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Nordhorn Gitaarfestival 2016 

Gespannen 

Donderdag 21 April halfnegen.  

Ik logde in op de personeelswebsite van mijn bedrijf. Voor negenen zou ik bericht krijgen of 

er nog plaats voor mij was in de nieuwe organisatie, een combinatie van herstructurering en 

het structureel verminderen van het aantal FTEs. Men meende tot de allerlaatste dag te 

moeten wachten om dat bericht uit te doen. 

FTEs? O ja, da’s een Human Resources abstractie. Het betekent Full Time Equivalent. Past 

uitstekend in een Excelsheet. Wat het in werkelijkheid voorstelt? Mensen, werknemers, 

arbeiders. Als je het aantal FTEs vermindert, ben je dus mensen aan het ontslaan. 

Zo’n berichtje op de website is een nieuwe methode van aankondigen, trouwens. Zal wel een 

modernisme zijn dat je via een email-achtig bericht al je baan kunt verliezen. Als ik het 

gelezen heb, lijkt het net Mission Impossible, na bevestigen vernietigt het bericht zichzelf 

binnen tien seconden. 

Ik bleek (nog) een plek te hebben. Ik voelde tegelijkertijd opluchting en woede over maanden 

onzekerheid waarin we van alles hoorden over structuur en cultuur, maar niks over of we 

onze plek nog hadden. Mijn afdeling is opgeknipt en verdeeld over de rest en ons gebouw is 

gesloten. Dat wordt zoeken naar mijn eigen identiteit als de nieuwe organisatie komende 

maandag in werking treedt. Ik had er nog geen beeld bij en verheugde me niet echt op de 

organisatorische flexplekstoelendans. 

Om kort te gaan, mijn stemming was nog niet optimaal om me honderd procent op het zesde 

Gitaarfestival Nordhorn te verheugen. 

Ik pakte mijn rugzak in. Drie muziekboeken uit de DOS Amigos Homepage Collection, twee 

als prijs voor de amateurcompetitie en eentje als cadeau voor redactiewerk. Mijn muziek 

voor de masterclass die dag (Valse van Coste en Veladas Intimas van Ferrer). En dan het 

concept van een puik stukje werk, het boek Feast on Six Strings, Five Years of Guitar 
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Festival Nordhorn, een goede 278 pagina’s interviews met organisatie, artiesten en 

deelnemers en de hele geschiedenis van de vijf festivals. Waterflesjes en proviand mee… en 

de gitaar, uiteraard. 

Aan het weer zou het niet liggen die dag. Iemand die de geschiedenis van de festivals een 

beetje kent zou nog iets zijn opgevallen. Inderdaad, de donderdag was erbij getrokken. Een 

nieuwe stap richting een festival van een week! Wat zou het dan worden? Nordhorner 

Gitarrenwoche? 

Ik kan de weg naar Nordhorn inmiddels dromen. Hengelo – Oldenzaal – Denekamp – Noord 

Deurningen – Nordhorn. Langzaam ebt de vervelende spanning weg. We hebben nu eerst 

vier dagen de tijd om ergens anders aan te denken! Ik begin me te verheugen op het 

weerzien met oude vrienden en wie weet wie ik er verder nog ontmoet! 

Da’s een beter begin dan de spanning voor die tijd! 

Nouveautés 

Het Gitaarfestival Nordhorn is een reeds vijf jaar beproefde formule met als hoogtepunten de 

optredens van bekende artiesten, het concours voor studenten en professionals, het 

amateurconcours en de workshop toneelpresentatie/gitaarsport. Dat alles in Kulturhaus NIHZ 

aan de Mittelstrasse 13 in Nordhorn. Eten, drinken en verblijf zijn beschikbaar, dus de basis 

voor lange avonden en kleine uurtjes gezelligheid is gelegd. 

Die formule wordt ieder jaar uitgebreid met een aantal additiefjes. Zo ontstonden er de 

afgelopen jaren de Lounge Concerten op de late avond en het extra amateurconcours Beste 

Gitarrist/Gitarristin von Nordhorn. 

Nouveautés van dit jaar waren de Gitaarbioscoop, de Asturias Vodka Competition, het 

Componistenconcours, de samenwerking met de diverse podia in de omgeving en de extra 

prijzen voor de competitie. 

De Gitaarbioscoop bracht twee programmaonderdelen, een set animatiefilms met muzikale 

begeleiding van Samuel Klemke en de documentaire over de dit jaar overleden gitarist, 

componist en leraar Louis Ignatius Gall. 

De Asturias Vodka Competition is een knipoog naar een concours. Deelnemers moesten in 

een aantal ronden Asturias van Albeniz spelen en na iedere ronde een glas Wodka drinken. 

Wie het meeste aantal ronden het stuk (relatief) foutloos kon spelen, was de winnaar. 

Het Componistenconcours is zoals de naam al zegt een compositiewedstrijd. Je kunt als 

componist bladmuziek insturen die door een vakkundige jury (onder meer de componiste 

Annette Kruisbrink) wordt beoordeeld. De eerste prijs van de van het Componistenconcours 

is een openbare uitvoering en een CD opname van het werk. Dit concours was een 

betrekkelijk onzichtbaar gebeuren. ;-) Gelukkig kwam ik Annette tegen toen ze ermee bezig 

was! 
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Voordeel van de samenwerking met podia uit de omgeving is, dat er meer artiesten onder de 

vlag van Gitaarfestival Nordhorn kunnen spelen dan er normaliter in Kulturhaus NIHZ zouden 

passen. Meewerkende podia waren die Alte Kirche in Nordhorn, de Reformierte Kirche in 

Brandlecht, Hennekens Hof in Bentheim en Das Altes Rathaus in Neuenhaus. Ik kon echter 

niet alle concerten bezoeken (journalistieke verplichtingen), het concert van The Guitar 

Company in Das Altes Rathaus in Neuenhaus was het enige. 

Vanaf het begin van het Gitaarfestival Nordhorn kreeg de winnaar van het concours voor 

studenten en professionals een hand-gebouwde gitaar. Deze werden (beginnend in 2011) 

beschikbaar gesteld door de gitaarbouwers George Ziata, Friederieke Lindscheid, Roberto 

Pozzi en Sergey Samoilov. Uit navraag bij de winnaars bleek dit een perfecte en zeer 

gewaardeerde prijs te zijn. 

Dit jaar zou ook de tweede prijswinnaar van dit concours een hand-gebouwde gitaar krijgen. 

De Russische gitaarbouwer Sergey Samoilov leverde de eerste prijs, de Argentijnse 

gitaarbouwer Esteban Gonzalez leverde met zijn instrument een significante bijdrage aan de 

tweede prijs. 

Zoals bij de vorige festivals kregen ook dit jaar de muren van de concertzaal in Kulturhaus 

NIHZ een kunstzinnige en fleurige tint. De schilderijen van Blandine van Noordt gaven in 

heldere contrasten de strijd tussen licht en duisternis en de melodie van het oneindige weer. 

Heel soms smolten tijdens de concerten haar schilderijen en de muziek samen tot een 

klankbeeld. 
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Dag Een 

Alberto Mesirca 

Dagje rustig aan 

De eersten die ik altijd ontmoet als ik Kulturhaus NIHZ het festival binnenkom zijn de 

organisatoren Bobby en Sanna, dit jaar met hun pasgeboren zoon Levi en de trouwe equipe 

die al jaren meedoet. Fred Rootveld achter de bar, Angie Rootveld in de keuken, Henk en 

Martin Olden als vliegende cateraars en Thomas Peperkamp als helper en chauffeur. En tot 

mijn grote plezier waren Nandini Sudhir en haar moeder Pallavi weer overgekomen uit India. 

Een warme begroeting van vrienden waarbij je je welkom voelt! 

Gaandeweg druppelden deelnemers binnen en de dag bleek een fijn rustig begin om de 

sfeer weer op te pakken. 

Masterclass Ögmundur Thor Johannesson 

Laat in de middag had ik mijn eerste masterclass van het festival in de oefenruimte 

Strawberry Fields. Als rasechte Beatle fan had Bobby Rootveld alle oefenruimtes in de 

Lounge namen van Beatle songs gegeven. Nothing is real, and nothing to get hung about, 

dacht ik even. De muren van de ruimte waren in ieder geval passend geschilderd: 

Aardbeienrood! 



5 

Ögmundur Thor Johannesson komt uit IJsland. IJsland ligt in de Greenwich tijdzone, een 

uurtje tijdsverschil dus, en dat bleek hij nog niet uit zijn systeem te hebben. Vandaar dat hij 

na enige wachttijd mijnerzijds gehaast en met excuses de ruimte binnenstormde. 

Ik had de Valse in A uit de Recreation du Guitariste van Napoleon Coste op de standaard. 

Dat is een stukje met een aardig tripje van positie 1 naar 12 en terug. Ik moest duidelijk even 

wennen. 

Tips kwamen er op de vingerzettingen, voorbereiding, dempen, nagelvormen en een 

luchthartige benadering. Johannesson bleek een enthousiast docent en een groot 

voorstander van moderne media (hij liet bijvoorbeeld op mijn telefoon videootjes maken van 

handbewegingen). Ik merkte wel, dat hij me iets te snel ging, ik pikte niet alles naadloos op. 

;-) Begint er bij mij toch een generatiekloofje te komen. 

Tegen het einde van de masterclass begon een lekker soepgeur zich door het gebouw te 

verspreiden. Tijd om de gitaarkoffer dicht te doen en het festival officieel te beginnen! 

Concert Alberto Mesirca en Luca Scarlini 

De maaltijd met soep was een mooie gelegenheid om weer een aantal bekenden terug te 

zien. Annette en Arlette waren weer van de partij, Agnes (die me uitstekend geholpen heeft 

met de redactie van Feast on Six Strings) had haar vriendin Corine meegebracht, wat tot een 

leuke ontmoeting leidde, en ik zag Jim en Ine Ten Boske weer. Zo gaandeweg leer je in zes 

jaar gitaarfestival heel wat mensen kennen. 

