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Nordhorn Gitaarfestival 2017 

Weerzien 

De Lente is laat dit jaar… 

De zon schittert door de takken van de bomen en hindert me in mijn ooghoek. Normaal 

gesproken hadden bladeren op deze tijd al wat schaduw geboden. Het seizoen aarzelt, de 

struiken dicht bij de aarde dragen al lichtgroen, maar de hoge bomen zijn nog kaal, hun 

takken naar de hemel als kale reflectie van hun wortels in de aarde.  

Ik werp een blik op het dashboard. Buitentemperatuur 3 graden. Bepaald fris voor eind April. 

Als de asperges boven de grond komen schrikken ze zich rot, en daar worden ze duur van. 

Het coulisselandschap trekt ochtendfris aan me voorbij. Ik hou van dit land, van de 

verrassing van wat er achter de houtwallen ligt, of achter de top van de heuvels. Heel anders 

dan de grimmige voorspelbaarheid van de polders die je na eindeloos turen op de weg een 

halve blindheid voor het heden bezorgt. 

Mijn gitaarkoffer op de achterbank kraakt in het ritme van de bewegingen van de auto en tikt 

ritmisch tegen het autostoeltje van mijn kleindochter. 

Tweede kans ouderschap…
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Daar ben ik blij mee, dan zie ik alsnog wat ik bij mijn eigen kinderen gemist heb, maar nu 

zonder spijt dat het voorgoed voorbij is. Wonderlijk dat je daar in de eerste acte van dat spel 

gewoon niet aan denkt. Geen tijd, de tijd jaagt voort. Hoe overleef je ouderschap als je er 

middenin zit? 

Jammer dat Iris hier nog te klein voor is. Ze zou de hele dag dansen en springen. Dat deed 

ze als kleintje al bij de Haitian Suite. Mooi stukje gitaar! Compliment voor Alberto! 

Hoe dan ook, Opa is weer op stap. De weg naar Duitsland snijdt als een mes door de 

landerijen, vroeger lagen hier rails, nu is er een weg. Ik zet de muziek iets harder. Even in de 

stemming komen. 

Gelukkig kan ik een rustig tempo aanhouden.  Ik heb een voorkeur voor binnenwegen. Iets 

minder snelheid en de meeste medeweggebruikers onthouden zich van gevaarlijke 

manoeuvres op een enkele roekeloze inhaler na. Dan heb ik nog de gelegenheid om even 

naar de omgeving te kijken, om te zien dat er meer wegen naar Rome leiden.  

Een tijd lang had ik angst voor snelwegen…  

Ik was bang voor de dwang van het doorgaande verkeer, de druk van de snelheid en een 

gevoel van desoriëntatie in het donker wanneer ik op drukke knooppunten verblind werd 

door koplampen voor en achter me. Ik had weleens een afslag gemist door die verstijving. 

Het was niet de snelweg die me angst aanjoeg… 

Nee, het was de bestemming, het einde van snelweg. Confrontatie met aftakeling en open 

einden. Spoken uit het verleden die je het zicht op de toekomst beletten. Verwijten dat jouw 

weg een andere richting op was gegaan. Verwachtingen waaraan ik niet voldeed. 

Deze weg is anders… 

Ja, dit was de weg naar weerzien, niet de route naar afscheid. Ik voel een zekere spanning. 

Wat doet de tijd met een ontmoeting? Wordt een herinnering een ideaalbeeld? 

Niet iedere ontmoeting wordt een bewust afscheid… 

Veel ontmoetingen zijn passages. Schepen die langs elkaar heenvaren en ieder hun eigen 

koers gaan. Een groet, een wens op behouden vaart en daarna wederom eenzaamheid. 

Hoogstens het heklicht blijf je nog een tijdje zien tot het in de mist of achter de horizon 

verdwijnt. 

De ontmoeting van vorig jaar maakte iets in me wakker. Daardoor ben ik nu weer schrijver in 

plaats van een lettersprokkelaar die tevergeefs een verhaal in elkaar probeert te plakken 

maar het verband niet kon vinden.  

Een wonderlijk verhaal, van ontmoeting naar omhelzing in vier dagen… 

Daardoor was het afscheid scherp, bijna pijnlijk, en bracht voor mij een duidelijke urgentie 

met zich mee. Afscheid moest Weerzien worden, dat mocht niet verloren gaan. Dat dreef 
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mijn drang naar contact, een spanningsveld tussen behoedzaamheid en openheid waarbij de 

balans langzaam naar een open hart doorsloeg. 

Zo moeten meer mensen zich gevoeld hebben op het gitaarfestival… 

Ik passeer de meanderende rivier die de oostgrens van Twente vormt. Mijn gedachten 

vormen soortgelijke vormen in mijn bewustzijn. 

Weerzien… bevestiging of ontkenning? 

Al die jaren dat ik naar het Gitaarfestival Nordhorn ga, heb ik tot mijn plezier gemerkt dat 

weerzien een bevestiging is. Van de sfeer, van de vriendschap, de muziek, van contact met 

de mensen die daar komen. Iets waar ik naar uitkijk, iets waar ik naar toe leef. 

De grens… Ik minder vaart om een paar vroege kooplustigen de kans te geven om over te 

steken met hun spullen. 

Geen douane, alleen maar een supermarkt… 

Ik denk terug aan het pre-Schengen tijdperk. Het kwam weleens voor dat we meer in de 

achterbak had dan was toegestaan om invoerrechtenvrij in te voeren. Bakken Duplo voor de 

kinderen, modelspoormateriaal dat veel goedkoper was dan in Nederland. Dan was het best 

spannend of je werd aangehouden of niet. Op zich waren we nooit echte smokkelaars met 

een hele bagageruimte vol. Maar het is het idee, nietwaar? 

Op dit moment heb ik vijf jaar geschiedenis van het Gitaarfestival Nordhorn in de achterbak. 

Feast on Six Strings, Five Years of Guitar Festival Nordhorn, een doos vol kilo’s boekwerk 

met interviews en verhalen. Dat wordt sjouwen zo meteen! 

De Mittelstrasse is niet ver meer. Tot mijn plezier kan ik voor de deur parkeren. Het bord 

Heute Gitarrenfestival Nordhorn staat al voor de deur van Kulturhaus NIHZ. Ik sleep de 

boeken naar binnen. 

En dan het eerste weerzien. Bobby, Sanna, Fred, Angie, Ine, Jim, Thomas en zijn vriendin 

Marian. We begroeten elkaar met wat ik The Nordhorn Hug noem. ���� Die heb ik hier 

geleerd. 

En wat fijn is: Je zit gelijk weer in de energie van vriendschap en saamhorigheid die zo 

karakteristiek is voor dit festival. Waardoor je weer in een warm bad duikt. 

En daarmee kan het festival goed beginnen! 

Noviteiten 

Een gitaarfestival. Drie dagen gitaarcompetitie, masterclasses, workshops en concerten. Dat 

lijkt een simpel concept. Dat was het prille begin in Nordhorn in 2011, met een enkel 

concours (Cat. 1) voor de professionals met een hand gebouwde gitaar als hoofdprijs.  
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Sindsdien is dat concept jaarlijks op verschillende punten aangepast. Er kwam een 

amateurconcours bij voor amateurs boven de 16 (Cat. 2) in 2012 en in 2015 werd het 

amateurconcours uitgebreid met een klasse voor spelers onder de 15 jaar (Cat. 3). In 2016 

kwamen er weer twee concoursen bij, het Componistenconcours (Cat. 5) en de Asturias 

Vodka Competition. 

Ook de samenwerking met podia in de omgeving werd uitgebreid. Met voor mij als 

belangrijkste nadeel dat ik moest kiezen waar ik naartoe wilde gaan. Dit jaar besloot ik 

binnenshuis te blijven in het Kulturhaus. Dat ik daardoor mooie concerten heb gemist, staat 

buiten kijf. Maar het aanbod was groter dan ik kon bezoeken. 

De noviteit van dit jaar was het Ensembleconcours dat openstond voor alle 

instrumentcombinaties met gitaar. Dit concours kreeg de aanduiding Cat. 6.  

De oplettende lezer zal zien dat Cat. 4 ontbreekt. Er zijn nog naspeuringen gaande naar de 

oorzaak van de verdwijning. ���� De oorzaak daarvan bleek echter in mijn brillenglazen te 

zitten: de Asturias Vodka Competition is Cat. 4. Misschien moet ik in plaats van wijn maar 

Vodka bij het schrijven gaan drinken! 

