik gaf haar dagelijks gitaarles en liet 

hen o.a. Amsterdam zien.  

Op zaterdagmiddag om twaalf uur begon het concours met in de jury blokfluitiste (en mijn 

vrouw) Sanna van Elst, Thomas Peeperkamp van De GitaarSalon in Enkhuizen, de multi-

instrumentaliste en musicologe Lyz Day uit Zwitserland, de luthier Friederike Linscheid, de 

gitaristes Annette Kruisbrink en Arlette Ruelens en dan nog deze gast-dos-amigos-

rapporteur. 
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De 1e deelneemster was Nandini Sudhir. Overgekomen uit Bangalore voor dit concours 

brengt een hele druk met zich mee maar daar ging ze bijzonder goed mee om. Haar moeder, 

Pallavi, zat als ondersteuning in de zaal. In dit deelnemersveld was Nandini veruit de jongste 

maar ze betrad het podium en had een bijzonder volwassen presentatie. Nandini speelde 

een Romanza van Niccolo Paganini. Momenteel ben ik zelf bijzonder in de weer met de 

muziek van Paganini dus ik verheugde me bijzonder op dit stuk. Ik had Nandini er ook les 

mee gegeven en merkte tijdens het concours dat ze veel van de aanwijzingen al meteen 

goed op had gepakt. Enkele kon ze, logischerwijs, nog niet doorvoeren. Nandini speelde zich 

foutloos naar het einde, keurig gespeeld. De enige aanmerking die je kunt plaatsen was dat 

door de druk van het concours haar muzikaliteit ietwat ondersneeuwde. Maar dat is iets waar 

iemand in de loop van de jaren aan kan wennen dus dat komt ongetwijfeld helemaal goed. 

Nandini is een bijzonder talent die de gitaar in India in de toekomst een flinke impuls kan 

geven. Speciale vermelding nog voor het feit dat Nandini als enige amateur-deelneemster uit 

haar hoofd speelde. 

De 2e deelneemster was Agnes Mika. Vorig jaar was Agnes de winnares van het concours. 

Ze speelde deze keer een programma met verschillende componisten en stijlen. Dat ze 

meedeed was moedig omdat ze tot enkele dagen van tevoren een flinke griep had gehad. Dit 

had een perfecte voorbereiding in de weg gestaan maar toch wilde ze haar muzikaliteit 

tonen. Agnes speelt bijzonder mooi en muzikaal waarbij vooral de bastonen altijd opvallen: 

een diepe en indringende klank. De kwakkelende voorbereiding liet zich echter wreken in 

hier en daar een slippertje. Bijzonder jammer dat de deelname van Agnes door deze slechte 

voorbereiding niet bracht wat het normalerwijze had kunnen zijn. Toch was het bijzonder 

prettig om naar de muziek van Agnes te luisteren. Ik zat nu echter ook met de pet van jurylid 

op en moest vergelijken, dat maakte het allemaal een stuk lastiger dit jaar. 

De derde deelnemer was Mark de Gooijer, uw DOS Amigos-journalist. Mark ken ik nu zo’n 

10 jaar en heb hem als gitarist een enorme ontwikkeling zien doormaken. Van iemand met 

een in zichzelf gekeerde presentatie en zachte toon qua spel waarbij zenuwen noch weleens 

parten spelen zie je steeds meer iemand die zich thuis voelt voor het publiek met een 

aangename presentatie en mooie klank. Vooral de laatste 5 jaren zie je deze ontwikkeling 

zich in een steeds grotere stijgende lijn doorzetten. Mark toverde het podium in enkele 

seconden om van een concourspodium tot een concertvorm. Hij vertelde over de 

composities en componisten en maakte er een miniconcert van. 

Hij trapte af met een stukje van Fernando Sor waarin naar mijn smaak alles klopte en 

uitstekend bij Mark past. Daarna volgde Legnani, persoonlijk maakte ik me hier vooraf wat 

zorgen over… Was dit wel de juiste keus voor het concours? 

[Dit was op zich een uitdaging om een wat lastiger stuk te spelen (ik heb het weleens in 

voorrondes van het professionals/studenten concours gehoord, maar ik heb me tijdens de 

voorbereiding ook weleens afgevraagd of ik met dit stuk competitie proof was. (Red.).] 