Na de maaltijd was het tijd voor de pingpongballen van de loting voor de concoursen. Ik deed 

dit jaar niet mee, dus dat lot hoefde mij niet te helpen! Tijd voor het openingsconcert! 

Het eerste concert bleek een interessante combinatie van gitaarmuziek, verhaal en 

multimedia. Het programma was opgebouwd rond vrouwen met de naam Rebecca, zowel in 

fictie als de geschiedenis. Rebecca is een Joods archetype voor een slimme en 

ondernemende vrouw. Als zodanig komt ze voor in de roman Ivanhoe van Sir Walter Scott, 

en delen een aantal Joodse historisch invloedrijke vrouwen zoals Grazia Nasa, Sara Coppio 

en Amelia Rosselli die reputatie met haar. 

Luca Scarlini was de verteller in rap Italo-Engels, die ook enkele aria’s declameerde (hij kon 

ze vast ook wel zingen) en Alberto Mesirca speelde de complexe opera arrangementen van 

de muziek van Arthur Sullivan (1842 - 1900), Giuseppe Apolloni (1822 -1889) en Antonio 

Cesti (1623 – 1669) en verder muziek van Mauro Giuliani (1781 - 1828) en Mario 

Castelnuovo Tedesco (1895 - 1968). 

Het einde van het programma bracht nog wat nostalgie en de eerste zang van Luca Scarlini: 

Those were the days, oorspronkelijk een Russisch liedje van Boris Fomin (1900 -1948), 

maar voornamelijk bekend geworden door Mary Hopkin in mijn behoorlijk jonge jaren (1968, 

laatste klas lagere school). Het publiek deed (ietwat aarzelend) toch mee!  

Twee zaken verluchtigden de vertelling met muziek. Allereerst de multimediapresentatie met 

afbeeldingen van de diverse dames waaraan de muziek was gewijd. Een mooi beeld bij de 
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uitvoering. En ten tweede waren daar de stemmige schilderijen van Blandine van Noordt die 

in het spotlight een speciale sfeervolle uitstraling kregen. 

Lounge Concert: Anido Guitar Duo mmv Duo NIHZ 

Kort voor het festival overleed de gitarist, componist en leraar Louis Ignatius Gall. Hij liet 

binnen een eigen uitgeverij een behoorlijk groot oeuvre aan composities en manuscripten na, 

die het gevaar loopt om door erfenisperikelen in de vergetelheid te raken. 

Het Anido Guitar Duo (Annette Kruisbrink en Arlette Ruelens) bracht in dit eerste Lounge 

Concert een hommage na een korte inleiding ter herdenking, te weten zijn composities 

Gamelan, Song of Bali en Guajira. 

In Gamelan verbindt Gall zijn Indonesische roots met Westerse akkoorden, waarbij het ritme 

op sommige plekken bijna iets Latin-achtigs kreeg. Het slotakkoord was karakteristiek. Song 

of Bali klonk meer exotisch dan Gamelan. Er zat hier veel meer spanning tussen Oost en 

West, met effectieve akkoordoplossingen. Het Anido Guitar Duo en Bobby Rootveld vormden 

bij deze stukken een gitaartrio. 

Guajira is een oude bekende van de allereerste CD van Duo NIHZ. Daarom kwam Duo NIHZ 

(Bobby Rootveld en Sanna van Elst) meespelen. Een levendige uitvoering van een duidelijk 

Spaanstalige evergreen! 

Dag Twee 

Victor Villandangos 
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Kitchen Band on the Run 

Als je goed wilt spelen en luisteren, moet je de inwendige mens niet vergeten. En daar wordt 

tijdens het Gitaarfestival Nordhorn goed voor gezorgd! Ontbijt, lunch en avondeten, dat komt 

allemaal uit de eigen keuken. 

Daarom is het er al vroeg een drukte van belang. Ontbijt is voor een belangrijk deel 

zelfbediening, maar de attributen en etenswaren moeten wel worden aangesleept. Als de 

ontbijtspullen in de afwasmachine staan is het tijd voor het klaarmaken van de 

lunchattributen: Broodjes kaas, vlees en gezond, pannen soep en niet te vergeten de 

gehaktballen. ’s Middags wordt het fornuis weer opgestookt voor het avondeten, en daar zit 

een strakke planning aan om op tijd te zijn voordat de avondconcerten om halfacht beginnen. 

Een echte marathon Lounge-Keuken vice versa met serviesgoed en bestek, met op de 

heenweg hete pannen en op de terugweg.  

Alles bij elkaar een stevige logistieke operatie, zeker als er veel gasten voor het eten zijn. 

Voor die klus staat de Kitchen Band paraat: Angie Rootveld, Pallavi Sudhir, Ine ten Boske, 

Henk en Martin Olden en Thomas Peperkamp. Daarnaast bewaakt Fred Rootveld het fort 

achter de bar, zodat broodjes, soep, drinken en snacks terechtkomen waar ze horen. En ik 

zei de gek speelt als support act van tijd tot tijd een partijtje mee op het draagvlak. En een 

aantal artiesten met mij (Annette en Arlette laten zich niet onbetuigd). 

Met dit samenspel wordt er een optimale bodem gelegd voor de muzikale prestaties. 

Bedankt en goed gedaan, mensen! 

Componistenconcours 

Het componistenconcours was een Nouveauté dit jaar. Ik wist ervan, maar ik ben wel 

nieuwsgierig hoe de deelnemers erachter gekomen zijn, want ik heb op zich geen 

advertentiecampagne gezien. 

Deelnemers moesten een compositie voor klassieke gitaar of ensemble met gitaar opsturen. 

Een jury van componisten, onder meer Annette Kruisbrink, Jim ten Boske en Thomas 

Peperkamp, zou de composities op hun merites beoordelen en de beste uitkiezen. 

Ik vroeg me zelf af hoe dat in zijn werk ging. Het lijkt me een moeilijke klus om een 

compositie te beoordelen zonder die ook te horen. En er was geen programmapunt 

aanwezig waarin componisten hun eigen werk speelden of lieten spelen. Eigenlijk bleef de 

hele competitie ogenschijnlijk onzichtbaar voor het publiek tijdens het festival. 

Gelukkig hoorde ik later het een en ander rond de gang van zaken. Hier en daar leek het op 

een spannend jongensboek (m/v)! 

Composities zijn kindjes van de auteur, die je discreet moet behandelen. Veel composities 

zijn nog nooit gespeeld, laat staan door iemand anders bekeken, ze bestaan slechts in het 

hoofd van de componist (e) en in haar projectie in manuscriptvorm, maar verder nog 

nergens. De confrontatie met de uitvoering is nog niet geweest. Een kwetsbare situatie (die 

ik zelf wel ken van nooit door anderen gelezen of uitgegeven verhalen). Vandaar dat alleen 
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juryleden toegang krijgen tot het manuscript en componisten soms expliciet aangeven dat 

het werk niet openbaar gemaakt mag worden in wat voor vorm dan ook. Jurering gebeurt 

effectief achter gesloten deuren, onzichtbaar voor het publiek. Top Secret! 

Om composities beluister-baar te maken, moet je ze spelen. Veel componisten schrijven 

muziek, maar spelen geen gitaar! William Walton schreef bijvoorbeeld zijn Bagatellen met 

een notenkaart van de gitaar, maar kon ze zelf niet spelen. Ook Joaquin Rodrigo speelde 

geen gitaar, maar componeerde er wel uitgebreid voor. 

Daardoor krijg je weleens technische eisen (een strekje over vijf frets of zo) die fysiek niet of 

nauwelijks te realiseren zijn. De vraag is of je daarvoor een vrijwilliger kunt vinden die in 

korte tijd een compleet onbekend en mogelijk moeilijk speelbaar repertoire representatief 

over de bühne kan krijgen. Even afgezien van het feit dat de composities dan ook op tijd 

binnen moeten zijn, want ook over wonderen moet je al snel een nachtje slapen. 

Het leuke van een manuscript is dat je het per post kunt sturen of gewoon kunt e-mailen, je 

hoeft niet fysiek aanwezig te zijn. Het wordt dan ook minder nodig om er publiekelijk 

aandacht aan te besteden als de componist(e) er zelf niet bij is. Nadeel is dat je geen 

uitgebreide prijsuitreiking kunt organiseren. 

De compositiecompetitie had een inschrijftermijn. Een traditioneel spanningsveld met een 

creatieve expressie. ;-) Ik hou zelf ook niet zo van deadlines op dat gebied, ook al moet je er 

wel voor zorgen dat de zaak bij gebrek aan deadline niet doodloopt.  

Veel deelnemers wachten tot het allerlaatst voor ze hun stuk indienen. Tot in het extreme 

toe: Een van de deelnemers was midden in de nacht van Den Haag komen rijden (een goeie 

230 km verderop) om ’s morgens zeer vroeg op de dag waarop de inschrijvingstermijn 

verstreek zijn manuscript in de brievenbus te stoppen en weer snel te vertrekken, Bobby zag 

hem nog net de straat uit scheuren. Blijkbaar had hij pas die nacht zijn creatie afgerond!  

De juryleden beoordelen de stukken individueel, zonder overleg of interactie, pas op het 

laatst worden de waarderingen opgeteld. Wel heeft ieder jurylid zijn specialisme. De een kijkt 

naar speelbaarheid op het instrument, de ander neemt mee of het stuk baanbrekend is en zo 

worden de composities op verschillende aspecten bekeken. Resultaat van de jurering wordt 

persoonlijk aan de componisten terug gemeld, inclusief een juryrapport. 

Dat alles compleet buiten het zicht van het publiek in Kulturhaus NIHZ. ;-) Wel, niet 

helemaal, want ik was nog steeds nieuwsgierig. 

Ik had Thomas Peperkamp al bezig gezien met een opvallende stapel bladmuziek. Er waren 

verrassend veel inzendingen binnen gekomen. Ik kreeg een tipje van de sluier opgelicht toen 

ik Annette Kruisbrink in de Musikzimmer in de nok van Kulturhaus NIHZ tegenkwam achter 

een stapel met dezelfde omvang. 