Dag Een 

Carlo Marchione 

Traplopen a la Carte 

Dit jaar waren er 90 inschrijvingen voor het festival. Een geweldige mijlpaal voor het 

gitaarfeest dat ooit met naar schatting 35 deelnemers in 2011 begon. Naast de deelnemers 

waren er nog een aantal artiesten en de gitaarbouwers die de prijsgitaren ter beschikking 

stelden. En de hele ondersteuningsploeg, uiteraard. 
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Deze topdrukte zie je één op één terug in de keuken en achter de bar van Kulturhaus NIHZ. 

De plaatsen waar de aankondigingen op de menukaart dagelijks in eetbare waar worden 

omgezet. 

De eerste stap om die drukte te lijf te gaan: de bevoorrading. Winkelwagens vol met 

etenswaren uit de winkels in de buurt en allemaal de trappen opgesleept. Een keertje of tien, 

vijftien is nodig om de voorraad binnen te brengen. 

De dag begint met het ontbijt ’s morgens vroeg. Eten moet naar beneden naar de Lounge, 

borden en bestek moeten naar boven voor de afwas. Zesmaal de trappen op en neer met 

een krat borden en bestek. 

Dan komt de voorbereiding voor de lunch, met de broodjes gezond, de traditionele kippen- 

en tomatensoep en niet te vergeten de gehaktballen speciaal. Vijf keer de trappen op en 

neer met pannen soep, gehaktballen en kratten broodjes. Consumptie levert afwas op, vier 

keer de trappen op en neer. 

In de middag start de voorbereiding van het avondeten. Topdrukte in de keuken waar alle 

pannen op het vuur staan te pruttelen, onder strenge aanbrandbewaking uiteraard, terwijl de 

rest van de ploeg zaken als salades klaarmaakt. Acht keer op en neer met hete pannen en 

alle andere etenswaren. Na het eten moet al het eetgerei en de pannen weer naar boven. 

Zes keer de trap op en neer. 

Voor een aantal leden van de ploeg betekent dit dus de Dertig Trappen Op en Neer per Dag 

Marathon. Op vier dagen… tja je kunt rekenen! En met bepakking! Hier krijg je heel wat 

conditie van! 

In de keuken is het vooral ’s middags een tafereel dat je op de gladde kookeilanden van de 

RTL cooking shows niet aan zult treffen: gewoon aanpoten en slim zijn om alles met vijf 

pitten en een oven tijdig bereid te krijgen. Dat vraagt een gevoel voor planning en organisatie 

en een stukje doorzettingsvermogen. 

Daarom alle respect voor de bevoorradings- en catering ploeg, Chef de Cuisine Angie 

Rootveld, Barman en verhalenverteller Fred Rootveld, met onschatbare hulp, inzet en 

spieren van Henk Olden, Martin Olden, Thomas Peperkamp en zijn vriendin Marjan, Ine ten 

Boske, en met verdere hulp van Annette Kruisbrink, Arlette Ruelens, Jorrit Douwes, Corine 

Binnekamp en ondergetekende. 

Mensen, goed gewerkt! 

Ensemble Concours 

De noviteit van dit jaar, het Ensemble Concours. Alle combinaties waren toegestaan, als er 

maar tenminste een gitaar bij was. We werden verwend met acht ensembles op de 

donderdagmiddag. 
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Het Pei Duo trad als eerste aan, de combinatie viool met gitaar. Ze begonnen met een aantal 

delen uit Histoire du Tango van Astor Piazzolla (1921 - 1992), een werk dat oorspronkelijk 

voor gitaar en dwarsfluit is gecomponeerd. 

Het eerste stuk daaruit werd Cafe 1930, een melancholiek langzaam deel. Vanwege speciale 

en niet per se prettige herinneringen staat dit stuk garant voor beweging mijnerzijds, dus ook 

deze keer. Het maakt echt heel veel uit op wat voor een dag je een cd koopt! Want dan blijft 

die muziek op de een of andere manier aan die ervaring hangen. 

De gitarist bracht veel sfeer in het stuk met zijn precieze solo’s en ondersteunde de violiste 

bijzonder goed. Het stuk werd bewogen gebracht en had een heel mooie overgang naar het 

hoopvolle majeurgedeelte. 

Het laatste stuk was Nightclub 1960. Stevig en gedreven spel met een heel mooie transitie 

van de tango naar het langzame deel en weer terug! 

Het Duo Rusu – Karamiditis reikte een keurig afgewerkt programma aan de jury uit en 

vertelden dat ze drie stukken gingen spelen, in ieder geval Duo Concertante van Luigi 

Legnani (1790 - 1877), dat alles op dwarsfluit en gitaar. 

Duo Concertante zit vol met vragen en antwoorden in een razend tempo. Daardoor werd het 

spel soms wat onoverzichtelijk en schel, omdat de fluit voornamelijk in de hoge registers 

acteerde. 

Het tweede stuk was een Sonate door een componist waar ik de naam niet van had 

verstaan. De vrolijkheid van een Mozartsonate die overging in een thema met variaties. 

Zoals dat vaker ging in deze tijd, was het aantal variaties vrij groot met toenemende 

virtuositeit. Dan merk je dat de oren beginnen te tuiten van de grote hoeveelheid noten, ook 

hier weer door het hoge register van de dwarsfluit. 

Lest best, een hedendaags stuk dat me sterk deed herinneren aan de gitaar-fluit 

bewerkingen van de dansen uit Gayaneh van Katchaturian. Leuke gedreven muziek met een 

duidelijk spanningselement. 

De vier gitaristen van het Classic Quartet traden aan in strakke formatie. Al snel bleek uit hun 

sound dat ze grote bewonderaars waren van het Los Angeles Guitar Quartet. Dat werd direct 

duidelijk uit hun eerste stuk, de bekende Bloemenwals van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840 - 

1893). Bij dat stuk bleek ook hoe ze communiceerden met elkaar, over het algemeen leuk 

om naar te kijken ook al kwam de mimiek van hun bewegingen heel soms ietsje overdreven 

over. 

Het tweede stuk was een ingenieus uitgevoerde speeldoosmelodie in flageoletten met een 

aantal leuke effecten. 

Het akkoordenschema wierp zijn schaduw vooruit in het laatste stuk: de beruchte Canon van 

Johann Pachelbel (1653 - 1706). Na het bekende statige intro en het eerste thema nam het 

stuk plots een humoristische vlucht in allerlei stijlvariaties, het stuk werd met recht een Loose 

Canon (inderdaad ook uitgevoerd door het LA Guitar Quartet). Leuk om naar te luisteren met 

een kleine kanttekening. Het bleek voor het kwartet knap lastig om een spontaan stukje jazz, 
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pop of rock te synchroniseren en spontaan te houden, de souplesse van de stijl bleef soms 

een beetje achterwege. Het kwartet speelde het te ‘classic’! 

Het volgende ensemble had twee gitaristen minder, het Duo Rodriguez-Bansante. Ze 

begonnen met een lekker stukje Braziliaans dat me aan de stijl van de Assads deed denken. 

De start was iets terughoudend, maar al snel kreeg het speelplezier zichtbaar de overhand, 

met duidelijk stimulerende communicatie naar elkaar. Een blij stuk! 

Hun tweede stuk, een dans uit La Vida Breve van Manuel de Falla (1876 – 1946), kon 

jammer genoeg niet tippen aan hun Braziliaanse speelvreugde. Het Spaans van De Falla 

was duidelijk minder uitbundig. Wel lieten ze tijdens dit duo zien dat ze voor elkaar 

opkwamen en in samenwerking de uitglijertjes te lijf gingen. 

We bleven bij de gitaarduo’s: het Omalyev Duo. Ze namen deel aan de competitie met een 

stuk van Radames Gnatalli en L’ Encouragement van Fernando Sor (1778 - 1839). 

Gnatalli had een mooie easy going ballade met wals gecomponeerd, die door de partners 

met een expressieve communicatie werd overgebracht, hij overigens wat actiever dan zij. De 

muziek nodigde uit tot soepelheid binnen het duo. 

Bij L’ Encouragement zag ik dat de soepelheid een beetje opgeofferd werd aan virtuositeit, 

de klik was iets minder dan bij het Gnatalli stuk. Persoonlijk vond ik het tempo wat aan de 

hoge kant. Het leek heel wat minder op het stuk waarmee ik jaren geleden enthousiast duo 

spelen heb leren waarderen. 