 Mark begon te spelen en even leek het alsof deze gedachten ook op Mark oversloegen want 

ik meende opeens een zekere spanning bij hem te zien en enkele noten haperden. Maar 

gelukkig herpakte Mark zich uitstekend. Hierna speelde hij het stuk Opal uit Halbedelsteine, 

Vier Klangstudien fȕr Gitarre van Marlon Strauss wat mijn vrouw en ik hem recent cadeau 

gaven. We kwamen de bladmuziek van deze suite tegen in een gitaarwinkel en moesten 

destijds meteen aan Mark denken en hij speelde het prachtig. Een bijzonder prettige bijdrage 

aan het concours waarmee de jury bijzonder in zijn nopjes was. 
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De laatste deelneemster was Jeannette Couvée, voor mij de enige onbekende. ’s Ochtends 

had ik al even kennis met haar gemaakt en het was een bijzonder aardige vrouw. Ze had 

heel wat ondersteuning tijdens het concours want o.a. haar gitaarleraar Matthijs van der Kolk 

was ter plaatse. Jeannette speelde een 6-delige Franse suite die mij geheel onbekend was. 

Leuk! Nieuwe muziek luisteren is altijd leuk! Jeannette speelde alle delen keurig door en 

leverde daarmee een mooie bijdrage aan het concours. Wel waren er hier en daar 

haperingen te bespeuren maar het belangrijkste is dat er uiteindelijk door wordt gespeeld en 

dat was hier dan ook het geval. Jeannette was de vierde en dus laatste deelneemster. 

Hierna moest ik net als de andere juryleden mijn cijfers bepalen, een bijzonder zware 

opgave. Vooral met mijn keuze voor de 1e en 2e plek had ik het moeilijk. Bij Nandini had er 

niets gehaperd, ze had uit haar hoofd gespeeld en aanwijzingen die ik haar had gegeven 

goed doorgevoerd. Daarnaast was de presentatie keurig gedaan. Bij Mark haperde het wel 

even tijdens de Legnani maar als enige deelnemer had hij het concours omgetoverd tot een 

mooi miniconcertje waar de muzikaliteit op bijzondere wijze aanwezig was… Dat werd dus 

beraadslagen met de andere juryleden en de deelnemers zouden de uitslag later op de dag 

horen… 

Bobby, bedankt voor deze uitgebreide bijdrage! 

Concert Duo Resonances 

Jaren geleden heb ik een spectaculair optreden van Duo Melis meegemaakt en de annalen 

vermeldden dat het Duo Resonances -bestaande uit Frederique Luzy en Pierre Bibault- 

minstens net zo goed was, dus ik was heel benieuwd. 

Toen ze opkwamen zag ik een originele oplossing voor het gefrutsel met anti-slip doekjes, ze 

hadden ze gewoon op de gitaar geplakt. Werkt wel zo praktisch! 

Ze begonnen met een drietal Sonates van Domenico Scarlatti, ondertiteld Pastorale, 

Cantabile en Tempo di Ballo. Als duo kun je veel met Scarlatti’s muziek doen, en om het nog 

interessanter te maken wisselden de spelers regelmatig van partij. De eerste Sonate was 

inderdaad een springend en swingend herdersdansje. De tweede sonate had ik nog nooit 

gehoord op gitaar, blijkbaar een nieuwe bewerking. Ingenieus gedaan. De laatste Sonate

had een aantal lastige virtuoze versieringen, maar het duo integreerde deze capriolen 

bekwaam. 

Het tweede stuk werd Valses Poeticos, een mooi arrangement van het pianowerk van 

Enrique Granados (1867 - 1916). Dit is een serie walsen met verschillende stemmingen, 

geïnspireerd door Parijse salonmuziek. Vief en vrolijk en broedend romantisch wisselden 

elkaar af, ongelukkigerwijs enige tijd begeleid door iemand uit het publiek die met iets aan 

het rammelen was. 

De Tango Suite van Astor Piazzola is een oude bekende die ik ooit nog door de Assads heb 

horen spelen. Het stuk kende mooie momenten van broeierige romantiek, maar ook klanken 

van conflict. Het leek alsof de spelers zich tijdens het spelen zowel met de romantiek als het 

conflict vereenzelvigden. Een opmerkelijke uitvoering! 

Het bekendste gitaarwerk van Alberto Ginastera (1916 - 1983) is de Sonate Op. 47. Het was 

voor mij dus een verrassing dat Duo Resoances met een gitaarduo van hem op de proppen 

kwam. Het was een eigen arrangement van het pianostuk Danzas Criollas, een vijfdelige 

suite geïnspireerd op het leven van de gaucho’s op de pampa’s. Ik vond dit een ontzettend 

leuk stuk, dat qua toon heel ver verwijderd was van de Sonate, de volksmuziekmotieven uit 
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de Andes en de 6/8 – 3/4 schema’s voerden de boventoon. Een paar delen klonken zeer 

sfeervol met zachte flageoletten en mistige akkoorden. Alleen het laatste stuk, Scherzando, 

kreeg iets van de hedendaagse Ginastera mee. Ik vond deze Danzas Criollas hun meest 

overtuigende stuk van vanmiddag. 