Op mijn vraag hoe ze als jurylid er tegenaan keek, legde ze me uit dat ze de stukken bekeek 

op structuren in het notenbeeld, ritmepatronen en akkoordenopbouw met oplossingen. Als 

ervaren componiste was ze goed in staat om muziek bij het lezen al te horen in haar hoofd. 

Op die wijze kom je dus al een heel eind met begrijpen en waarderen van de compositie. 
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Daarnaast kwam haar ervaring als gitariste goed van pas met betrekking tot klank en 

speelbaarheid. 

Het een en ander was wel arbeidsintensief, dus de uitslag zou pas zondagavond vallen.  

Voorronde Concours Studenten en Professionals 

Er waren dit jaar 29 deelnemers voor het concours voor studenten en professionals. 

Voldoende voor een marathonsessie van twaalf tot vijf. Net te laat voor het begin van mijn 

masterclass, dus moest ik tegen vijven subtiel uit de zaal wegsluipen. 

De persplek was uitgebreid met een tafeltje. Heel praktisch want nu kon ik wat meer ruimte 

nemen om de impressies op te schrijven. 

Aankondigingen waren volgens de regels verplicht. Wat niet wilde zeggen dat iedereen op 

mijn plek verstaanbaar was. Dus hier en daar moest ik afgaan op mijn geheugen of gewoon 

gokken. Dus mocht ik een stukje verkeerd benoemen, mijn excuses! 

Yulim Heo beet de spits af met een deel uit een Sonate van Johann Sebastian Bach (1685 - 

1750) en een Sonata van Joaquin Turina (1882 - 1949). Turina klonk warm in de langzame 

passages en de virtuositeit was functioneel en niet overdreven. Een goed begin! Bach 

toonde aan dat zijn muziek een uitdaging vormt, de speelster haastte zich van tijd tot tijd en 

de transparantie van de stemvoering kon een tikje beter. 

Nummer twee, Raul Arturo Gutierrez bleek een stuk belangrijk gereedschap vergeten. Snel 

diepte hij zijn voetenbankje op. Daarna zette hij een evergreen van deze competitie in, de 

Passacalle uit Tres Piezas van Joaquin Rodrigo (1901 - 1999). Ik waardeerde de eigen 

accenten die hij in het stuk legde, ook al was de baslijn op den duur wat minder duidelijk dan 

had gekund. Het halen van de snelle toonladderpassage, een van de uitdagingen van het 

stuk, werd behoorlijk spannend! 

Ik had de Italiaanse Giulia Balare vanmorgen al ontmoet. Het was nog een beetje koud en ze 

zat met jas aan in de garderobe te oefenen. Dat viel niet mee in het koude klimaat 

benoorden de Alpen! Gelukkig kon ze later naar de concertzaal verhuizen. Zij zette in met de 

Sevilliana van Joaquin Turina (1882 - 1949). Ze speelde het strak en virtuoos met veel 

aandacht voor contrast tussen snelle en langzame passages. Met gesloten ogen gaf haar 

gezicht de stemming van de muziek aan. Het was vroeg in de voorronde, maar ze bezorgde 

me finale kippenvel. 

Dmytro Omelchak zorgde voor vergelijkingsmateriaal door eveneens de Sevilliana van 

Joaquin Turina te spelen. Dat kan goed of minder goed uitvallen. Hij had zijn eigen aanpak, 

een plus, iets rustiger dan zijn Italiaanse tegenspeelster. Echter het verhaal van het stuk 

kreeg iets fragmentarisch dat niet helemaal werd goedgemaakt door een spetterend einde. 

“Driemaal is scheepsrecht” zal Spiros Konidaris gedacht hebben toen hij, jawel, wederom 

Sevilliana van Joaquin Turina inzette. Dat stuk stijgt dit jaar behoorlijk in de statistieken! De 

frasering was strak, maar de klank kon zich niet meten met zijn voorgangers. 



10 

Jorrit Douwes kwam met een stuk dat ik graag hoor, Sueno en la Floresta van Augustin 

Barrios (1885 - 1944). Ik heb iets met het begin van dat stuk, en Douwes wist die snaar te 

treffen. Hij zette de tederheid echter net iets te ver door in de tremolo melodie, maar won 

gaandeweg aan kracht. Een ingetogen middendeel verbrak enigszins de spanning, maar in 

de laatste frasen kwam de schittering weer terug. 

Määttä Olipekka besloot licht hedendaags te spelen met Pasacaille van Alexandre Tansman 

(1897 - 1986). Bij een Passacaille is de baslijn een leidmotief en daardoor belangrijk. In 

Tansman’s compositie was er een stevige dialoog ingebouwd tussen baslijn en melodie, en 

Olipekka wist die goed te treffen. Het Bachiaans aandoende cantatedeel kwam mooi 

transparant over. Kansje voor de finale, vond ik. 

George Reijnders deed een gooi naar de finale met Etudes 3 en 4 van Heitor Villa-Lobos 

(1887 - 1959). Etude 3, een legato etude, bleek knap lastig om muzikaal duidelijk te houden. 

Etude 4 bracht donkere schuivende akkoorden met een veel duidelijker muzikaal idee. 

Reijnders knalde er op het eind nog een mooi fortissimo uit. 

Thu Le is een oude bekende die niet alleen op klassieke podia schittert, ook bij de jazz 

improvisatie staat ze haar mannetje ( ;-) sorry, deze uitdrukking is nog niet aangepast aan de 

eisen van deze tijd). Ditmaal trad ze niet op in gepassioneerd rood, maar in stemmig zwart. 

Cappricio 18 van Mario Castelnuovo Tedesco (1895 - 1968). ‘De slaap van de rede brengt 

monsters voort’. El sueño de la razón produce monstruos, een nachtmerrie die ik me maar al 

te goed herinner. Dit terzijde. Thu Le’s uitvoering van dit complex thema en variatiestuk was 

schitterend! Dat liet me die paar kleine slipjes vergeten. Finale kippenvel. 

Arne de Wit kwam bepakt en bezakt de zaal binnen, het duurde daarom enige tijd tot gitaar 

en attributen speelklaar waren. Zijn stuk werd Forest Painting Nr. 1 van Konstantin Vassiliev. 

Hij zette in met een krachtig geluid. Het begin van het stuk was consistent, maar daarna 

begonnen er langzaam slordigheden in te sluipen. 

Moises Silva stelde zijn vertrouwen en vaardigheid in dienst van de composities van Heitor 

Villa-Lobos, Prelude Nr. 4 en Etude Nr. 1. Hij startte Prelude Nr. 4 geheel volgens traditie 

met de zingende bas. Het onrustige middendeel vormde echter net te weinig contrast met de 

weidsheid van de hoekdelen. Etude Nr. 1 was een aangename verrassing, althans voor een 

niet zo snelle amateur als ik. Normaal gesproken maakt iedereen van deze arpeggio etude 

een niet te verteren racebaan. Silva schroefde dat tempo terug, zodat je de structuur van het 

stuk kon horen. Jammer dat de laatste frase iets te veel uitdaging vormde. 

Nikos Leivaditis presenteerde zichzelf via de muziek van Manuel Ponce (1882 - 1948), 

Prelude 1 en een onverstaanbaar nummer. En grappig wederhoren, ik heb Prelude 1 ooit 

zelf gespeeld. De overgangen konden beter. Het tweede stuk had een karakteristiek tango 

ritme. Hierbij kwam de speler beter in zijn spel, maar het was te schetterend. Ik was er niet 

kapot van. 

Fabian Freesen is zo langzamerhand een oudgediende in de festivals van deze regio, zowel 

in Enschede als Nordhorn gaf hij acte de présence. Ditmaal met Snowdrops uit Forest 

Paintings van Konstantin Vassiliev en de good old Etude 7 van Heitor Villa-Lobos. Freesen 

speelde de smeltende sneeuw in de Russische wouden lieflijk en duidelijk aangezet. Etude 7
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was geen studie, het was muziek. Fantasierijke benadering en een uitgekiende ruimte voor 

ademhaling. 

Noam Kanter maakte een muzikaal uitstapje naar het Nederland van voor de Afsluitdijk, 

Zuyderzee van Napoleon Coste (1805 - 1833). Deze componist schijnt op die trip zelfs tot 

Delfzijl te zijn gekomen, getuige zijn Op. 19 Delfzil. Zuyderzee kwam over als Intro (lang!) – 

Ballade – Storm. Kanter maakte er een mooi beeld van, want op de Zuiderzee kon het aardig 

spoken. De ZuiderzeeBallade kwam wel apart tot zijn einde... 

Madhaven Somantan zocht de verbinding met beeldende kunst via het eerste deel uit de 

Capricos de Goya van Mario Castelnuovo Tedesco, waarin de schilder Francisco Goya 

wordt voorgesteld. Een stukje van Fernando Sor (1778 - 1839) besloot zijn voorronde. 

Somantan speelde duidelijk, dat wel, maar zijn uitvoering werd gaandeweg fragmentarisch 

en verzandde jammer genoeg in virtuositeit. Wat dat betreft liep Sor veel beter, de 

karakteristieke klank van deze componist bleef het gehele stuk in stand. 

Pedro Rojas had een stuk van Joaquin Rodrigo “op de standaard” (virtueel, want hij speelde 

uit het hoofd): Junto al Generalife. Generalife is een Moors kasteel met bijbehorende tuin in 

Granada, de stad waar ook de herinneringen aan het Alhambra vandaan komen. Rojas 

begon de wandeling goed, maar in het tremolo deel verloor ik contact. Jammer dat de 

aarzelingen duidelijk hoorbaar waren. 

Johan Smith hield zich niet aan het reglement en had eigenlijk gediskwalificeerd moeten 

worden: Geen aankondiging! Het duurde even voordat het kwartje bij me viel, maar 

uiteindelijk was mijn conclusie iets van Isaac Albeniz (1860 - 1990). Smith speelde het stuk 

netjes, maar de schittering ontbrak. 