Het Svinnish Guitar Duo (een van de leden komt uit Zweden, de ander uit Finland) had drie 

stukken op het programma staan. De Ouverture uit De Barbier van Sevilla in een 

arrangement van Mauro Giuliani (1781 - 1829) vormde hun levendige en zeer operateske 

binnenkomer. 

Hun tweede stuk bracht een Japanse sfeer met een tikje Westerse invloeden in de vorm van 

de filmmuziek bij Bad Boys van Toru Takemitsu (1930 - 1996). En inderdaad, deze muziek 

riep beelden op. Het laatste stuk werd een frisse Jig-like dans, met een lekkere swing en een 

goede klank. 

Het Shepta Duo kwam met een interessante combinatie: Gitaar en Russische Mandoline, 

een Domra. Ze brachten een gevarieerd programma met Cyclope van Jean Philippe 

Rameau (1683 - 1764), de Tango Suite van Astor Piazzolla (1921 - 1992) en een suite van 

traditionele Russische melodieën. 

Cyclope was een geslaagde transcriptie van een klavecimbel stuk, in een nauwelijks te 

volgen flitsend tempo waarbij de Domra speelster tremolotechnieken gebruikte om lange 

noten te spelen. 

De Tango Suite klonk apart in deze instrumentatie, maar het was leuk om te horen. Een 

Bandoneon op snaren! Zo krijgt een Argentijnse tango opeens een Russische klank. 

De Suite bleek een verzameling behoorlijk hedendaagse arrangementen met gewaagde 

harmonie, een rustig chaotische opzet. Het middendeel klonk ontzettend eenzaam met op 
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het laatst een ronduit wrange sfeer. Gelukkig werd het laatste deel weer wat vrolijker, het 

schitterde in behoorlijk complexe ritmes. 

Het laatste ensemble bleek het Nordhorn Gitarren Ensemble te zijn, het jeugd ensemble van 

Bobby Rootveld. Jammer genoeg geen partij voor de professionele ensembles die hier 

speelden, maar meedoen is voor de kinderen een goede ervaring. Ze brachten een 

ensemblestuk van Louis Ignatius Gall, zijn arrangement van het bekende Hebreeuwse 

volkslied Kol Dodi (een citaat uit het Hooglied), de compositie Tin Woodman uit De Tovenaar 

van Oz van Lars Wȕller en een arrangement van Skyfall, de titelsong van de gelijknamige 

James Bond film. 

Het Ensemble bracht de stukken netjes gelijklopend voor het voetlicht, waarbij in Skyfall een 

van de gitaristes zich als zangeres ontpopte en een van de andere speelsters haar kunst 

vertoonde op een akoestische basgitaar. Mooi om te zien dat dit ensemble out of the box

speelt, met hedendaagse composities. 

Concert Marcus Strand 

De eerste actie van het donderdagavondconcert was de uitslag van het ensembleconcours: 

1. Shepta Duo (gitaar/domra). 

2. Omalyev Duo (gitaar/gitaar). 

3. Svinnish Guitar Duo. 

Winnaars, gelukgewenst! 

De Zweedse guitarist Marcus Strand voert als ondertitel The World’s best dressed Guitarist! 

Zo’n toevoeging schept blijde verwachtingen en inderdaad, toen ik binnenkwam voor het 

donderdagavondconcert stonden er een klerenkast met radio en een dressboy op het toneel. 

Mr. Strand danste het toneel op en begon na het aanzetten van wat achtergrondmuziek (een 

nogal plastic klinkende synthese van het Adagio uit Concierto d’ Arranjuez) met het uitleggen 

van zijn functie op deze avond: Dress to Impress!

Tijd voor het eerste nummer, twee stukken van Manuel de Falla, Romance del Pescador uit 

El Amor Brujo en Danza del Molinero uit El Sombrero de tres picos. Ter opluistering van de 

muziek kwam het eerste kostuum tevoorschijn, een kleurig jurkje in Picasso motieven. 

De muziek van de New-Age componist Lou Harrison (1917 – 2003) kreeg een Oosters tintje 

middels een strakke broek met tijgerpatroon en een Indiase tulband, die op magische wijze 

onder Strand’s kleren vandaan kwamen. Een aardige outfit voor de door New Age klank en 

microtonaliteit gekenmerkte muziek, Serenade for Frank Wigglesworth (oorspronkelijk voor 

harp geschreven) en twee stukken met Indiase achtergrond, Jhala en Avalokiteshvara. 

De hommage aan Roland Dyens (1955 - 2016) bracht een kledingtransformatie naar een 

sterretjesbroek, een sexy topje uit Amsterdam en een ergokussen om op te zitten. Een leuke 

outfit voor de chansons Hymne a ‘l Amour en La Chanson des Vieux Amants. Daarna 

kleedde Strand zich stemmig om in een skai cowboypak. Voor -je raadt het al- Tango en 
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Skai. Dat werd een kruising tussen de parodie van Dyens en een ernstig intermezzo in de 

vorm van Piazzolla’s Argentijnse Tango. Strand sloot de dansante melancholie af met de 

knipoog van Dyens, terug naar Skai! 

Het laatste stuk was een minimal music variant op het bekende nummer Wish you were Here

van Pink Floyd. Eerst omkleden: de tijgerbroek kwam terug en een strak jasje met rood 

sjaaltje completeerde de minimal dress aanpak. 

Zoals menigeen weet, begint Wish you were Here met de muziek op een transistorradiootje 

waar de gitarist dan bij invalt. Wel, zo begon Electric Counterpoint van Steve Reich (*1936) 

ook: de radio ging aan en de minimal music zette in. Wat volgde was een reeks klanken 

waarbij je soms niet kon horen of de radio dat deed, of de gitarist, de een deed soms 

playback op de ander. Pas later in het stuk scheidden zich de wegen. 

Waarop de gitarist tightly dressed de zaal verliet. Onder applaus, uiteraard. 

Concert Carlo Marcione 

Ik herinnerde me Carlo Marchione uit de tijd van het Twents Gitaarfestival in 2011, een 

concert dat werd gekenmerkt door een zekere triestheid die de muziek een extra accent 

meegaf. 

Zijn programma van deze avond was een verrassing, blanco in het boekje, dus dat werd 

goed opletten.  

Zijn eerste stuk Variaties van Mauro Giuliani (1781 - 1829), met de bekende intro, het thema 

en een hele rits in virtuositeit oplopende variaties. Persoonlijk sprak de langzame mineur 

variatie me het meeste aan. 

De Nederlandse componist Kraaijvanger schreef in de negentiende eeuw een stel variaties 

op een aria uit Der Freischütz van Carl Maria von Weber. Ik had nog nooit van deze 

Nederlander gehoord, best grappig dat we nog een hele kleine rol op het wereldtoneel 

hebben gespeeld. De intro van het stuk was een stuk langer dan bij Giuliani, maar de aria 

werd wat levendiger uitgewerkt dan bij het werk van de Italiaan. Het klonk wat steviger. 

Na deze eerste stukken was ik om eerlijk te zijn nog niet enthousiast. Marchione’s spel was 

lichtelijk teruggetrokken, en deed me toch iets denken aan zijn afwezige spel uit 2011. Ik 

kreeg er geen duidelijk contact mee. 

Stuk nummer drie: Fantaisie Elegiaque van Fernando Sor (1778 - 1839). Sor’s laatste groet 

aan Charlotte Beslay, een leerling en dierbare vriendin die in het kraambed stierf. Marcione 

besteedde een behoorlijke tijd om het verhaal rond de muziek duidelijk te maken, inclusief de 

geruchten rond de oorzaak van het kraambed en een laatste wending in de muziek, mi-sol, 

wat in het Spaans Mijn Zon betekent, een glimp van de betekenis die zij voor Sor had. 

De muziek begon. Alles wat hij daarvoor gespeeld had, kon ik vergeten. Hier zat een 

musicus en gevoelig man te spelen die de emotie van het stuk had doorleefd en zich er 

helemaal in liet gaan. Dat kwam over, dat raakte mij absoluut. Een stuk waarin verdriet over 
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het afscheid en weemoed naar de mooie herinneringen een prachtig verhaal vertelden. Tot 

en met de laatste maten waarbij Sor Charlotte Adieu! in de partij had geschreven.  

Mi-Sol, Querida! 

Dit stuk was voor mij Marchione’s concert. Prachtig! Het publiek bleek het met me eens. 

Met een romantisch arrangement van een stuk Robert Schumann (1810 - 1856) kwam dit 

eerste avondconcert tot een passend eind. 

Lounge Concert Samuel Mok 

Na het avondconcert is de Lounge de plek waar je moet zijn voor muziek en gezelligheid. 