De toegift bestond uit het zesde deel van Canciones Y Danzas van Federico Mompou (1893 

- 1987), fraaie pianomuziek op Catalaanse volksliederen, gearrangeerd voor gitaar.  Bij dit 

stuk kreeg ik voor het eerst plezierkriebels in mijn nek. 

Of het Duo Resonances net zo goed was als Duo Melis? Vandaag niet, complete resonantie 

is blijkbaar niet iets dat je iedere dag kunt bereiken. Maar ik hoop in de toekomst meer van 

hen te horen! 

Masterclass bij Stefan Grasse 

Ook dit jaar had ik mijn masterclasses na het concours. Dat vind ik zelf wel prettig, ook al 

zullen andere er tegenin brengen dat je dan ook geen tips voor het concours krijgt. Wel, ik 

vraag me af of ik die vlak van tevoren al had kunnen realiseren, dus ik vind het prima zo! 

Stefan Grasse is een aimabel en prettig persoon om mee te werken. Hij is duidelijk iemand 

van de grote muzikale lijn en een gevoelige snaar in de muziek. Zijn aanwijzingen gaan over 

muziek maken, de techniek blijft secundair. 

Ik speelde Valse van Sor en Capriccio 2 van Legnani (;-) Dat ging lekker nu de 

concoursspanning er af was!) en hij bracht een aantal handige tips in om de muzikaliteit te 

verhogen. Hij merkte op dat hij had gehoord dat ik een erg goed concours had gespeeld, 

maar de betekenis van de opmerking ging eigenlijk langs me heen. Maar goed, dat zou later 

goed komen! 

Hij was blij met wat ik speelde en dat gaf een opmerkelijk gevoel van waardering. Ik vond dat 

heel verrassend. Toch weerhield het me er niet van om eens flink reclame te maken voor de 

DOS Amigos Homepage. Wat mij betreft hoe meer bezoek, hoe meer vreugd!  

Concert Klaus Rentzel 

De concertavond begon met een grote verrassing voor mij. Bobby kondigde de uitslagen van 

het amateurconcours af en hoe langer ik moest wachten op mijn naam, hoe duidelijker het 

werd: Ik had het concours gewonnen!  

Daar stond ik dan, een beetje daas en verward, maar wel heel erg blij! Met gelukwensen en 

een paar mooie prijzen waaronder een gesigneerde compositie van Annette Kruisbrink. En 

zelf was ik blij dat twee andere prijswinnaars blij waren met de DOS Amigos Homepage 

Collectie 2012! 

Het was tijd voor een feestje, en Klaus Rentzel bracht dat al neuriënd de zaal in. Klaus 

Rentzel is een komiek op de gitaar. In 2007 had ik hem in Enschede voor het eerst 

meegemaakt, dus mijn lachspieren stonden paraat! 

Klaus Rentzel wist het publiek bij binnenkomst te ontwapenen en op razendknappe wijze de 

lachspieren een heel programma lang te masseren. Een belangrijk instrument daarbij was 

zijn ongelooflijke mimiek. Wat je normaal slechts met morphing programmatuur op de 

computer voor elkaar krijgt, voerde hij met zijn uiterst soepele gelaat gewoon uit. Verder 

bleek zijn kale hoofd een prima plaats voor allerlei sfeer verhogende opplak-attributen, zoals 

een gootsteenontstopper, een plastic specht en een aantal pijltjes. 
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Dat gold overigens ook voor het kale hoofd van Theo Willemze, de man van de Algemene 

Muziekleer, die vanavond te gast was, zijn hoofd was een te verleidelijk doel voor een paar 

zuignapjes! Hij nam het al schaterend sportief op. 

Rentzel betrad in slow motion het toneel als de vallende popstar. Daarna kwam de liefde aan 

bod in een romantische flamenco met op het hoofd geplakte klaphandjes die werd 

opgedragen aan een knappe Dame uit het publiek, waarbij hij een beetje op moest passen 

voor de concurrentie van de ernaast zittende echtgenoot. Hij kreeg daarbij gezinsuitbreiding 

in de vorm van een klein gitaartje dat via een keizersneeluikje van de moedergitaar ter 

wereld kwam. Uiteraard kreeg het kleine gitaartje last van de puberteit: tijd voor Rock en Roll 

en Jimi Hendrix! 

Daarna vertelde hij op ontroerde wijze hoe hij had gepoogd om met Recuerdos de la 

Alhambra het hart van een meisje te winnen. De reis naar dat vakantieoord bleek niet zonder 

problemen wegens een vliegtuigkaping, maar Superguitarman trad stevig op en keilde de 

kaper het luikje uit. 

En met rock and roll blies hij het verhaaltje uit. Ook deze keer had ik kramp in mijn 

lachspieren! Heerlijk programma! 