Patrik Bala kwam op met een stuk van mijn lievelingscomponist Johann Kaspar Mertz (1806 

- 1856): De Hongaarse Fantasie. Er zat fantasie in, maar niet op de juiste manier. 

Wedstrijdspelen had in dit geval geen goede invloed op de muziek: de samenhang ontbrak, 

de haast prevaleerde en het einde van het stuk veranderde in een glibberige racebaan. 

Julia Trintschuk trad naar voren met een hedendaags programma, een deel van een Sonata

door Angelo Gilardino en een stuk dat naar de titel Tone 3 luisterde. Ze bracht het eerste 

stuk gedragen en melodieus. Het stuk leende zich niet voor een spectaculaire uitvoering. 

Tone 3 bleek hedendaags maar niet volledig dissonant. Hier kwam Trintschuk duidelijk los 

en maakte ze gebruik van de interessante ritmes. 

Ilkka Turtta begon met een hedendaags stuk. Ik kon de titel Advance verstaan. Het stuk 

maakte spannend gebruik van dissonante klanken, maar vond wel een nogal plotseling 

einde. Stuk nummer twee werd een Scherzo van Johann Kaspar Mertz. Een leuk stuk, maar 

de scherts ontbrak: de speler nam het te serieus! 

Kristina Varlid is zo langzamerhand een vaste deelneemster, ze deed in 2014 en 2015 al 

mee. Ze bracht twee stukken mee: Homenaje pour le tombeau de Claude Debussy van 

Manuel de Falla (1876 - 1946) en Walk Dance van Miroslav Tadic. In deze ronde toonde ze 

een duidelijke groei ten opzichte van ditzelfde repertoire vorig jaar. (Dit bevestigt trouwens 

dat veel spelers hun standards hebben voor competities waar ze jaren mee doen). 
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Homenaje kreeg van haar een stuiterend ritme en een stevige extraverte aanpak. Ze wist 

wat ze wilde. In Walk Dance liet ze zien dat ze het stadium van teruggetrokken en introvert 

spelen voorbij was. Tip voor de finale! 

Andrea Roberto zette zijn kaarten in op Grande Sonate Op. 22, Fernando Sor’s hommage 

aan zijn tijdgenoot, de controversiële Spaanse politicus Manuel Godoy. Roberto articuleerde 

fris en puntig, en wist daar ook op tijd mee op te houden voordat het gewoonte werd. Hij 

maakte effectief gebruik van de dynamiek in het stuk. 

Campbell Diamond was een oude bekende en finalist van vorig jaar. Hij deed er alles aan 

om dat ook dit jaar voor elkaar te krijgen met Compadre van Astor Piazzolla (1921 - 1992) en 

een Sonata van Domenico Scarlatti (1685 - 1757). Compadre bleek virtuoos in een iets 

hogere versnelling, maar Diamond bracht weer rust in de tent met de langzame passages in 

dit stuk. De Sonata van Scarlatti was mij onbekend, maar dat zegt weinig, dikke kans dat 

iemand uit de 555 weer een nieuwe voor gitaar bewerkt. Leuk swingend stuk. Wat mij betreft 

was het de speler gelukt om weer de sprong naar de finale te maken. 

Sondre Hoymer dook in de opera van de negentiende eeuw met de Sonate van Mauro 

Giuliani (1781 - 1829). Het werd een speels en operatesk stuk. Hoymer liep tegen de pech 

van een slipje op, maar herstelde zich bijzonder goed. 

Manni Wu was zeer zacht en bescheiden in haar aankondiging, dus ik kreeg de titel van de 

stukken niet mee. By the sound of it, was het eerste een van de 6 Schubertse 

liedarrangementen van Johann Kaspar Mertz. Nee, Ständchen was het niet. Ze trof de 

melodie en toon van het lied goed. Het tweede stuk was vast hedendaags. Een soort studie 

in toonladderfragmenten met rustpuntjes. Zeer virtuoos, maar het sprak me persoonlijk niet 

aan. 

Pavel Ralev startte in barokke stijl: Een tweetal delen uit de derde Suite van Johann 

Sebastian Bach. De speler benaderde het materiaal vrij teruggetrokken en nam daarbij 

risico’s waarbij hij de afgrond benaderde. In zijn tweede stuk – Bagatelle 3 (Alla Cubana) van 

William Walton (1902 -1983) kwam hij beter uit de verf met zijn bijna Piazzolla achtige 

benadering van het Habanera ritme. 

Pedro Villegas gaf gelegenheid tot vergelijken: Homenaje pour le tombeau de Claude 

Debussy van Manuel de Falla en Etude 7 van Heitor Villa-Lobos. Resultaat was een nipt 

verschil: Homenaje was goed gespeeld, maar Varlid voegde daar emotie aan toe, en Etude 7

benaderde Freesen’s fantasierijke uitvoering, maar leed onder het venijn in de staart van dit 

stuk. 

Henrique Almeida begon Venezolaans van Antonio Lauro (1917 - 1986), zeer waarschijnlijk 

een van zijn walsen. Ondanks de lichte onbalans tussen baslijn en melodie zat er een 

lekkere swing in het stuk. Afsluiter werd de Fandango uit de Tres Piezas van Joaquin 

Rodrigo. Toen hij een behoorlijk stevig tempo inzette dacht ik: “als dat maar goed gaat!” 

Warempel, hij passeerde de beruchte toonladderpassage zonder uitglijders. Maar eerlijk is 

eerlijk, een stuk wordt niet altijd beter als je het sneller speelt. 
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Chris Melas wilde alla argentina de finale in. Otono Porteno uit de vier jaargetijden van Astor 

Piazzolla. Het eerste deel van het stuk klonk wat verward en onzeker. Gaandeweg kwam de 

schwung er echter in. Het strakke tempo kreeg hier en daar wel wat onverklaarbare 

afzakkertjes. 

De voorronde zat erop, een hele zit dit jaar. Het is niet voor niets dat dit onderwerp het 

langste in het verslag is. 

Ik heb nu de zesde maal de voorrondes van het studenten/professionals concours op schrift 

gezet en ik moet zeggen dat het niveau dit jaar erg hoog was. Geen enkele forse uitglijder, 

geen Killer-Bach, geen subtiel herhaalde passages die niet als zodanig in de muziek 

stonden, geen stiltes voor de storm, niets van dat alles. Maar alleen in superlatieven 

schrijven levert niks op en je raakt op de een of andere manier verwend. Zelf kreeg ik het 

gevoel dat ik hier en daar de dunne grens tussen verslaggever en recensent overschreed. 

En dat is niet geheel onbevooroordeeld luisteren. Misschien dat ik daarom maar 

mondjesmaat finale-kippenvel kreeg.  

Of zou ik toch routine krijgen? Later bleek namelijk dat alle spelers waarbij ik dat kippenvel 

kreeg ook werkelijk in de finale terechtkwamen. 

Concert Ögmundur Thor Johannesson / Tal Hurwitz 

De heren Ögmundur Thor Johannesson (IJsland) en Tal Hurwitz (Israël) deelden het 

avondprogramma voor de pauze in solo- en duoformatie. 

Hurwitz trapte af met zeer vriendelijke en toegankelijke muziek, een aantal arrangementen 

van filmmuziek waaronder melodieën uit Once upon a time in the West en The Legend of 

1900 van Ennio Morricone. De muziek deed het zichtbaar goed bij het publiek. 

Ögmundur Thor Johannesson nam het stokje over van zijn collega met Hika, de hommage 

aan Takemitsu van Leo Brouwer. Een stuk dat dan weer penseelstreken en dan weer grote 

vlakken kleur op het rijstpapier tovert. Het lijkt me een hele toer om een stuk met zo’n lastige 

structuur uit het hoofd te spelen. Hoe kom je dan los van het notenpapier? 

De beurt ging weer naar Hurwitz. Andante & Rondo van Dionisio Aguado (1784 - 1849). Dat 

werd vrolijk en virtuoos, waarbij Hurwitz een opvallend vrije duimhouding liet zien. Wel zo 

comfortabel. 

De estafette was nog niet compleet. Ögmundur Thor Johannesson speelde eerst Fantasia 3

van Georg Philipp Telemann (1681 - 1767). Een driedelig stuk (Intro/Allegro/Dans) in een 

arrangement van Carlo Marchione. Een stevige barokke uitvoering. Hij sloot af met Invierno 

Porteno van Astor Piazzolla. Krachtig gespeeld met donkere melancholie. Ik denk dat ze in 

IJsland de duisternis van de winter goed begrijpen. 

Hurwitz kwam erbij voor de duo opstelling. Ze speelden ter afsluiting Tonadilla van Joaquin 

Rodrigo. Het werd een stuk dat de zaal vulde en qua dynamiek vol spanning zat. Ik moet wel 

toegeven dat ik qua tempo wat meer verwend werd door de uitvoering van het toenmalige 

Groninger Gitaarduo, dit was iets aan de langzame kant.  
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De omgevingstemperatuur was in de zaal inmiddels aardig opgelopen, waardoor de spelers 

hun on-the-fly-tuning vaardigheden konden tonen. Tja, het blijven nylon snaren! 

Concert Victor Villadangos 

Mijn eerste kennismaking met de Argentijnse gitarist Victor Villadangos was via de zilveren 

schijfjes van het Naxos label. Ik was op Malta op een zonnige vakantie en kwam in La 

Valletta in een zijstraat –Triq San Gwann- van Republic Street in La Valletta de platenzaak 

van D’ Amato tegen. Een ouderwets goede platenzaak waar ze nog wisten waar alles stond 

en er ook nog iets over konden vertellen. Zo kwam ik onder meer Tango Argentino en de 

beide delen van Guitar Music of Argentina tegen. Kopen en genieten! Ik was zeer onder de 

indruk van de easy going maar uiterst effectieve stijl van zijn spel en de ontzettend leuke 

muziek die hij had opgenomen. 