Zodoende is de Lounge het toneel van kleine concerten en is er daarna ruimte voor muzikale 

uitingen van allerlei aard. 

Het eerste concert was voor de uit Hong Kong afkomstige gitarist Samuel Mok, een van de 

initiatiefnemers van het Hong Kong International Guitar Festival. Hij begon met een goed 

gespeelde Prelude en Fuga van wie anders dan Johann Sebastian Bach. Zijn tweede stuk 

vond ik het meest interessant, een Hommage aan Hong Kong, waarin hij traditionele 

Chinese thema’s mengde met Westerse vormen, precies wat in deze wereldstad aan de Zuid 

Chinese Zee nog steeds gebeurt. 

Daarna kon je kiezen, een drankje nemen en nog wat napraten, of de Guitar Cinema van 

Samuel Klemke bezoeken. Hier kon je stomme films bekijken met actieve gitaarbegeleiding 

van Samuel, net zoals heel vroeger in de oude bioscopen gebeurde. 

Ik hield het dit keer bij een drankje en wat napraten! 

Compositie Concours 

Het Gitaar Festival Nordhorn kent een concours dat zich in Nacht en Nevel afspeelt, buiten 

alle nieuwsgierige blikken van de deelnemers om. De mare van het Compositie Concours, 

vorig jaar voor het eerst georganiseerd, had zich dit jaar flink verspreid en wederom de 

nodige inzendingen opgeleverd. Zestien om precies te zijn! 

De componisten sturen hun composities op papier in. De jury, ik zag Annette Kruisbrink, 

Thomas Peperkamp en Jim ten Boske weer met geheimzinnige mappen door het pand 

sluipen, beoordeelt de composities op klankbeeld, structuur en originaliteit. Een hele klus 

omdat je jezelf uit het notenbeeld alles voor moet stellen in je hoofd. 

Het zal de juryleden best wat nachtrust hebben gekost, omdat ze ook in de jury van de 

concoursen actief waren. Na rijp beraad verklaarden ze (pas op zondagavond) Konstantin 

Vassiliev tot winnaar, met als prijs een opname van hun compositie en een publicatie bij een 

bekende uitgeverij. 
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Dag Twee 

Alexei Belousov 

Voorronden Competitie Professionals 

40 deelnemers! Het getal echode nog een paar keer in mijn hoofd. Snelle berekening: 6 x 40 

minuten speeltijd, 2 x 40 minuten opstellen en wegwezen, en 6 x 6 minuten pauze omdat 

juryleden even bij moeten kunnen komen. 356 minuten, bijna zes uur! Niet 

verbazingwekkend dat de voorronden al om elf uur in de ochtend begonnen. 

Dat werd dus water en broodtrommel mee, ik zou er even lang zitten als de jury! Gevolg is 

wel, dat dit het langste topic van dit verslag wordt! 

De eerste kandidaat. Leo Sörlin, strak in zwart. Aangezien hij zijn mond bij het opkomen stijf 

dicht hield (wat wel tegen de competitieregels indruist, aankondiging verplicht, Regel 7 van 

het reglement) was ik blij dat ik een deelnemerslijst had. Hij startte met iets Bolero-achtigs 

dat redelijk soepel en relaxed klonk. Het vervolg was zo te horen Spaanstalig met bekende 

motiefjes, maar het was niet van Rodrigo. 
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Ik ben altijd op zoek naar interessante statistieken in de voorrondes. Dit jaar leek het me leuk 

om me eens op de kleding van de artiesten te concentreren, het oog wil per slot van 

rekening ook wat. Ik gebruik de code DIB (Dressed in Black) als de artiest in conventionele 

kleding verschijnt. Andere kleuren krijgen iets meer beschrijving. 

Niels Pfeffer (DIB) loste Sörlin af met een deel uit de Sonata van Antonio Jose (1902 -1936). 

Zijn begin was nogal plotseling en slecht herkenbaar. De grootste uitdaging van de behoorlijk 

lange Sonata is om duidelijkheid in het verhaal van de thema’s te brengen en dat sneeuwde 

jammer genoeg onder. In de laatste reprises kwam Pfeffer wel beter in zijn spel. 

Yifei Pei (in een modieus grijs pak), verraste ons met de Mozart Variaties Op. 9 van 

Fernando Sor. Ik had dat stuk al heel lang niet meer op een concours gehoord. De speler 

koos een voorzichtige aanpak met een duidelijk thema en afgemeten stevige virtuositeit, wat 

enigszins ten koste ging van de dynamiek. 

Eric Meier (DIB) bracht drie stukken mee, te beginnen met The Earl of Essex Galliard van 

John Dowland (1563 - 1626). Hij speelde Dowland met de capo op de derde fret, ietwat 

schokkerig maar wel consistent in de behandeling van de thema’s. Van zijn volgende 

stukken had ik de naam niet meegekregen, het tweede stuk was een goed gespeelde lieflijke 

melodie die hij wel wat teruggetrokken speelde. Het derde stuk bleek een zware 

thema/variatie set met lastige grepen. Mooie klank, maar pech van het vastlopertje! 

Eugen Treichel (DIB) speelde En los Trigales van Joaquin Rodrigo (1901 - 1999) en een stuk 

van Sylvius Leopold Weiss (1687 - 1750). Rodrigo kreeg een stevige start met de nadruk op 

de melodie op de bassnaren. Het stuk kan dat hebben, op gegeven moment miste ik wel wat 

élégance. Weiss was scherp en liep strak door. Wat mij betreft had Treichel het iets meer 

kunnen fraseren, goed voor de ademhaling. 

Mikkel Lynggaard deed de gooi naar de finale met een aantal delen uit de Cello Suite BWV 

995 van Johann Sebastian Bach. Helaas, deze keer manifesteerde Bach zich als killer, met 

dito lijdensweg op het toneel. Na de prelude werd het beter, maar de stemvoering had wat 

transparanter gekund. 

Na de pauze was het de beurt aan Tim Beattie (Blauwe outfit met warempel een purperen 

pochet). Twee delen uit een Sonate van Leo Brouwer. Ik vond Beattie’s spel het meest 

overtuigen tot nog toe, alleen ja, die Sonate, die ligt me niet zo. De gedeeltes die ik wel mooi 

vond, werden prima uitgevoerd! 

Khristina Vǻrlid (gekleed in stemmig groen) is een oude bekende van het festival, ze doet al 

een paar jaar mee en laat steeds groei zien. Ze speelde The Old Lime Tree uit Forest 

Paintings van Konstantin Vassiliev. Dit is een thema en variaties stuk. Ook al speelde Vǻrlid 

de dynamiek interessant en met een verzorgde toon, ik kreeg geen klik met de muziek. 

Ook Antero Pellikka (DIB) zagen we al vaker verschijnen op de festivals. Dit jaar speelde hij 

een dubbelrol als partner in het Svinnish Guitar Duo gisteren. Hij bracht Muerte del Angel

van Astor Piazzolla. Hij begon de tango met een fantasierijke intro en zette daarop strak de 

tango in. Het lyrische intermezzo was prima in balans en het risico dat Pellikka hier en daar 

nam voegde iets aan de uitvoering toe. Finale-sterretje van mij! 
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Edwin Alserda (Blue Jeans+Black) kwam met redelijk conventioneel repertoire, een 

Allemande van Johann Sebastian Bach en Etude Nr. 1 (a la Bach) van Heitor Villa-Lobos 

(1887 - 1959). Bij mijn weten het eerste VL stuk van deze voorronde. Alserda speelde Bach 

introvert en toch wat slordig. Het tempo van de Villa-Lobos Etude was betrekkelijk rustig, 

waardoor de overall muzikale lijn een beetje verloren ging. 

Julia Trintschuk (DIB) kwam met een tweetal stukken die ze net op cd had opgenomen, een 

deel uit de Sonata Giocosa van Joaquin Rodrigo en Le Carnaval de Venise, het bekende 

Mijn Hoed, die heeft drie Deuken van Johann Kaspar Mertz (1806 - 1856). Haar uitvoering 

van Rodrigo vond ik prima: nauwkeurig gespeeld, virtuositeit in orde en niet te fel. Bij 

Carnaval de Venise liet ze de intro weg (tijdwinst, er waren maar zes minuten) en hield voor 

de rest een stevig tempo aan. Ook hier een Finale-sterretje van mij! 