Concert Real Duo 

Na de pauze na het optreden van Klaus Rentzel was het de beurt aan het Italiaanse Gitaar-

Mandoline duo Real Duo. Een opmerkelijk tweetal! Luciano Damiani, een forse man met 

grote handen bleek in het duo het kleinste instrument te spelen, namelijk de mandoline. En 

Michele Libraro, die de tengerste van de twee was, speelde het grootste instrument, de 

gitaar. 

Bij een mandoline moet ik onwillekeurig aan Italië denken en aan films zoals Captain 

Corelli’s Mandolin. En inderdaad, het programma zou voornamelijk van Italiaanse origine 

worden. 

Dat begon al goed met een Serenata van Niccolo Paganini, waarbij de mandoline de rol van 

viool op zich nam. Een uitdagende gedaanteverwisseling! Daarna passeerden diverse 

Italiaanse stukken de revue, tussen salonmuziek, Venetiaanse gondelmuziek, O sole Mio, en 

een onvervalste Tarantella in. Dat alles blakend in de Toscaanse zon! En dat was te zien 

ook, want de mandolinespeler kreeg het er warm van! 

Een leuk setje van drie filmthema’s volgde, Cavatina uit de Deer Hunter, The Entertainer uit 

de gelijknamige film en het spectaculaire thema van Forbidden Colors. Hierbij kregen de 

beide spelers gelegenheid voor virtuositeit in solo en begeleiding. 

Het programma eindigde met een paar composities uit de Zuidamerikaanse regio, die 

speciaal voor het duo waren gecomponeerd. Hierbij gaven onder meer Maximo Diego Pujol 

en Jorge Cardoso acte de presence. Het was muziek die uitstekend op de sound van het 

duo paste! 

Een enthousiast publiek wist het Real Duo nog tot twee vrolijke toegiften te bewegen, 

waarmee een eind kwam aan een fijn en zonnig programma! 

De Lounge op Zaterdag 

De humor van Klaus Rentzel en de vrolijke Italiaanse muziek van Duo Real hadden de 

stemming erin gebracht en dat werd het duidelijkst in de Lounge. Al snel spraken de gitaren 
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en de Cajon en iedereen klapte mee. Eerst zaten de Nikos Karavias uit Griekenland en de 

Vietnamese Thu Le op het podium, bijgestaan door de Spaanse Rocio Jurado op Cajon. 

Flamenco en jazz flitsten langs. Met een speciaal woord van waardering voor Thu Le die 

duidelijk haar toonladders kende en uiterst jazzy over alle akkoordsprongen heen 

improviseerde. 

Totdat Luciano Damiani zijn mandoline voor een gitaar verruilde en talloze popsongs bracht 

die iedereen mee kon zingen. Drie gitaren en slag- en klapwerk, een hele band! 

En zo ontstond er een uitgelaten sfeer van muziek en pingpong en voetbal verderop in de 

kelder. Ikzelf ging pas tegen twaalven weg, de laatsten zochten pas om halfvier het bed op. 

Dag Drie 

Reinbert Evers 

Theatersport voor Gitaristen 

Het was zondagochtend vroeg, en ik hoorde dat het voor Sanna heel vroeg dag was 

geweest met haar wegbrengactie van de mensen van het Real Duo waarbij ze door de 

falende Nederlandse Spoorwegen helemaal op Schiphol terecht kwamen. Petje af dat ze fris 

en vrolijk samen met Bobby de Theatersport voor Gitaristen kwam leiden. 

Theatersport voor Gitaristen is een oefening in toneelbewustzijn. Het is een mooi concept om 

je bewust te maken van je mogelijkheden tot improviseren en reageren in het openbaar en 

ook wat losser te worden op het "wereldtoneel" buiten de concertzaal.  
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De oefeningen bouwden zich mooi op, van bewustzijn van de groep tot de projectie via een 

rollenspel met een dialoog en twee mensen die de gedachten van de gesprekspartner 

verwoordden tot het uiten van spontane ideeën op de muziek.  

Jammer genoeg is een uur eigenlijk te kort om iedereen te laten ontdekken hoe leuk een 

spontaan idee kan zijn, ook wanneer er anderen bij zijn. Bobby en Sanna leidden dit spel 

met een kwinkslag en wat aanmoediging (zou Nandini nu meer gaan eten na de 

vermaningen van Vader Bobby?) zodat iedereen toch op zijn eigen manier aan bod kwam. 

Mooi werk! 

;-) Ik denk dat ik toch eens naar die posters van Christina Aguilera bij die pandjesbaas boven 

moet gaan kijken, terwijl mijn echtgenote in het rollenspel op de begane grond haar hart op 

kan halen aan mooie jurken! 