Ik was dus ook zeer benieuwd naar zijn liveoptreden bij dit festival. Wel, ik werd niet 

teleurgesteld. Hij speelde net zo goed als op zijn CDs, maar bracht daarnaast een stukje 

atmosfeer mee dat je niet in digitale bitjes kunt vastleggen. 

De meest gespeelde muzikale vorm van deze avond was de Milonga. De Milonga is een 

dans- en muziekstijl die in Argentinië, Urugay en Brazilië voorkomt. De Milonga is ontstaan 

uit een combinatie van Candombe, een Afro-Latin stijl, en de Payada, de traditionele liederen 

van de Gauchos. Milonga en Argentijnse Tango zijn sterk verwant. 

Villadangos speelde het programma in kleine setjes van twee of drie stukken. Ik was 

aangenaam verrast over zijn snelle klankleurwisselingen, het effectieve vibrato en het gemak 

waarmee hij de complexe ritmes over de bühne bracht. De muziek was comfortabel en had 

een lekkere swing. Puur vermaak! 

Het was niet verbazingwekkend dat het publiek praktisch op de stoelen stond en aan Victor 

Villadangos nog drie toegiften wist te ontlokken. Libertango van Astor Piazzolla, Rojo y 

Negro van Maximo Diego Pujol en tot slot Nortena van Jorge Gomez Crespo. Dat alles op 

dezelfde onnavolgbare wijze. Mooi concert! 

Asturias Vodka Competition 

Concoursen spelen is een ernstige zaak waarbij verlies en winst dicht bij elkaar liggen, wat 

ook geldt voor de frustraties die ontstaan als de winst net te ver weg bleek in de ogen van de 

jury. Dus kwam het idee voor een competitie met een geinige inslag waarbij de winnaar een 

grotere kans had er een kater aan over te houden dan de verliezer. 

Het principe is eenvoudig: Het verplichte stuk is de tremolo passage uit Asturias van Isaac 

Albeniz. Een speler brengt dat thema in een bepaalde ronde en als hij het goed speelt, gaat 

hij door naar de volgende. Maar… iedere succesvolle ronde wordt afgesloten met een glas 

Wodka ad profundum! Je kunt voorspellen wat er gaat gebeuren als je dit spel een aantal 

ronden herhaalt. Tremolo wordt dan gegarandeerd delirium alcoholicus. 
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Alvorens het spel te beginnen kwam eerst de uitslag van de voorronden om in de stemming 

te komen: Campbell Diamond, Julia Ballare, Kristina Varlid, Fabian Freesen en Thu Le 

hadden de finale gehaald. ;-) Ik had dit jaar voor het eerst alle vijf goed! 

Slechts twee kandidaten hadden de moed om de strijd tussen Asturias en Wodka aan te 

gaan. Zij hielden het gevecht dapper vol voor een ronde of vijf, waarbij Asturias allerlei noten 

meekreeg die Albeniz niet zelf had bedacht. De fles was bijna leeg toen de combattanten tot 

een gelijk spel besloten. We hopen dat het goede kwaliteit Wodka is geweest, want hoofdpijn 

en een kater gun je niemand op een interessant festival als dit! 

Gitaarbioskoop 

Een interessante nieuwigheid op dit festival was de gitaarbioskoop. Er zouden twee 

voorstellingen komen, eentje van animatiefilms met gitaarbegeleiding van Samuel Klemke en 

eentje met een documentaire over het leven van de gitarist en componist Louis Ignatius Gall. 

Ik besloot de voorstelling met Samuel Klemke te bezoeken.  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) was het eerste aan de beurt met Die Zauberflöte. 

De film daarbij was Papageno van Lotte Reiniger (1899 – 1981), een pionier op het gebied 

van silhouettenanimatie. Met een potpourri van zelf gearrangeerde melodieën uit Die 

Zauberflöte begeleidde Samuel Klemke de film in een hoog tempo. 

De tweede film heette Counterpoint en was gebaseerd op een melodie van Steve Reich, een 

van de pioniers op het gebied van minimal music. De film was een bonte mengeling van 

vormtransities, van celdeling tot zichzelf verslindende dieren die vervolgens in een 

caleidoscoop oplosten. Een forse dosis psychedelica, het was maar goed dat ik niet had 

meegedaan aan de Asturias Vodka Competition. 

De film Canon vertoonde een letterschaakbord met diverse figuren met, jawel, een DOS 

Amigos Homepage hoedje op. Een leuke hommage aan mijn internetavontuur, en Samuel 

kondigde dat ook nog even aan. 

De film Rattle that Lock bleek de videoclip bij een nummer van Pink Floyd, de track High 

Hopes van het album The Division Bell. Een psychedelisch apocalyptisch geheel waarin de 

arme Icarus vleugellam naar beneden stortte maar in het water over amfibische kwaliteiten 

bleek te beschikken. 

De laatste film, het curieuze Destino, een samenwerking tussen Walt Disney en Salvador 

Dali, bracht weer gitaarmuziek van Samuel Klemke, hij speelde ter vervanging van de 

originele achtergrondmuziek een aantal Tientos van Hans Werner Henze. Ze pasten 

bijzonder goed bij de in animatie gevangen surrealistische scenes van Dali. 

Een geslaagd initiatief! 
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Dag Drie 

Laurent Boutros 

Concours Beste Gitarrist von Nordhorn 

De zaterdag van het Gitaarfestival Nordhorn is traditioneel gewijd aan de 

amateurconcoursen. Ook dit jaar waren er twee amateurconcoursen, Beste Gitarrist von 

Nordhorn en het klassieke Cat. 2 concours. 

Het leuke van dit lokale concours is dat de zaal vol loopt met ouders, broertjes en zusjes, 

opa’s en oma’s en tal van andere sympathisanten. Dat geeft een gemoedelijke sfeer en een 

groot publiek voor de kleine competitanten. 

Jule de Vries trapte scherp om 13:00 uur af met een stukje Spaans en een Slaapliedje. Het 

is altijd een uitdaging om de spits af te bijten! Geconcentreerd bracht ze haar muziek voor 

het voetlicht, waarbij ze bij het slaapliedje als gitariste goed wakker bleef en de melodie en 

begeleiding soepel combineerde. 

Marie Wolf had vijf stukjes in petto, er stond zo veel papier op de standaard dat ze er bijna 

achter schuil ging. Andantino, Valse, Malaguena, Chanson en de bekende Valse van 

Calatuyud kwamen goed duidelijk over en de rasgueado gaf Malaguena nog iets extras. 

Ik was Moritz Tigl al eerder tegengekomen, zijn hand stevig in een brace. “Tussen de deur 

gekregen, op vijf plaatsen gebroken” vertelde hij me desgevraagd. Oei! De nachtmerrie van 
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iedere gitarist! Hij bracht twee stukjes van Carulli, waaronder het bekende Andante inclusief 

middendeel. Om niet al te onthand te zijn, deed hij de brace maar even af. Het moet toch pijn 

gedaan hebben, dat spelen! Musiceren en fraseren ging echter goed. 

Denni Stefan begon met Papamoscas van Kees Hartog. Dat apoyando kwam er stevig uit! 

Alleen kun je gitaar stemmen misschien beter vooraf doen! Volgende keer! Stukje nummer 

twee werd Oi Alberto op motieven uit de Sonata van Alberto Ginastera. Die effecten gingen 

goed. 

Theresia Feld speelde hetzelfde programma als haar voorganger. Ze voerde de muziek 

dapper uit, want het voorspelen was best spannend. Ze hield de lijn van Papamoscas goed 

vast, hield haar stemming in de gaten en bracht een origineel tintje aan in de effecten bij Oi 

Alberto. 

Lass Unke trad op met de Etude in C uit Op. 35 van Fernando Sor. De melodie was duidelijk 

en gaandeweg groeide ook de uitvoering. Hij sloot af met een sympathiek stukje Spaans. 

Michelle Hering ging een stevige uitdaging aan met de Prelude in D uit een van Bach’s Cello 

Suites. Zoals bekend vormen Bach en zenuwen een spanningsveld: Hoe vaak ik bij 

concoursen geen Killer-Bach heb gehoord! Michelle streed een goede strijd en hield de lijn 

vast. Ze sloot af met Oi Alberto (populair stuk…) en speelde precies wat er stond. Daar zit 

dus nog wat groeipotentieel in! 

Ailian Grub verraste het publiek met Romance d’ Amor, Milonga en een drietal Estudios 

Scencillos van Leo Brouwer. Hij speelde Romance d’ Amor compleet, inclusief het lastige E-

groot gedeelte en bracht de melodie duidelijk boven het arpeggio uit. Milonga kreeg een 

lekker tempo en het karakteristieke ritmepatroon. Estudio 1 van Brouwer was naar mijn idee 

iets te snel, maar de speler wist de dynamiek te treffen. Estudio 2 had de karakteristieke 

ingetogenheid en Estudio 3 (Rapido) ging in een behoorlijk tempo. 

Kevin Wiesner, de winnaar van vorig jaar, sloot de rij. Zijn eerste stuk werd Camel Case van 

Annette Kruisbrink, een stuk met een duidelijk Arabisch ritme en klank. Daar zat technische 

uitdaging in, waardoor de frasering iets te fragmentarisch werd. Met de Prelude in D uit een 

Cellosuite van Johann Sebastian Bach speelde Wiesner een duidelijke lijn die niet verstoord 

werd door technische complexiteit op een aantal punten in het stuk. Goed werk. Het laatste 

stuk werd Ali’s Shuffle van Harry Sacksioni. Het bekende voetenwerk van de bokser (en 

inmiddels overleden) Mohammed Ali was herkenbaar, maar het ritme mag nog iets vaster. ;-) 

Aan Kevin’s klopje achterop de gitaar kon je zien wie zijn huidige gitaarleraar is (Bobby..). 

De jury kon aan het (reken)werk! 

Amateur Concours 

Het (Cat. 2) amateur concours dekt traditioneel de leeftijdscategorie van 16 jaar en ouder. 