Bert Koether (aha, Dressed in Blue) zette in op de Fantaisie Hongroise van Johann Kaspar 

Mertz. Zijn uitvoering klonk nogal ongepolijst en ik kreeg de indruk dat de stemming van de 

gitaar beter kon. Ik ben een liefhebber van de muziek van Mertz, maar deze uitvoering 

bestendigde die liefde niet. 

Tijd voor pauze en een haastige hap bij de bar. Het begon al wat warmer te worden in de 

zaal, maar we waren nog niet op de helft! 

De binnenkomer na de pause: Ouverture van Georg Friedrich Händel (1685 - 1759), 

gespeeld door Mikko Zibbulski (DIB). Echt stukje Barok, lange trillers. Netjes gespeeld maar 

het boeide me niet bijzonder. Ik ben geen liefhebber van Händel, geloof ik. 

Oskar Strukiel-Piotrowski (Dressed in Blue) tapte uit een heel ander vaatje met een Fantasie

over een aria uit Norma van Vicenzio Bellini. Dat moest haast wel een werk van Johann 

Kaspar Mertz zijn, die had patent op opera arrangementen. Ik hoorde een transparant, 

virtuoos en prettig stukje drama uit Teatro alla Scala. Finalesterretje, wat mij betreft. 

Toon Spiessens (Dressed in Blue) wilde de finale bereiken met Nights in Tunisia van Dizzy 

Gillespie (1917 – 1993) in een complex arrangement van Roland Dyens (1955 - 2016). Een 

stuk met een legato intro, jazzy interludes en het betere klopwerk. Loopt lekker, leuke 

effecten. 

Takuya Okamoto (DIB) trad op met een conventioneel maar goed voorbereid programma, 

Prelude uit BWV 998 van Johann Sebastian Bach en de bekende en beruchte Etude 12 van 

Heitor Villa Lobos. Voor de Prelude ging de capo op de eerste fret. Het werd een mooi 

gefraseerde serene uitvoering. En de Villa Lobos Etude? Interessant en zeker niet slecht!  

Gian Marco Ciampa (Dressed in Black with Grey Shades) bracht een Fantasie van Johann 

Kaspar Mertz voor het voetlicht. De speelstijl sprak me aan, een vleugje Mediterraans met 

een tikje drama. Zo kun je een Hongaar ook benaderen! 

Mateusz Kowalski (DIB) speelde een stuk dat ik nog nooit gehoord had. Origineel! Het waren 

de Sor Variaties van Sergio Assad. Het stuk begon met een bekende Etude van Sor en ging 

daarna alle kanten op en zeker de goede! Leuke variaties in klank, harmonie, ritme en 
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speelstijl met een virtuoze Braziliaanse dans op het einde. Verrassend! Wat mij betreft een 

finale-sterretje. 

Bijna op de helft. De pauze kwam als geroepen, want je merkt dat de concentratie wat 

minder wordt. Ik leef mee met de juryleden. Een hap krentenbol en een slok water en goed 

gezelschap zetten me weer op de rit. 

Leo Zeijl (DIB) ging ervoor zitten met een Sonata in E van Domenico Scarlatti (1685 - 1757). 

Mijn gedachten gleden even weg de geschiedenis in. Zou de Portugese prinses Maria 

Barbara, de pupil van Scarlatti al die 555 Sonates hebben gespeeld? Dan had ze het klavier 

wel in de vingers! Terug naar het onderwerp, Zeijl had een grappige gitaarstandaard die met 

een plaat zuignappen vast zat aan het instrument. De Sonate zelf ging zo-zo, maar hij 

herstelde zich goed. 

Silvan de Smit (DIB) pakte uit met het Allegro uit BWV 998 van Johann Sebastian Bach en 

Madronos van Federico Moreno Torroba (1891 - 1982). Bach werd door de te hoge snelheid 

een beetje brij-ig, ik kreeg als luisteraar geen overzicht over de stemvoering. Madronos heeft 

een aantal felle passages, die er hier iets te lief uit kwamen. Gelukkig werd de intentie in het 

laatste deel van het stuk alsnog duidelijk. 

Florent Aillaud (DIB) bracht me een leuke herinnering via zijn uitvoering van de Sinfonia uit 

Partita Nr. 2 BWV 826 van Johann Sebastian Bach.  

Het is misschien een stukje heiligschennis van mijn kant, maar de poppy versie van dit stuk 

hielp me destijds met belangstelling krijgen voor het originele repertoire in de uitvoering van 

Ekseption op de plaat 00.00.04 met een ARP2600 synthesizer (vette bas!). Ik begon haast 

het jazzy tussenspel op de phased piano te missen! 

Aillaud bracht iets van het wrange van de prelude dat ik me herinnerde, maar ging al snel in 

de swing met een goede stemvoering en het handig overspelen van een klein slipje in de 

laatste frase. Ik vond een finale-sterretje op zijn plaats. 

Henrik Hollström (DIB) was een beetje gehaast waardoor het uitpakken van de gitaar wat 

paniekerig ging. Dat bleek niet zo’n goede start voor En los Trigales van Joaquin Rodrigo. 

Het stuk kwam zeer aarzelend op gang, pas in het middendeel bereikte de speler wat hij 

oorspronkelijk in gedachten had. 

Ilse Hoekstra (DIB) zette de klassieke kledingtraditie voort. Maar ja, het gaat om het spel, 

nietwaar? Sevillana van Joaquin Turina (1882 -1949). Ze ontwikkelde aardig wat kracht na 

een aarzelend begin. Het stuk werd niet direct een coherent geheel, de frasen leken van 

elkaar los te komen en een minder sterk arpeggio liet geen overtuigende indruk achter. 

Alberto Rodriguez (DIB) kwam met een deel uit de Sonate van Manuel Ponce (1882 - 1948). 

Ik weet niet wat het was, maar het stuk kabbelde nogal door zonder een gezonde muzikale 

ontwikkeling. ���� Het kan natuurlijk ook dat ik tekenen van uitputting begon te vertonen. De 

pauze kwam als geroepen! 
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Noortje Vredeveld (DIB) ging van Renaissance naar Romantiek. Allereerst de bekende 

Fantasia X van Alonso de Mudarra (1510 - 1580) (ja, die van Ludovico’s Harp) en vervolgens 

een Romanza uit de Bardenklänge van Johann Kaspar Mertz. De met de capo op II 

gespeelde Fantasia klonk helder en transparant en was duidelijk in stemvoering. Ze speelde 

de Romanza lekker vrijuit, ook al bleef de melodie hierbij iets achter. 

Het was de beurt aan Peter Graneis (DIB). Hij bracht een Fantasia van Georg Philipp 

Telemann (1681 - 1767) en een stuk van Vicente Asencio (1908 - 1979). Telemann werd een 

vrolijk huppelende swing van dansende stemmen, Asencio werd enthousiast virtuoos. Finale-

sterretje! 

Yevgen Shtepa (in ’t grijs als ik me goed herinner) zette in op twee paarden, als gitarist bij de 

Domraspeelster (daarmee won hij het ensembleconcours) en hier als solist. Twee stukken, 

Twilight van Toru Takemitsu (1930 – 1996) en het eerste deel uit de Sonata Facile van 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), maar dan op de gitaar. ���� Ik herinner me het stuk 

nog uit de tijd dat mijn vrouw Erna enthousiast piano speelde. Twilight werd zachte 

penseelstreken, met een structuur die soms lastig te volgen was.  Sonata Facile ging lekker 

vrolijk recht toe recht aan, met toch een klein beetje haast. 

Marine Bouttier (DIB met grijsaccent) kwam met een stuk van Joaquin Turina. Ik kon het niet 

goed verstaan, maar het leek op de Fandango. De aanpak was krachtdadig, maar het 

tempo… toch langzamer dan ik het mooi vind. 

Oleskii Korolkov (DIB) begon met verbeten het podium te verbouwen, want hij wilde de 

pianokruk gebruiken. Dat duurde even, maar ik denk dat de jury de stopwatch nog niet had 

ingedrukt. Twee aardig virtuoze stukken, een Capriccio van Mauro Giuliani en Ultimo 

Tremolo van Augustin Barrios (1885 - 1944). Capriccio werd nogal schel virtuoos met iets te 

afgebeten staccato. In Ultimo Tremolo kwam er een meer gevoelige aanpak, maar ook hier 

soms een schelle toon. 

Pauze! Ik moest toegeven dat ik behoorlijk gaar begon te worden, ik was duidelijk minder 

scherp op de kwaliteiten van de spelers. Sterker nog, ik voelde soms iets van ergernis als ik 

het spel maar zo-zo vond. Slechte zaak. Ik hoop dat de jury beter bij de les is. Nog acht 

kandidaten te gaan.  