Masterclass Annette Kruisbrink 

Direct na de theatersport was het tijd voor de sport der snaren, mijn masterclass bij Annette 

Kruisbrink. Annette is een van Nederlands vooraanstaande componistes op gitaar en heeft al 

een flink aantal publicaties op haar naam staan. Ze is in dat vak een veelzijdig persoon, 

componeert niet alleen voor solo-gitaar, maar ook voor ensembles en beweegt zich tussen 

avant-garde en de wat meer traditionele muziekvormen. 

Ik kreeg van haar als prijs voor het winnen van het concours de compositie Trois Pieces de 

Style Ancien for solo guitar, waarin ze in drie delen het (mild) hedendaagse met muziekstijlen 

uit de Renaissance verenigt. Een interessante compositie waar ik op het moment veel plezier 

aan beleef, vooral omdat je na het uitzoeken van de noten ook de structuur een beetje gaat 

snappen, iets dat essentieel is voor een goede vertolking van deze stukken. Lijkt me een 

mooi setje stukken voor een opname, dus wie weet… 

Goed, ik kende het stuk op het moment van mijn masterclass nog niet. Ik had eigenlijk niet 

zo’n zin om de concoursstukken opnieuw op te pakken, ik had het er even mee gehad. ;-) 

Maar ik heb altijd wat extra noten bij me. Om te beginnen Ommagio a Caturla van Leo 

Brouwer en daarna Nocturne Nr. 1 van Johann Kaspar Mertz. 

Met een snelle analytische geest (je kunt duidelijk merken dat ze componiste is) haalde 

Annette Kruisbrink de verbeterpunten uit mijn spel en gaf ze een duidelijke uitleg waarom je 

zaken zo en zo kunt doen en wat de rol van je acties in een stuk is. Ze deed dat met 

dezelfde rustige autoriteit waarmee ze jaren geleden een compleet ensemble van individuele 

gitaristen tot een eenheid wist te smeden bij het Ensembleweekend in Zwolle (daar had ik 

werkelijk bewondering voor, want het was een stel muiters!) Tegelijkertijd over doseerde ze 

niet, zodat ik niet overstroomd raakte met informatie. Een heel prettige les! 

Ik bleef nog even zitten om de verrichtingen van de volgende lesklant te beluisteren, de 16-

jarige Nandini Sudhir uit India. Zij bracht het stuk mee dat haar liefde voor de gitaar had 

aangewakkerd, Prelude Nr. 1 van Heitor Villa Lobos. 

Prelude Nr. 1 is een volwassen compositie waar je een heel leven mee bezig kunt zijn. Zoals 

Nandini het speelde, klonk het als belofte van meer, en ik ben razend benieuwd hoe ze het 

gaat laten klinken als ze eenmaal volwassen is en ze haar spel met dezelfde inzet als ze nu 

vertoont tot grote hoogte heeft gebracht. ;-) Ik heb haar al gezegd, dat ik haar eerste CD 

absoluut wil hebben (India is een beetje ver om concerten te bezoeken). 
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Bij deze les werkte Annette aan Nandini’s duim-apoyando waarmee je de melodie van de 

Prelude ver boven de begeleiding kunt tillen en kunt laten zingen. Verbazend hoe snel 

Nandini die aanwijzingen oppikte en implementeerde. Haar gretigheid en flexibiliteit van 

geest maakte de belofte nog duidelijker, want om goed te kunnen musiceren moet je ook 

inzet, passie en intelligentie in de oefeningen en het studeren achter de muziek stoppen. 

Masterclass Zoran Dukic 

Het was goed te merken dat de masterclasses van Zoran Dukic een publiekstrekker waren, 

alle stoelen waren bezet, zodat ik een tijdje tegen de muur heb staan hangen. 

Zoran Dukic heeft de opvallende eigenschap dat hij naadloos aansluit op het niveau van zijn 

leerlingen, hij voelt dat aan en handelt daarnaar. Wanneer je niveau hoog is, probeert hij dat 

verder op te tillen. Je krijgt dan ook streng maar rechtvaardig veel meer voor je kiezen, want 

hij eist van zijn leerlingen dat ze trouw zijn aan de muziek en moeten kunnen motiveren 

waarom ze dingen op een bepaalde manier uitvoeren.  

Ik stond bij een leerling die een arrangement van Albeniz speelde, en Dukic betrok direct ook 

het piano origineel erbij. (;-) En klaagde vervolgens een beetje over het arrangement van 

Segovia).  

Hij kan dingen stevig zeggen, maar heeft daar altijd een stukje humor bij wat de scherpe 

kantjes eraf haalt. ;-) A spoonful of Sugar makes the Medicine go down! zei Mary Poppins al. 

Kortom een prima leraar en daarbij een speler van wereldklasse. Zijn zaaltje zat terecht vol! 