Zodoende kunnen ;-) oudjes zoals ik ook meedoen. Maar dit jaar niet: Ik kon me geheel aan 

de journalistiek wijden. 
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De eerste deelneemster kwam helemaal uit China. Chiun Tang zette in met de Prelude in D 

BWV1007 van Johann Sebastian Bach. Klein van stuk als ze was, bespeelde ze toch een 

full-size gitaar, en geen Senorita! Ze speelde het stuk netjes en kwam in het laatste deel ook 

aan een krachtige dynamiek toe. Daarna speelde ze Etude Nr. 2 uit Op. 35 van Fernando 

Sor. Ze trof daarbij het stotende ritme in de bas goed. 

Christien Beeftink betrad als tweede het podium, haar programma bestond uit een stuk van 

Thorlaksson (van de IJslandse gitaarschool), een stuk uit uit Castillos de Espana van 

Federico Moreno Torroba (1891 - 1982) en Prelude Nr. 4 van Heitor Villa-Lobos. Het eerste 

stuk bleek een romantisch walsje, duidelijk van toon. Het tweede stuk viel op door een 

langzaam tremolo dat prima in de sfeer paste. Villa Lobos’ Prelude tenslotte bracht een 

duidelijk zingend eerste deel met een duidelijke melodie. Het snelle deel kreeg een 

comfortabel tempo, zodat de arpeggios duidelijk bleven. 

Dylan Prentner bracht een relatief onbekend stuk van Joaquin Rodrigo, Tiento Antiguo, 

gevolgd door een dans van Jorge Gomez Crespo (1900 - 1971). Tiento had de 

karakteristieke klank van Rodrigo, maar niet heel erg heftig. De speler overtuigde in de 

“uitspraak” en articulatie van het stuk. Het stuk van Crespo vulde de zaal met een 

aanstekelijk Latin ritme. Professioneel uitgevoerd. 

Agnes Mika was na twee jaar afwezigheid tot mijn plezier weer back on stage. Zij begon met 

een aankondiging zoals ik die graag hoor. Leuke achtergrondinformatie over de muziek en 

de film waar die bij hoorde. Haar huzarenstuk werd Un dia de Noviembre van Leo Brouwer, 

muziek bij de film van dezelfde naam van de Cubaanse regisseur Humberto Solás. Ze 

voerde de zang van het stuk prima uit en passeerde de beruchte lastige passages zonder 

problemen. Met een accuraat gespeelde Ejercicio van Joser Ferrer sloot ze haar programma 

af. 

Jannette Couvée speelde vandaag haar vierde concours in Nordhorn met Sad Song van 

Annette Kruisbrink en de bekende Sonata van Domenico Cimarosa (1749 - 1801). Sad Song

was een interessante omhelzing van melodie en begeleidingsschema waaruit bleek dat de 

speelster in het afgelopen jaar vooruitgang had geboekt. De Cimarosa Sonata met 

verstemde D bleek een flinke uitdaging, waardoor de frasering iets onrustig werd. 

Ook Nandini Sudhir uit India speelde hier haar vierde concours. Het is interessant om te zien 

hoe zij in die vier jaar is gegroeid en een basis heeft gelegd om het gitaar spelen op 

professioneel niveau te studeren. Die groei was al te zien voordat ze begon te spelen, aan 

de manier waarop ze even in complete concentratie wegzonk. Stil, sereen en volledig in 

focus, het leek haast heel even alsof ze iemand anders was. Dit zag ik de vorige jaren niet. 

Op de muziek komt het aan: Ze speelde Cappricio van Johann Kaspar Mertz en Tiento 

Antiguo van Joaquin Rodrigo. Cappricio begon wat onzeker in het begin, maar het herstel 

kwam snel, ook al bleef de frasering ietsje vaag. Ze zocht de rust opnieuw in de stille 

concentratie en speelde het stuk vervolgens een duidelijke graad beter dan Prentner. Ze was 

subtieler in haar klank, maar daardoor juist veel meer aanwezig in het stuk en in de zaal. De 

stemvoering was op een paar kleine slordigheidjes na uitstekend. 



19 

Enrique Patino-Ley ging voor de hoofdprijs met een deel uit de Suite Castellana van 

Federico Moreno Torroba. Hij speelde bijna gedempt en begon iets te teder voor de aard van 

het stuk. Later trok hij wat meer van leer. Een Etude uit Op. 35 van Fernando Sor vormde het 

middendeel van zijn optreden. Netjes gespeeld. Het sluitstuk waren Thema en Variaties op 

La Folia van Mauro Giuliani. Het akkoordenschema van La Folia werd behoorlijk bekend (en 

vaak herhaald) bij het populaire radioprogramma Candlelight. Het thema ging prima, maar de 

variaties, op de laatste na, waren wat minder herkenbaar. 

De laatste kandidaat: Sven Haidan. Zijn stuk: Etude 12 van Heitor Villa Lobos. De bekende 

piep-en-kraak etude is niet mijn persoonlijke favoriet, maar dat de speler die technische 

uitdaging aanging was prijzenswaardig. 

En ook hier kon de jury fris aan het werk! 

Masterclass Victor Villadangos 

Voor deze masterclass had ik Veladas Intimas –Intieme Avonden- van Jose Ferrer bij me, 

vier kleine stukjes voor bij de hapjes en de wijn en wellicht met de dames: Allegretto, Minué, 

Vals en Nocturno. 

;-) Inderdaad, ik had wat publiek! We zijn aan alle stukken toegekomen, maar toen was het 

uur ook om! 

Victor Villadangos ontpopte zich als een aimabel en rustig man, die precies het juiste tempo 

hield om me de gelegenheid te geven zijn aanwijzingen in de praktijk te brengen. Zo kwam ik 

aan een groot aantal verfijningen van de vier stukjes en wist ze tot plezier van het publiek 

ook nog te realiseren. 

De les was: pas de vingerzettingen zo aan, dat je in ieder geval kunt zingen, wat vooral in de 

Nocturno een dimensie toevoegde. 

Een fijne ervaring! 

Concert Finn Svit/Jochen Brush 

Het Deense duo Finn Svit (gitaar) en Jochen Brush (viool) begon strak klassiek met muziek 

van Francesco Veracini (1690 – 1778). Het kwam me over als preludes van Bach met 

gitaarbegeleiding. Het bleek dat de balans tussen de beide partners in orde was, ook in de 

snelle passages. 

Een deel van Franz Schubert’s Arpeggione Sonate klonk me bekend in de oren, het 

Amsterdams Gitaartrio heeft er ook een uitvoering van. Leuke muziek en uitstekend geschikt 

voor viool en gitaar. 

Daarna nam het programma een leuke wending. De beide heren hebben een programma 

met muziek rond dieren waarmee ze langs scholen in Denemarken trekken. Een aardige 

aanvulling voor de muziekles en het programma lag heel goed bij kinderen die moesten 

raden welk dier het was. 
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Dat spel pikte het publiek goed op. Op die manier passeerden de vlinder, de hommel, de 

mug, een kip en ene leeuwerik de revue. Met een soort vogeltjesdans als toegift. 

Een stukje muzikale humor en een leuk programma! 

Met als afsluiter de bekendmaking van de winnaars van de amateurconcoursen. Bij de Beste 

Gitarrist von Nordhorn waren dat 1. Kevin Wiesner, 2. Moritz Tigl en 3. Marie Wolf. Bij de 

Categorie Twee-ers werd dat 1. Nandini Sudhir, 2. Enrique Patino-Ley en 3. Dylan Prentner. 

Beste mensen, gefeliciteerd met dit mooie resultaat en een dikke pluim voor Nandini (ook 

een journalist mag zijn favorieten hebben!) 

Concert Laurent Boutros/Julieta Cruzado 

Kulturhaus NIHZ is gek op programma’s die muziek met andere dramatische vormen 

verbinden. Ditmaal werd het gitaarmuziek met dans. Duo Talisman, met Laurent Boutros op 

gitaar en Julieta Cruzado al arabeskend op de dansvloer. 

Dit was een programma voor oog en oor. Oorstrelende muziek op de gitaar, oogstrelende 

dansvormen door een mooie vrouw die met haar bewegingen elegant en gepassioneerd en 

heel soms bijna erotisch de muziek volgde, maar er toch haar eigen stempel op drukte. Met 

interessante kledij in passende kleuren en heel soms een onverwachte verbinding met de 

schilderijen op de muur daarachter. 

Het verhaal van Alfonsina y el Mar op muziek van Rodriguez werd mooi uitgevoerd, de 

danseres in het wit beeldde stemmig de laatste momenten van de Argentijnse dichteres en 

feministe Alfonsina Storni uit. 
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Dag Vier 

Marcin Dylla 

Concert The Guitar Company 

De laatste dag van het festival alweer! Het eerste concert van de dag was in Neuenhaus, 

een stadje op ongeveer 15 kilometer van Kulturhaus NIHZ. Iets te ver voor een fietstochtje! 

Ik was echter met de auto en had daarmee vervoer voor in ieder geval drie personen. 

Zodoende toog ik met drie dames op weg en zat ik met een oor op de weg en het andere 

midden in een geanimeerde discussie over moestuintjes. ;-) Desondanks kwamen we veilig 

aan. 

Het concert in het Altes Rathaus, een alleraardigst historisch gebouw in het centrum, was er 

eentje in het kader van de podiumsamenwerking van Kulturhaus NIHZ met diverse podia in 

de omgeving. Op dit redelijk vroege uur zou The Guitar Company acte de préséance geven. 

The Guitar Company, het Gitaargezelschap, heeft door de jaren heen al heel wat 

samenstellingen gekend. Het ensemble bestaat al vanaf de conservatoriumjaren van Bobby 

en heeft sindsdien pieken en dalen en vele personeelswisselingen gekend. De huidige 

samenstelling, Laura en Samuel Klemke en Bobby Rootveld, allen op gitaar, bleek een grote 

potentie te hebben! 

Het begon goed: De oude raadszaal zat stampvol! Veel publiek is goed voor de stemming en 

de akoestiek! 