Wassue Putaisopon (DIB) speelde een Sonata van Niccolo Paganini (1782 - 1840).  Een 

lieve melodie die blij over het voetlicht kwam. De snelle variaties werden helaas een beetje 

slordig, blijkbaar bestaat er strijd tussen virtuositeit en beheersing. 

Kristian del Cantero (DIB) bleek een linkshandige gitarist. Heel apart. Je kreeg daarmee wel 

als kijker een heel ander uitzicht op de toets, grappig. Zijn brug naar de finale werd Fantaisie 

Hongroise van Johann Kaspar Mertz (hee, Mertz is opvallend populair dit jaar). Del Cantero 

liet hier en daar iets te veel ruimte tussen de frasen, waardoor de samenhang wankelde. In 

het laatste deel hervond hij de coherentie. 

Dorian Demeny (DIB) haalde de Homenaje pour Le Tombeau de Debussy van Manuel de 

Falla van stal en sloot zijn programma af met Prelude/Presto uit de eerste luitsuite van 

Johann Sebastian Bach. Dat laatste stuk brengt nog wel nostalgische herinneringen bij me 
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boven, het waren de eerste Bach klanken op de eerste klassieke gitaar elpee die ik 

aanschafte, Bach: Complete Lute Music door John Williams uit 1975. 

Demeny speelde Homenaje een tikje vlak tot aan het middendeel. Het is eigenlijk ook niet 

eerlijk van me dat ik de geweldige uitvoering van Sabrina Vlaskalic daartegen afzet, zij heeft 

heel wat jaren doorleefd om dat stuk zo te leren uitvoeren en dat traject moet deze gitarist 

nog afleggen. O ja, Bach kwam netjes voor het voetlicht. 

Santiago Basante Arias (DIB) trad op met twee delen uit La Catedral van Augustin Barrios. 

Hij speelde het Andante religiso zoals dat moet, duidelijk en met een brede lijn. Echter, het 

Allegro solemne (Spaans voor plechtig) miste de juiste sfeer en veranderde daardoor in een 

ietwat verwarde arpeggio etude. Jammer! 

De aankondiging van Anastasiia Tsarykova (DIB) ging zo snel, dat ik er geen woord van 

verstond. Al gauw bleek dat het een hedendaags stuk was op een drone bass. Een 

opmerkelijke compositie met enorme dissonanten en vage onderbrekingen. Op de een of 

andere manier overtuigde de speelster me daarmee wel, de techniek en dynamiek waren 

prima, maar als ze de finale haalt, hoop ik wel dat ze een stuk neemt waar ik niet op afknap. 

Emil Vinzens (DIB) was ook moeilijk te verstaan toen hij twee stukken aankondigde, een 

Serenade van een Russische componist en een stukje Mertz. Wel, de Serenade leek meer 

op een Marche Funèbre met een kille doodse sfeer. Het slotakkoord leek een verlossing. Het 

Mertz stuk (nu twijfel ik eraan of dat we zo was) was een virtuoos breiwerk waarin je geen 

draad kon vinden. Het overtuigde me niet. 

Egor Svezhentcev (DIB) had zijn zinnen op de finale gezet met Bagatelles 2 (Lento) en 3 

(Alla Cubana) van William Walton (1902 - 1983) en Villa Lobos’ Etude 12. Een netjes 

afgewerkte uitvoering, zelfs van de Villa Lobos Etude! 

De laatste kandidaat van de marathon, de speler die het langst had moeten wachten voordat 

hij op mocht. Noam Kanter (voor de verandering Dressed in Blue). Hij kondigde twee stukken 

aan, maar de boodschap kwam bij mij niet over. De blik in zijn ogen reflecteerde de muziek: 

moeilijk en verwarrend. Het duurde en duurde, en zo te zien was hij blij dat hij er mee klaar 

was. 

Ik was behoorlijk uitgewoond, iets wat de jury vast kan beamen. Tijd om de handjes te laten 

wapperen in de keuken na een halve dag zitten! 

O ja, de kledingstatistieken: In het Zwart bleek een overweldigende meerderheid te hebben. 

Eigenlijk kan dat niet in Kulturhaus Niet in Het Zwart. Misschien een idee om punten te 

geven voor optreedkledij die in overeenstemming is met de naam van dit huis? Doen! 

Concert Alexei Belousov 

De Russische gitarist en componist Alexei Belousov, die tegenwoordig in Israël woont, 

opende het vrijdagavondconcert. Na twee dagen festival was het Kulturhaus zeker in de 

concertzaal lekker opgewarmd, wat hem op een enkel zweetdruppeltje kwam te staan. 
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Hij begon met een oude bekende die ik al heel lang niet meer heb beluisterd, Suite Populaire 

Brésilienne van Heitor Villa Lobos, en wel de delen Mazurka Choro en Valsa Choro. De 

duidelijke relatie met de muziek van de straat van Brazilië gaf de muziek iets zonnigs mee. 

Er volgden enkele Etudes van Heitor Villa Lobos. Moeilijk materiaal met een duidelijk 

didactisch ontwerp, maar niet altijd aangename luistermuziek. De technische uitdaging is de 

reden dat deze stukken vaan op concoursen worden gespeeld. 

Het volgende deel van Belousov’s programma was gewijd aan zijn eigen composities. Het 

leuke daarbij is, dat er soms achtergronden aan het licht komen zoals bij de licht Latin 

Hommage aan een overleden vriend die in eenzaamheid zonder familie stierf. 

Belousov’s compositiestijl is gevarieerd, het ene stuk is gebaseerd op Russische 

volksmuziek, in een ander stuk hoorde ik de jazzy sound van Chet Baker terug. Met een 

aardig palet van sferen, van romantisch en vaag tot scherp en energiek. 

Belousov sloot af met twee stukken van andere componisten: Grande Overture van Mauro 

Giuliani en Mistral van Reinhold Westerhede. Met Giuliani speelde Belousov een stevig 

virtuoos stuk met de bekende opera dramatiek. Mistral bleek een heftig arpeggiopatroon met 

veel open snaren met een sterke hang naar minimal music. 

Het publiek wist nog een toegift te ontlokken, een stukje dat over een hond en een voerbak 

ging, een vrolijke ragtime afsluiting in easy listening sfeer. 

Concert Alberto Mesirca 

Vanavond was Alberto Mesirca letterlijk Musician in Residence van Kulturhaus NIHZ met het 

tweede deel van het vrijdagavond concert. 

Hij startte zijn concert in de Renaissance met de muziek van Francesco Canova da Milano 

(1497 – 1543). Na gedegen onderzoek van de manuscripten in Castelfranco Veneto had 

Mesirca een interessante collectie van Da Milano in moderne notatie uitgegeven. Twee 

Ricercares (fantasias) en de Fantasia La Compagna. 

Hij bracht de muziek met een geweldige transparante duidelijkheid van de stemvoering, 

waardoor je het hele plaatje van de stemmendans te horen kreeg. Fantasia La Compagna

fleurde daarbij enorm op door het relatief veel hogere tempo dan op de plaat The Woods so 

Wild van Julian Bream. 

Op naar de Barok met drie Sonatas van Domenico Scarlatti zoals alleen Alberto Mesirca dat 

kan: Gedegen onderbouwd, swingend stijlgetrouw en met een geweldige souplesse. 

De Romantiek vond zijn vertegenwoordiger in Giulio Regondi (1823 - 1872) met Introduction 

en Caprice, Mesirca nam het complete werk van Regondi op op een dubbel-CD. Een ding 

was zeker, live klonk dit stuk nog beter dan op de cd. 

De moderne tijd kwam binnen met Preludio de las campanas van Leo Brouwer. Een 

razendsnel tremolo tekent samen met zachte flageoletten een interessante sfeer! Daarna 
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ging het door met Alberto’s Tango van Marcelo Nisinman, een heerlijk weemoedige melodie 

te midden van tango capriolen. 

Al snel bleek dat de voorraad bladmuziek de draagkracht van de lessenaar oversteeg. Na 

een paar noodgrepen van Alberto (���� Hij heeft er ervaring mee) werd een lawine 

voorkomen. 

Tijd voor het huzarenstuk van zijn optreden: Capriccio Diabolico van Mario Castelnuovo 

Tedesco (1895 -1968). Ik had het stuk al eerder van hem gehoord en ik kan niets anders 

zeggen dan gerijpt en nog duivelser snel dan vroeger! 