Finale Concours Professionals en Studenten 

De voorrondes hadden vijf finalisten opgeleverd. Ieder van hen zou met 20 minuten 

repertoire de jury proberen te overtuigen dat hij of zij de beste was. De “balletjes” van de 

loting hadden zaterdag de volgorde bepaald. Nu is het de vraag of dat het toeval of noodlot 

is, dat de eerste die speelt bijna nooit een concours wint. 

De eerste speler was Robbert Vermeulen. Hij gebruikte een attribuut dat ik al tijden niet meer 

heb gezien, een Dynarette gitaarkussen. Dankzij zijn luid en duidelijke aankondiging kreeg ik 

een prima beeld van wat hij ging spelen. 

Hij had een uitdagende start in de Fuga uit de Vioolsonate BWV1001 van Johann Sebastian 

Bach. Na een licht aarzelend begin bracht hij de complexe textuur van de stemmen 

overtuigend naar buiten. Mooi transparant. 

Zijn tweede stuk werd Fantasia Op. 10 van Luigi Legnani. Dat was operadramatiek op zijn 

best, die uitmondde in een vrolijke virtuositeit. Vermeulen werkte alles keurig af en verrijkte 

de uitvoering met interessante dynamiek. Van puur enthousiasme schopte een van de 

juryleden zijn of haar glaasje water om. Plons! 

Augustin Pesnon kwam op na het applaus voor Robbert Vermeulen. Zijn vader die in het 

publiek zat, had de cameraopstelling al klaar staan. Een grappig verhaal, twee generaties 

gitaristen in een familie. Vader Pesnon is een bekende finger-picking gitarist in Frankrijk en 

zijn zoon gaat [;-) opstandig] het klassieke pad op. Da’s de humor van de vader op zoon 

dynamiek! Met als resultaat voor de wereld twee musici! 

Pesnon startte met Elegie van Johann Kaspar Mertz. Mooie techniek en alerte reacties op de 

klank van het stuk. Toch bracht het bij mij niet de emotionele klik die ik van de sfeer van 

Mertz gewend ben. 
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Toen kwam zijn huzarenstuk, twee delen uit een Sonate van –ik dacht – Mario Castelnuovo 

Tedesco, maar zeker weet ik dat niet, want ik kende het stuk niet. Het eerste deel was een 

kabbelende melodie met enorme technische capriolen, by the look of it! Uitgerekend bij dit 

fragiele eerste deel ging een mobieltje af. Mensen, uit met die dingen! Daarna kwam de 

ratrace van het snelle deel met eveneens duivelse techniek, waarbij Pesnon prompt en 

elegant reageerde op een klank van de gitaar waar hij het blijkbaar niet mee eens was. 

Albert Marti begon zijn finale met een Sonata in drie delen (die theorie klopt altijd!) van 

volgens mij Joaquin Turina of Federico Moreno Torroba. ;-) Ik hou die twee niet zo heel goed 

uit elkaar. 

De Sonate ging rustig van start met een berekenende virtuositeit. Het tweede deel bracht 

rust in de tent waarbij Marti de snelle passages goed gebalanceerd uitvoerde. Het derde deel 

bracht een conclusie in virtuositeit waarbij heel soms de haast toesloeg. 

Met de Jota Aragonesa van Francisco Tarrega ging Albert Marti verder in de Spaanse sfeer. 

Een soepel lopende introductie met speelse fragmentjes warmde ons een beetje op voor het 

hoofdthema. Bij dat hoofdthema slipte hij even om vervolgens in een verbazend tempo weg 

te stuiven. Hij speelde sneller dan David Russell! Maar hij hield voortreffelijk koers in alle 

variaties, inclusief het flageoletgedeelte. Ik heb ervan genoten! 

Tristan Angenendt was de vierde finalist. Drie stukken bracht hij liefst, Invocacion y Danza

van Joaquin Rodrigo, Homenaje a Debussy van Manuel de Falla en een Sonate van 

Fernando Sor. En dat in twintig minuten! 

Het stuk van Rodrigo werd een knallende uitvoering, weliswaar strak en transparant maar 

ook keihard! Het had schoonheid, maar ook een offensieve kwaliteit. Een bijzondere 

interpretatie waarbij het opviel dat er in het overslaan van de herhalingen enige tijdwinst zat 

opgesloten. Het stuk van De Falla kende een krachtige aanpak in de baspartij, die me wel 

aansprak. Met de Sonate van Sor speelde Angenendt de zaal kats vol. Hij speelde de 

muziek soms dermate luid en extravert dat het op mij offensief overkwam. Jammer van de 

slipjes in de snelle toonladders! 

Na de krachtige aanpak van Tristan Angenendt kwam Justyna Sobczak het podium op als de 

laatste finaliste van deze middag. Zij kwam met muziek van Alexandre Tansman (1897 - 

1986) en Hans Haug (1900 -1967). 