De ouverture werd een Ungarischer Tanz van Hans Joachim Kaps. Een leuke stemvoering 

en waar nodig een flinke acceleratie voor het zigeunermuziekeffect. Daarna was het even 
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terugschakelen naar de rustige zondagochtendstemming met de Sonata in E van Antonio 

Vivaldi (1678 - 1741). 

Met Bohemian Rhapsody van Queen zette het trio Klemke/Rootveld een ontzettend leuk 

arrangement neer van de hit die we ieder jaar weer in de Top 2000 tegenkomen. Ze bleven 

trouw aan het origineel, inclusief de gitaarsoli, maar wel met een heel eigen sound en 

intentie. Voor mij absoluut geen Mama mia, Mama mia, let me goo-ooo, ik bleef mooi zitten 

en kon mijn hele jeugdsentiment met dit nummer meezingen (in gedachten, uiteraard, het 

publiek mocht eens horen dat ik niet kan zingen). Klasse! 

Op dezelfde originele wijze passeerden een aantal popnummers de revue, afgewisseld door 

klassieken en een aantal Klezmer arrangementen. Hoogtepunten waren de nummers 

Dueling Banjos (Zij speelden om een vrouw te imponeren en kregen daarbij de klappen 

waarom ze vroegen, op humoristische wijze uiteraard, en er zat ook nog wat achtervolging te 

paard in), de eerste Tango uit Piazzolla’s Tango Suite (dat swingde een partijtje de pan uit) 

en een geinige versie van de bekende Hongaarse Dans van Johannes Brahms (aangevuld 

met poppy solo’s, een Latin intermezzo en een slim geïntegreerd Rock You van Queen. 

Brahms zou zich hebben bijgedraaid in zijn graf om eens lekker te luisteren!) 

The Guitar Company overtuigde als ensemble. Vlot, spontaan en heel reactief op elkaar, 

plus een duidelijk merkbare dosis spelplezier. Ze ondersteunden elkaar door dik en dun tot 

op de hoogste fret. Eerlijk is eerlijk, deze bezetting was de beste van The Guitar Company 

die ik in al die jaren heb gehoord. 

Het publiek was het met me eens. Als toegift kwam er de hommage aan de dit jaar overleden 

gitarist en componist, Guajira van Louis Ignatius Gall. 

Theatersport voor Gitaristen 

Workshops waren vanaf het begin van het Gitaarfestival Nordhorn een onderdeel van het 

programma. In de beginjaren kwam er een workshop Podiumpresentatie en eentje voor 

Flamenco. Later is er naar beproefd Zwitsers recept (naar aanleiding van de gitaarweken in 

Wallis) het concept Theatersport voor Gitaristen ontstaan. Ik doe al jaren mee, want het is 

een leuke gelegenheid om eens spontaan “gek” te doen. 

Doel van de workshop is je vrij durven voelen op het toneel, over het algemeen niet de 

meest ontspannen omgeving, plankenkoorts wil al snel boven de veertig graden stijgen. Door 

een aantal aspecten van toneelverblijf te oefenen, erin te sporten, kun je wellicht wat meer 

ontspannen de planken op. 

De workshop heeft een aantal vaste oefeningen, een aanvoel-spel (reageren op onzichtbare 

signalen uit de groep), een stuk podiumpresentatie en een associatiespel. Dat laatste spel 

kan vocaal gebeuren, in een soort rollenspel waarbij extra spelers de verborgen gedachten 

van de personen op het toneel vertolken, maar het kan ook met muziek, in een variant 

spelen de extra spelers op de gitaar de gedachten en/of stemmingen van de personen op 

het toneel. 



23 

Dat leidt zowel tot grappige vondsten als oorverdovende stiltes, het gaat immers om snel 

reageren, vlot improviseren en toch een soort koers in de gaten houden, waarbij je 

tegelijkertijd je schroom om jouw inherente spontaniteit vrij te laten moet zien te overwinnen. 

De workshop duurde iets meer dan een uur. Op zich is dat vrij kort, omdat mensen in de 

groep eerst aan elkaar moeten wennen. Maar het blijft leuk om te doen. 

Finale Studenten en Professionals 

De zondagmiddag heeft traditioneel de finale van de Cat. 1 competitie als het voornaamste 

evenement. Vijf kandidaten, met ieder twintig minuten repertoire om te laten zien dat ze tot 

de top behoren. 

Kristina Varlid uit Noorwegen had als eerste geloot. Ze ging fluks van start met Etude 2 van 

Francisco Mignone (1897 – 1986). Een Etude, misschien, muziek, welzeker! Met sierlijke 

arabesken op de hals en een hele serie arpeggio’s vormde Varlid de noten om tot klanken 

die ertoe deden. Daarbij bewoog ze zich soepel in klank en kleur. 

Haar tweede stuk was duidelijk hedendaags, titel en componist waren helaas 

onverstaanbaar voor me. Een stevige inzet, waarmee Varlid iets van de extraversie van haar 

voorronde vertoonde, die hier en daar een lyrisch thema in zich borg, vormde de weg naar 

een fuga in wrange tonen en een thema dat me vreemd genoeg aan Hey, Mr. Sandman

deed denken. Een militaristische mars sloot de fuga af en bracht het stuk naar het einde. 

Mooi aan Varlid’s interpretatie vond ik haar soepelheid, kleuren en dynamiek. Echter, het 

hele stuk deed me als muziek totaal niets! Misschien is het technologisch engagement van 

de componist, maar als het zo gaat ben ik erg bezorgd om het lot van deze wereld! 

De Italiaanse Giulia Ballare maakte qua programma veel goed! An Malvina uit de 

Bardenklänge van Johann Kaspar Mertz, Tiento van Maurice Ohana en Cappricio Diabolico

van Mario Castelnuovo Tedesco. 

An Malvina werd een mooi golvend arpeggio in tedere frasering. Hierin liet Mertz zich 

duidelijk inspireren door het spel van zijn vrouw, de pianiste Josephine Plantin. Ballare wist 

de liefde te verklanken. 

Tiento karakteriseert zich als een hedendaags La Folia, maar dan met scherpe harmonie en 

krachtige contrasten die de speelster goed uit de verf wist te trekken. 

Cappricio Diabolico heeft iets duivels, Ballare werd min of meer verleid tot veel virtuositeit, 

sterke tempo variaties en tempi met hoog risico. Ongelukkigerwijs maakte dat de muziek 

toch niet spannend voor me, ook al zette ze een goede prestatie neer door alle hinderpalen 

met elan te nemen. 

De Australier Campbell Diamond bleef qua repertoire bij de klassieken: Een Prelude uit een 

Cellosuite en een Sonata van Johann Sebastian Bach, Prelude Nr. 5 van Francisco Tarrega 

en bij nader inzien een deel uit de Sonata van Antonio Jose. 
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De Prelude van Bach bleek een relatief onbekend exemplaar dat opviel door zijn donkere 

klank. Het volgende stuk van Bach bleek niet van Bach te zijn, maar meer een hedendaagse 

persiflage op de bekende Prelude uit BWV1006. Duidelijk hedendaags verwarrend. 

Campbell speelde het met overtuiging, maar muzikaal knapte ik erop af. Ik ben geloof ik niet 

iemand van hedendaagse experimenten. 

Gelukkig knapte mijn humeur weer helemaal op van de Tarrega Prelude, een stukje tedere 

en haast wollige schoonheid. 

De Sonata van Jose is door zijn lengte en de lange lijnen een uitdaging om het idee goed 

over te brengen. Diamond slaagde daar prima in, hij wist de opduikende motieven 

interessant te maken met breed en krachtig spel met hier en daar het onvermijdelijke 

slordigheidje. 

De Vietnamese gitariste Thu Le trad dit jaar in de finale aan in stemmig zwart. Twee stukken 

had ze op de standaard: de complete Aquarelle van Sergio Assad en een Rondo van 

Dionisio Aguado. 

Aquarelle heeft drie delen, Divertimento, Valseana en Preludio e Toccatina. Thu Le zette het 

Divertimento stevig in, maar bezorgde me bijna ademnood met de thema’s. Dit jaar lijkt wel 

een Jaar der Versnelling! Met Valseana bracht ze de rust weer terug met een serene maar 

zeer nauwkeurige uitvoering. In Preludio e Toccatina zat ze in haar spel: ik wilde al ruim voor 

het einde met applaus beginnen! 

Het Rondo van Aguado vormde een heel apart contrast na het hedendaagse geweld van 

Preludio e Toccatina. Waar virtuositeit belangrijk was in het stuk, had Thu Le soms ook 

haast. Gelukkig waren haar rustige passages in balans, zodat ik weer een beetje van de 

ademnood kon bijkomen. Wat altijd weer opvalt aan haar spel is de finesse. Ze speelt soms 

luid maar zelden keihard en wreed! 

Vier kandidaten waren geweest. Ik begon me eigenlijk een beetje zorgen te maken. 

Geweldig spel, technisch bekwaam, interessante interpretaties. Maar geen van allen had me 

op het puntje van mijn stoel gebracht (;-) Ik leen deze uitdrukking met vriendelijke 

toestemming van de schrijfster die ik hier op het festival ontmoette). Is dat het gevolg van het 

niveau van tegenwoordig, dat je verwend en verdoofd raakt? Of is contact met een publiek 

geen onderwerp in een competitie? Ik weet het niet, maar ik miste het wel, een stukje muziek 

dat me in het hart raakte. 

De laatste kandidaat. Fabian Freesen. Hij kwam met twee stukken die via competities in de 

vorige jaren hadden kunnen rijpen. Fantasia 1 van Georg Philipp Telemann en de Sonate

van Joaquin Turina. 

Bij zijn optreden gebeurde wat ik feitelijk bij de andere vier had gemist. Contact met he 

publiek en een bewustzijn dat je als muzikant ook performer bent. In dat contact straalde hij 

een bepaalde zekerheid uit, die je ook terugzag in wat hij naast spelen deed om de 

uitvoering op niveau te houden, met als meest opvallende zijn “on-line stemmen”. 
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De Fantasia van Telemann werd een mooi stukje Barok met een goede balans tussen 

virtuositeit, elegantie en gedragenheid. De frasering ademde dezelfde rust die hij richting 

publiek presenteerde. 