Met Cubana van Isaac Albeniz (1860-1909) kreeg dit prachtige concert een waardige toegift. 

Asturias Vodka Competition en Lounge Pret 

Veertig kandidaten, vijf finalisten. De jury had een hele kluif met het beoordelen van de 

presentaties in de voorronde. Met als resultaat de volgende finalisten: 

1. Takuya Okamoto 

2. Peter Graneis 

3. Florent Aillaud 

4. Yevgen Shtepa 

5. Mateusz Kowalski 

Ik had twee kandidaten goed dit jaar. Toch een iets mindere score dan vorig jaar! 

Vijf finalisten, vijf en dertig gitaristen die erbuiten vallen. Dat is soms lastig te verteren als je 

je zinnen erop hebt gezet. Daarom is er een welkom stukje afleiding voor een wat mindere 

sfeer: De Asturias Vodka Competition. 

Het idee is eenvoudig. Het eerste deel van Asturias van Albeniz is het verplichte 

competitiestuk. Iedere deelnemer speelt dat deel onder toeziend oog van de jury. Gaat dat 

goed, dan moet de deelnemer een glas Russische Vodka drinken voor zijn volgende ronde, 

gaat dat fout, dan is hij/zij uitgeschakeld.  

Spreekstalmeester Alexei Belousov kondigde de ronden aan en reikte de glazen Vodka uit. 

Er waren twee kandidaten waarvan er een uit België kwam en de ander toevallig uit het 

district Asturias in Spanje. 

De kandidaten waren enkele ronden aan elkaar gewaagd. Echter op het laatst dolf de 

Belgische kandidaat het onderspit: Het tremolo werd te veel gehinderd door een tremor 

alcoholicus. De Asturiaan ging dus met de winst strijken. 

Overbodig te zeggen dat de heren enigszins beneveld waren. De Asturiaan bleek er 

uiteindelijk beter tegen te kunnen, de Belgische kandidaat had de hele zaterdag nodig om 

zijn roes uit te slapen, wat waarschijnlijk ook kwam omdat hij iets te goed voorbereid aan de 

Vodka competitie was begonnen met het nuttigen van andere hartversterkertjes. 
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Dit is duidelijk een gevaar en tevens een minpuntje voor dit “concours”. Het was puur geluk 

dat er geen ongelukken gebeurden. Als er iemand dronken van de trap duikelt of door dit 

competitie-element in een coma in het ziekenhuis belandt, is de reputatie van het 

gitaarfestival definitief beschadigd. Dat kan niet de bedoeling zijn! 

De Asturias Vodka Competition is een leuk concept, maar dan zonder een overdaad aan 

drank. Je zou het humoristisch kunnen uitbreiden. Met handschoenen spelen, of met een 

zeer donkere bril op bijvoorbeeld. Dat zou de kosten aan spiritualiën merkbaar verlagen! 

Na de Asturias Vodka Competition was het podium in de Lounge vrij voor spelen en zingen. 

Zodoende kwamen er een hele rits Spaanse en Italiaanse volksliedjes langs, en de nodige 

popsongs die iedereen mee kon galmen. Gezellig! 

Masterclasses  

Samuel Klemke 

Ik had vier stukken ingestudeerd voor de masterclasses, twee Romantische van Jose Ferrer 

en twee hedendaagse van Annette Kruisbrink. 

Op de eerste dag van het festival kwam de zaak rustig op gang. Mijn eerste masterclass, die 

bij Samuel Klemke, startte vlak na de lunch, dus ik kon lekker acclimatiseren en bijpraten 

voor die tijd. 
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Samuel Klemke is naast solo-, duo en ensemble gitarist ook bezig met filmprojecten. 

Daarnaast is hij al jarenlang een gewaardeerde gast en goede vriend bij de evenementen 

van Kulturhaus NIHZ. 

Ik had Danza de los Nayades van Jose Ferrer op de standaard, een leuk stukje salonmuziek 

met introotje, mazurka-achtig thema en een elegant dansje in de majeur van de toonaard, 

gevolgd door het gebruikelijke Da Capo en een “extrootje”. 

Het muzikale idee bleek OK, een paar technische correcties waren op zijn plaats. Daar kan 

ik mooi mee aan het werk voordat ik het stuk ga opnemen! 

Eric Lammers 

Voor de masterclass bij Eric Lammers had ik Don’t give Up van Annette Kruisbrink op de 

standaard staan. Min of meer mijn mantrastuk tegen de herfstneerslachtigheid en ook wel 

andere momenten waarop het moreel laag is.  

[���� Door het vroege uur van deze masterclass kon ik nog mooi iets van de jonge lentezon 

meekrijgen op mijn ritje naar Nordhorn.] 

Nadat ik het stuk een keer voorgespeeld had, bleek Eric Lammers een sensitieve docent met 

een duidelijke aanpak en analyse die zijn punten op een ontspannen en prettige manier naar 

voren bracht. 

Dat resulteerde in een interessante ontspanningsoefening en een oefening in het onthouden 

van liggingen. Ook de oefening om de rechterhand zonder linkerhand te spelen om de 

“vingerzetting” op rechts beter te oefenen was interessant. 

Het stuk voer er wel bij! 

Arne Harder 

Voor deze masterclass had ik mijn tweede stuk van Jose Ferrer voorbereid: Serenata 

Espanola. 

Bij deze masterclass ging het duidelijk over technische aspecten die de docent scherp 

opmerkte. Allereerst kon het telwerk in sommige passages iets scherper en moest er iets 

nadruk van de versieringen worden afgevijld. Altijd lastig om versieringen impromptu te 

spelen. 

Een punt van aandacht bleek de ontspanning. Dat kroop een beetje in de houding van de 

pols. Dat zijn nou net zaken die je niet zo even in een uurtje corrigeert. Ik kreeg dus het mij 

bekende “invalide” gevoel, wat de ontspanning niet echt hielp. Dus maar even laten lopen! 

Ik kwam tot mijn verrassing de positioneringsoefening van Eric Lammers opnieuw tegen.  
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Grigory Novikov 

Bij de masterclass op zondag had ik een Prelude van Annette Kruisbrink meegebracht, een 

stuk waar ik behoorlijk wat tijd nodig had gehad om een duidelijk beeld van het verhaal te 

krijgen. De opmerkingen van Grigory Novikov hielpen het verhaal verder op weg en brachten 

nog een paar leuke techniekjes mee om forte ook echt krachtig te spelen. 

Dag Drie 

Jan Bartlema 

De Gitaren van Sergey Samoilov 

De Russische gitaarbouwer Sergey Samoilov levert de gitaar die bij de eerste prijs van het 

Cat. 1 concours hoort. Met hulp van Alexei Belousov als tolk, hield hij een lezing over zijn 

instrumenten. Dat tolken was een prima idee, want een vreemde taal (Engels in dit geval) is 

soms een barrière voor alle details van je passie die je wilt duidelijk maken. Zodoende kwam 

hij met een enthousiast verhaal in het Russisch, en even later kwam het bedachtzame 

Engels van Belousov erachteraan 
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Sergey Samoilov karakteriseert zichzelf als een traditionele bouwer, in de stijl van Torres, en 

hij maakt daarbij gebruik van natuurlijke materialen. Geen glasfiber zangbalkjes, dus, en 

daarbij ook minder zangbalken dan het Torres model om het bovenblad de ruimte te geven 

om te trillen. 

Hij heeft een voorkeur voor de traditionele houtsoorten, Palissander (Rio als hij het krijgen 

kan, of van Madagaskar) en Fichte en Ceder voor het bovenblad. Hij is een grote fan van 

Fichte van de koude kant van de Kaukasus. Omdat de nerven daarvan dicht bij elkaar liggen 

(door het koude klimaat) krijg je stijvere bovenbladen met meer dynamiek. 

Hij had interessante theorieën over houtbewerking, hoe je omgaat met zaagsneden en 

jaarringen en de afstand tussen de nerven. Verkeerd zagen verkort namelijk de levensduur 

van de gitaar. 

Voor het verlijmen gebruikt hij “ouderwetse” beenlijm, van visgraten of konijnenbot. Verlijmen 

is hierdoor een traag en nauwkeurig karwei, want de lijm droogt niet snel. Sneldrogende 

synthetische lijmen zijn voor hem taboe, temeer omdat de traditionele lijm niet alleen goed 

houdt, maar ook beter de naden opvult, met een gladder eindresultaat. 