De eerste akkoorden Prelude uit Tansman’s Hommage a Chopin troffen me als een 

mokerslag, ik zat direct met tranen in mijn ogen. Hoe kan een componist eeuwen van de 

tragische Poolse geschiedenis in een paar akkoorden stoppen en hoe kan een gitariste die 

zo treffend de zaal in sturen! Het zal de melancholie van het Chopiniaanse zijn geweest! 

Tansman’s Prelude was vrij kort, het stuk van Hans Haug - Preludio, Tiento et Toccata – was 

beduidend langer. Hiermee schetste Sobczak met een verzorgde toon en afgewerkte 

dynamiek een kleurig palet van stemmingen. Het eerste deel vormde een muzikale en 

dynamische cirkelbeweging, bijna een Perpetuum Mobile. In de Satie-achtige ballade in met 

middendeel waren haar toon en uitvoering gewoon af, en de ademhaling gaf het stuk een 

natuurlijk evenwicht mee. Het derde deel zette die sfeer voort, maar in een veel hoger tempo 

met de nodige technische hoogstandjes. 

De andere kandidaten niet te na gesproken, maar na Justyna Sobczak’s slotakkoord was de 

uitslag mij wel duidelijk! En je kon aan het applaus merken dat anderen er net zo over 

dachten. 
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En nu snel werken aan de logistiek, want de finale had de toeschouwers hongerig gemaakt, 

dus er was wat te doen tussen keuken en kelder! 

De Gevoelige Snaar 

Op de voorrondes en de finale leerde ik het een en ander over het belang van een juiste 

snaarkeuze.  

Snaren? Daar zijn onder gitaristen altijd discussies over, over de snaarspanning, over 

verschillende merken bassen en diskanten, er zijn zelfs spelers die alle zes de snaren van 

een verschillend merk met verschillende spanning hebben. Dan moet je een winkel hebben 

die losse snaren verkoopt, of met een stapel pakjes snaren rondlopen waarvan je er maar 

eentje gebruikt. En dan heb ik het nog niet gehad over de keuze tussen carbon en klassiek 

nylon.  

Ikzelf gebruik complete Savarez Cantiga setjes, net zoals ik voorheen op complete 

Hannabach medium tension en D’Addario Pro Arte setjes heb gespeeld. Ik wissel weleens 

van fabrikant, maar ik mix eigenlijk nooit. En carbonsnaren liggen me niet lekker op de 

vingers, dus daar blijf ik vanaf ook al klinken ze misschien luider.  

Ik heb weleens gemerkt dat ik een hogere snaarspanning ging gebruiken omdat ik het gevoel 

had dat mijn geluid niet overkwam. Een paar opnamen toonden echter aan, dat het wel 

meeviel, dus kon ik weer lekker terug naar medium tension. ;-) Beter bij speelstress! 

Op een festival als dit hoor je een enorme verscheidenheid in “sound” van gitaren, waarbij 

een deel daarvan op snaarkeuze berust. Veelal was de balans in die klank van de gitaren op 

dit festival goed, bas en diskantsnaren droegen in gelijke mate bij.  

;-) Of ze droegen geen van beiden bij omdat de snaren zou oud waren dat ze meer op 

elastiekjes leken. Dat kom je ook tegen. 

Maar ook hoorde ik situaties waarin deze balans een stuk minder was, de diskantsnaren 

sprongen in volume bijvoorbeeld ver boven de bas uit. Hierdoor raakte de muziek, hoe knap 

en bevlogen gespeeld ook, uit balans. De klankeenheid kwam minder over. In eerste 

instantie valt dat niet direct op, maar sommige muziek is genadeloos als het om balans gaat. 

Ontzettend jammer als de speler ondertussen een prestatie van formaat levert.  

Op dat moment merkte ik dat ik gewoon luisteraar was en blijkbaar een evenwichtige klank 

meer kon waarderen dan een klankbeeld dat uit evenwicht was, whatever played. En dat gaf 

voor mij het belang van de snaarkeuze aan. Dus kies je snaren zorgvuldig en controleer hoe 

de klank van je snaarcombinatie bij een publiek overkomt! 

Concert Stefan Grasse 

Stefan Grasse is een Duitse gitarist en componist die de klassieke stijl met klassieke 

volksmuziek combineert en daarmee zowel Europese als Zuid-Amerikaanse stijlen verkent. 

Hij speelt zowel solo als in ensembleverband. 

Vanavond was hij hier solo, en had dus de taak de hele band te spelen. Dat deed hij met een 

paar mooie en zelf gecomponeerde stukken veelal in de Latin sfeer met een rijkdom aan 

ritmische stijlen. Met daarnaast een toelichting op veel van zijn stukken, waardoor je soms 

iets van de achtergronden hoorde. 