De Sonata van Turina werd een afwisselend avontuur waarbij ik inderdaad het puntje van 

mijn stoel vond. En tot mijn plezier van begin tot eind van het stuk. 

Eerlijk is eerlijk, mijn keus was gemaakt. Die zou ik ook zeker in mijn stem voor de 

publieksprijs tot uitdrukking laten komen. En verder was het aan de jury. 

Concert Marcin Dylla 

Het laatste concert van het festival. De Poolse gitarist Marcin Dylla is zo langzamerhand een 

oude bekende in het festivalgebeuren in deze regio. Hij verscheen op de Twentse 

Gitaarfestivals in 2006, 2007 en 2013 en speelde in Nordhorn al een keer tussendoor een 

solo-optreden. 

Hij betrad het podium met een verhaal en een stukje humor dat het optreden een vrolijk 

randje gaf.  

Het begin drukte de vrolijkheid uit: de bekende Sonata in C Op. 15 van Mauro Giuliani. 

Kwaliteit, élégance en een bijna Mozartiaans gevoel in het eerste deel. Na alle vrolijkheid 

vormde het tweede deel een oase van rust, met hier en daar een toefje spanning. Het derde 

deel keerde geheel volgens traditie weer terug naar de virtuositeit en het gevoel van opera. 

Het tweede programmapunt werd een interessant experiment. Alle vijf Preludes van Heitor 

Villa Lobos, maar nu gespeeld als suite met dito overgangen. Een holistische visie op een 

werk waarvan de delen normaal gesproken slechts individueel worden gespeeld. 

Prelude 1 werd feitelijk de prelude van de suite, effectief en gebalanceerd uitgevoerd. De 

naadloze overgang van Prelude 1 naar 2 gaf aan Nummer 2 een stuk relatie mee. Het 

middendeel met de donkere baslijn vond ik indrukwekkend. De overgang van 2 naar 3 bleek 

perfect te passen. Dylla speelde de prelude zo dat je aandacht er bij bleef. Prelude 3 sterft 

bijna in stilte, en juist daarom viel de melodielijn van Prelude 4 zo op, die droeg bij wijze van 

spreken kilometers ver. Ook de overgang van 4 naar 5 bleek uiterst effectief, de doodse stilte 

op het einde van Nummer 4 verschafte de adem voor de lieflijke Nummer 5. Een geslaagd 

experiment! Het geheel is inderdaad consistenter dan de delen afzonderlijk. 

De Sonate para guitarra van Robert Sierra stond als volgende op de rol. Technisch en 

ritmisch bere-moeilijk, maar ik kreeg geen contact met het stuk. 

Na de pauze zette Marcin Dylla het lijvige Thema, Variaties en Fuga op La Folia van Manuel 

Ponce in. Een mooie en soepele uitvoering waarin iedere variatie op effectieve wijze de 

wending van het thema verklankte. 

En dan Nocturnal after John Dowland van Benjamin Britten (1913 - 1976). Voor mij vormt dat 

stuk een bijzonder emotioneel verhaal met een spanningsopbouw tot het laatste thema, 

waarbij de sfeer en de schilderijen op de achtergrond nog een extra noot toevoegden. Dat 
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verhaal valt echter buiten het bestek van dit verslag, misschien komt het nog eens elders op 

de site. 

Traditiegetrouw speelde Marcin Dylla geen toegift. Ik kan me daar (in positieve zin) in vinden, 

het programma bevatte alles wat hij die avond vertellen wilde. 

Voor de concourskandidaten was het “ ’t lekkers voor het laatst” middels de uitslag van de 

finale. De publieksprijs was voor Fabian Freesen. Terecht, want hij communiceerde met het 

publiek tijdens zijn optreden, en dat voel je. De plaatsing werd uiteindelijk 1. Fabian Freesen, 

2. Campbell Diamond en 3. Giulia Ballare. De eerste twee plaatsen kregen een 

handgebouwde gitaar! Winnaars, gefeliciteerd! 

Als klap op de vuurpijl kwam daarna de uitslag van de compositiecompetitie (;-) dat wordt 

een moeilijk woord zo!) Richard Vonn was de winnaar, verdere plaatsingen werden niet 

gemeld. 

Zo eindigde het Gitaar Festival Nordhorn 2016. Party time! En tijd voor onvermijdelijk 

afscheid. Tot volgend jaar, allemaal! 

Nocturnal after John Dowland 

Deze editie van het festival had iets speciaals. Op ieder festival ontmoet ik mensen, we 

kletsen wat en na het festival gaan we onze eigen weg. Soms komen mensen een volgend 

festival terug, dus dan hebben we de gelegenheid om terug te grijpen op een jaar verleden. 

Heel soms, echter (en dat is zeldzaam) ontmoet je iemand die je bekend is zonder dat je 

hem of haar kent. Dat is apart, zelfs iets wonderlijks, dat je meer blijkt te delen dan op het 

eerste gezicht lijkt. 
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Na een praatje met elkaar bleek dat we gitaar, schrijven, fantyasiewerelden, ideeen en 

kwetsbaarheden deelden. Dus besloten we achteraf ook emailadressen te delen en contact 

te houden. Een groot deel van dit contact bestaat uit korte verhalen die we van elkaar 

recenseren. Op deze manier kwam ik van een Writer’s Block van bijna vijf jaar af. 

Mijn allereerste verhalen in deze revival gingen over dit festival. Het verhaal hieronder is het 

tweede, over mijn stemming onder en door het concert van Marcin Dylla en mijn persoonlijke 

en emotionele connectie met Nocturnal after John Dowland van Benjamin Britten, in 

combinatie met de schilderijen van Blandine van Noordt die achter de speler aan de muur 

hingen. Ik hoop dat je het verhaal leuk vindt. 

Ik denk dat ik van nu af aan ga proberen om bij ieder verslag ter afwisseling een verhaal over 

de sfeer te schrijven! 

Nocturnal after John Dowland 

Een podium met daarachter rijk met kleur gevulde schilderstukken in warm geel, vlammend 

oranje en koelblauw. Spots werpen licht en verdiepen de oneindigheid achter het doek. De 

zaal zit vol, het publiek wacht nieuwsgierig in het halfduister. 

De gitarist op het podium zet zijn eerste toon… Langzaam sterft de ijle klank uit in een zoete 

dood. 

Nocturnal after John Dowland. Zoals de nacht de belofte van een nieuwe dag in zich bergt, 

brengen de variaties heel geleidelijk de belofte van het thema. Voetje voor voetje, toon voor 

toon, frase na frase. Eerst behoedzaam, dan met groeiende passie en stijgende verwarring. 

Nocturnal… De donkere nacht van de ziel. Emoties op de loer. De slaap van de rede brengt 

monsters voort. El sueño de la razón produce monstruos, een ets van Goya in wrange lijnen. 

In mijn jeugd ontmoet ik talloze monsters in mijn slaap. Een adder die mij vergiftigt en met 

felle ogen toekijkt hoe een donkere ijskoude stroom zijn weg zoekt richting mijn hart. 

Verlamd voel ik het leven uit me wegstromen. Waar moet ik met die doodsangst heen? In 

vertrouwen deel ik hem, maar krijg het monster bij daglicht genadeloos voor mijn voeten 

geworpen. Vertrouwen vormt de wortels van de liefde. Hoe hou je van iemand die deze 

wortels uit wraak doorhakt? 

De emotie zwelt aan. Mijn uitzicht vervaagt, de kleuren van de schilderijen vermengen zich 

warm en koel met de muziek. Traag druppelt heet water langs mijn wang naar beneden. Mijn 

nekharen lijken meterslang en vonken door de energie. 

De tonen van de laatste variatie sterven uit. Even valt een stilte die te diep is voor klanken, 

laat staan voor woorden. En dan…. 

Come heavy sleepe the image of true death; And close up these my weary weeping eyes. 

De steen valt eindelijk in de stille vijver. Emoties razen door mijn lijf, waaieren uit als kringen, 

maar stuiten op mijn vestingmuur. Ik voel mij overweldigd, even strijden schaamte, vreugde 

en verdriet.  
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Whose spring of tears doth stop my vital breath/And tears my hart with sorrows sigh swollen 

cries 

Toch onderdruk ik een paar snikken. Ach, wat geeft het, in dit halfduister zal niemand het 

merken. De muur brokkelt af, ik laat het allemaal vrij. Een verrukkelijke vrijheid! 

De laatste frase: de wonderlijke klank van hoop. Desondanks blijf ik het verdriet voelen. Is 

het om die bijl aan de wortel die ik maar niet vergeven kan? Of de uitweg die ik uit angst 

koste wat kost niet wil vinden, zodat ik in duisternis achterblijf?  

Ik kijk de zaal in, mijn blik een caleidoscoop van kristallen facetten. Ik ontwaar een schilderij: 

De nacht eindigt in een poort van vuur en licht. Je kunt er niet zomaar komen, de weg is 

geblokkeerd, beenderen van monsters steken boven het wateroppervlak uit. Fossielen uit 

vorige generaties die me nog steeds schrik aanjagen. Rusten ze voor altijd of worden ze 

onverhoeds wakker als ik langs loop? 

Zal ik ze laten rusten, zodat ze blijven waar ze zijn? Versteend in een ver verleden?  

De muziek dringt door het beeld heen. Vergeving brengt vrede, dat is de hoop die in de 

laatste frase klinkt. Hoe? Waar haal ik de moed vandaan na al die jaren? 

Een gevoel van eenzaamheid bekruipt me, ook al zit ik midden tussen de mensen. 

“Ben ik alleen in deze nacht?” vraag ik me af… 

Ik voel het antwoord. Ergens in deze zaal deelt iemand de emotie met mij. Dat is geen 

toeval. Dat is een kans.  

De dageraad wenkt me van verre. 
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