Als opwarmer begon hij met een bossa en een samba in complex ritme. Daarna volgde de 

Suite Cubana met een mooie combinatie van melodie en ritme. Een van de delen hieruit, El 
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Sueno del Chico Keniata, had een onverwacht achtergrondverhaal van een jongen uit 

Nairobi in Kenia die vuilnisbelten afschuimde voor nuttige zaken en daar een folder van een 

universiteit vond. Studeren werd zijn droom waarvoor hij een vreemde taal leerde en zijn 

land verliet. 

Hij componeerde ook stukjes voor zijn kinderen, Prelude voor Raphael en Bedtime Story for 

Adrian. Het verhaaltje voor het slapen gaan werd een kleine samba met een tedere 

slaperigheid. Daarna verraste hij ons met een jazzy versie van Gymnopedie 1 van Eric Satie. 

En inderdaad, het werkt! Ik herinner me dat ik voor de gein op mijn eigen manier ook 

weleens zo met dit stuk gespeeld heb. Als een soort jazz waltz. 

En zo passeerden een aantal fijne luisterstukken de revue, met veel Latin en soms jazzy 

elementen. Echt ontspannende muziek met de nadruk op de fraaie melodieën maar met heel 

wat technisch kunnen “onder de motorkap”! 

Concert Reinbert Evers 

Reinbert Evers staat in Duitsland bekend als de specialist in hedendaagse gitaarmuziek. 

Daarom was het extra verrassend dat hij in een bijna klassieke outfit op het toneel 

verscheen. 

Mijn voorkeur ligt niet direct bij de hedendaagse muziek, dus dit programma was een mooie 

gelegenheid om kennis te maken met muzikale vormen die ik in het dagelijkse leven 

nauwelijks beluister. Geen Sor en Mertz deze keer, maar Yusupov en Henze. 

Met deze muziek is het lastig om in bekende structuren te denken. Dus probeerde ik het 

maar met een soort beeldverhalen. Een bloemlezing. 

Kitab (dagboek in het Arabisch) Jose Sanchez Verdu begon als een monotone flow die door 

tapping onderbroken werd. Er ontstond een gejaagde sfeer die geleidelijk tot rust kwam en 

daarna zichzelf weer opjaagde. Een zenuwachtige bas bleef ondertussen steeds de 

genadeloze tijd aangeven. 

Epicedia van Cergio Prudencio was een grafschrift voor een zekere Gorge Nazaroff. Het stuk 

blijkt een meditatie op overlappende tonen en schept een mystieke sfeer met hier en daar 

een werveling tussen atonale segmenten. 

In Early Spring van de Japanner Jo Kondo kun je het beste vergelijken met kristalgroei 

waarbij de chaos van een verzadigde oplossing plots verandert in een blokjesstructuur. 

De Winter Music van Hans Werner Henze is een drieluik van waanzin, opgebouwd rond 

bekende drama’s van Shakespeare. Sir Andrew Aguecheek komt uit Richard III, een drama 

rond de waanzin van macht. Bottom’s Dream komt uit de waanzin van een wever in A 

summer Night’s Dream. En tenslotte de Lady Macbeth die compleet doordraait na de 

misdaden van haar man in MacBeth. Het was een lastige compositie met waanzinnige 

stukjes. 

En daarmee kwam er een einde aan het derde Gitaarfestival Nordhorn… 

Een einde? Nee, nog niet, want we hadden de uitslag van het professionals en 

studentenconcours nog niet gehoord. De terechte winnares was Justyna Sobczak. De 

andere plaatsingen in rangvolgorde waren Augustin Pesnon, Albert Marti, Robbert 

Vermeulen en Tristan Angenendt. Gefeliciteerd met jullie plaatsing. 
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De hoofdprijs, het topmodel van Frederieke Lindscheid, was dus voor Justyna Sobczak, die 

er zeer verguld mee was! 

De Lounge op Zondag 

Het festival zat erop, de prijzen waren vergeven, dus werd het tijd voor nog even napraten en 

meeklappen in de Lounge in een uitgelaten stemming. Fred en Angie vertrokken de 

volgende dag naar Denemarken, en Sarah en Dustin gingen ook naar huis, dus ik heb ze 

even uitgezwaaid. 

En dan komt het moment van afscheid, want ik moest de volgende dag op tijd op omdat de 

wasmachinemonteur zou komen en we daarna een dagje weggingen. 

Je hebt in die drie dagen de meesten een beetje leren kennen, dus het was haast 

automatisch dat ik ook iedereen even gedag zei bij het weggaan. Pech dat ik Lyz niet kon 

vinden op dat moment. Dus bij deze: “Tot spoedig ziens en in ieder geval volgend jaar!” 

Waarvan akte! 
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