Zijn laksystemen zijn een mix van traditie (schellak, French-polish) en hedendaags 

(synthetische dunne laksystemen). Hij lakt in meerdere lagen en past een tijdrovende maar 

nauwkeurige wijze van polijsten toe. Hij zoekt de lak combinatie van zijkant en bovenblad 

nauwkeurig op, want de lak bepaalt mede de karakteristieken van het geheel. 

Hij bouwde in 2010 zijn eerste gitaar 

Ik kon het niet laten om Samoilov naar het onderhoud te vragen. Hij bevestigde een deel van 

de tips die ik van Bert Kwakkel kreeg toen ik mijn gitaar bij hem ophaalde. De toets dun 

insmeren met gekookte lijnolie, het bovenblad polijsten met kamferspiritus. Voor zij en 

achterkanten gebruikt hij zelf een soort was-olie. (Ik doe het nog steeds met mijn flesje 

Dunlop). 

Sergey Samoilov liet duidelijk horen dat hij weet waarover hij praat en dat hij met passie, 

liefde en technisch inzicht zijn gitaren bouwt. Ik denk dat de eersteprijswinnaar een dijk van 

een gitaar krijgt! 

Concours Jeugd tot 15 jaar 

Op zaterdagmiddag zijn er twee concoursen, Cat. 3 (jeugd tot 15 jaar) en Cat. 2 (oudere 

jeugd, van zestien jaar tot en met ���� pensionado leeftijd). Uiteraard zit daar en jury bij. 

Jurybriefing is een onderdeel van het spel. Bobby seinde de juryleden in op het correct 

invullen en indienen van de beoordelingsformulieren, legde uit hoe het waarderingssysteem 

werkte (zelfde schema als bij GFA) en vertelde iets over de rekenschema’s die daarbij 

werden gebruikt. Voor de zekerheid was een reserve-jurylid aanwezig. 

Na de briefing mocht het publiek de zaal in. Cat. 3 heeft meestal een grote opkomst van 

gezins- en familieleden, ik zag meerdere trotse opa’s en oma’s de zaal in schuiven. 
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De eerste deelnemer bleek afwezig te zijn, dus kon Tom Völlink de spits afbijten. Allereerst 

een Andante met Spaanse inslag van een onbekende componist. Geconcentreerd werkt hij 

met slagjes zich langs de moeilijke plekjes heen. Als tweede het overbekende Andante van 

Fernando Carulli. Een verkorte versie met middendeel maar zonder Da Capo. Vrolijk 

klassiek! 

Niklas Klop gaf blijk van een uitstekende toneelpresentatie en speelde alles uit het hoofd. Hij 

begon met een Etude van Francisco Tarrega, een arpeggiostudie compleet met vibrato op 

de goed uitgelichte melodie. De drie eerste Estudios Sencillos van Leo Brouwer vormden het 

tweede deel van zijn presentatie. Nummer Een had de goede dynamiek in de baslijn, 

Nummer Twee was dromerig, maar kon wel heel wat meer legato hebben, en in Nummer 

Drie zagen we de stevige baslijn weer terug. 

Lass Unke trad op met een Ghiribizzo van Niccolo Paganini, en wel het arrangement van la 

ci darem la mano uit Don Giovanni van Mozart. Hij speelde het dapper en haalde de lastige 

hoge noten in het middendeel goed. Een leuk slagje gaf de herhaling van het thema iets 

extra’s. Hij sloot af met Estudio Scencillo Nr. 1 van Leo Brouwer. Zijn verschil tussen hard en 

zacht was in orde, maar net iets te subtiel voor de stevige uitviering die je bij dit stuk 

verwacht. 

Michelle Hering bracht hetzelfde programma als Lasse Unke, dus konden we mooi 

vergelijken. Estudio Scencillo Nr. 1 van Leo Brouwer had duidelijk meer accenten op de 

baslijn. De Ghiribizzo was duidelijker, maar had in de melodielijn iets meer legato mogen 

hebben. 

Jule de Vries, de jongste deelneemster vorig jaar, was duidelijk gegroeid (letterlijk en 

figuurlijk vorig jaar was ze de allerkleinste). Zij speelde Estudio Scencillo Nr. 1 van Leo 

Brouwer met heel andere accenten en beduidend zachter. Een aanpak die ook verdedigbaar 

is. Haar laatste stuk werd een Spaans melodietje. Daarin begon ze zich in de 

toonladderpassages iets te haasten. Alle tijd! 

Het was tijd voor de Best Dressed Guitarist van deze ronde, Niklas Knop, strak in ’t pak! Zijn 

start werd Lagrima van Francisco Tarrega, een stuk dat lastig is door zijn bekendheid. Hij trof 

de melodienoten gevoelig, bracht contrast in het middendeel en nam mooi de tijd voor de 

laatste noten. Zijn tweede troef was een Prelude van Morris, een licht hedendaags stuk. De 

uitvoering was een beetje vaagjes, alhoewel het idee van het stuk wel duidelijk naar voren 

kwam. 

De beurt was aan Kevin Wiesner, de winnaar van vorig jaar. Ditmaal herhaalde hij wat de 

deelnemers aan de Asturias Vodka Competition gisteren niet voor elkaar hadden gekregen, 

de complete uitvoering van Asturias van Isaac Albeniz. Dat was een uitdaging en een 

enorme concentratieoefening. Wiesner speelde het stuk op karakter door. Het middendeel 

kreeg naar mijn idee iets te veel volume, dat kan hier en daar wat zachter. 

Marie Wolf betrad het toneel met een elegant gebaar en een schattige glimlach en claimde 

daar duidelijk haar plek. Malaguena kwam netje sen duidelijk voor het voetlicht. Bij het 

tweede stuk bleek dat ze een extra instrument had meegebracht: haar stem! Daarmee zong 

ze een verrassend duidelijk liedje met effectieve gitaarbegeleiding. Twee Andantes van 
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Fernando Carulli besloten haar optreden. De eerste ging er strak doorheen en in de tweede 

bleef ze mooi stijlvast. 

Plotseling dook er iemand op die blijkbaar de tijd vergeten was, het was Toni Lepke die 

eigenlijk een paar rondjes eerder had moeten spelen. Of klopte mijn programma niet? 

Hoe dan ook, hij bracht een licht hedendaags stuk van ene Juliana [ik kon de achternaam 

niet verstaan], een ballad met melodie-arpeggio patroon. Mooi duidelijk. 

De laatste kandidaat, Jasper ten Koppel. Ik kreeg de indruk dat het programma een beetje 

door elkaar was geraakt, maar dat kan ook zijn omdat mijn aantekeningen op dat punt 

achteraf ietwat chaotisch bleken. Hij speelde drie stukken van Jan Bartlema, leuke 

toegankelijke muziek met een modern tintje, Honey, Sweet Dissonances en Sweety. Het 

eerste stuk maakte zijn titel waar, het tweede stuk ging op de light jazzy toer en het laatste 

stuk werd een rocky nummer.  

In het laatste stuk liep Ten Koppel tegen een situatie op, die iedere muzikant op het toneel 

weleens meemaakt: een duidelijke discrepantie tussen werkelijkheid en verwachting. Een 

foutje maken bleek voor hem letterlijk vloeken in de kerk. ���� De emotie die hij daarbij 

verbaal uitte (en die sommigen als ijdel naamgebruik zouden kenschetsen), was een 

duidelijke uiting van passie voor zijn instrument. 

Concours Oudere Jeugd (�) 

Cat. 2, ���� Oudere jeugd! En jeugdige ouderen! Kortom, iedere liefhebbende gitarist of 

gitariste die mee wil doen boven de 16. 

Tanja Vermeeren, een van de trouwe oudgedienden op dit concours, begon haar optreden 

met een gedetailleerde uitleg over het stuk dat ze ging spelen, Gavota Chôro uit de Suite 

Populaire Brésilienne van Heitor Villa Lobos. Een goed praatje vereist net zo’n gedegen 

voorbereiding als het stuk zelf! Ze bracht de interessante combinatie van de bijna boerse 2/4 

maat van de Franse Gavotte met de Braziliaanse melodiekleur weliswaar interessant, maar 

het viel niet mee om de easy-going sfeer in het hele stuk vast te houden. Ze speelde echter 

dapper door en bleef niet vastzitten in de problemen die het stuk opleverde. 

De volgende kandidate, Corine Binnenkamp, speelde haar debuut op dit concours met Fall 

of the Leafe van Martin Peerson (1571 - 1651). Zij was de enige waarvan ik me de outfit 

herinnerde, niet Dressed in Black, maar in stemmig Irish Green. 

Ook zij vergat de aankondiging niet en vertelde waarom zij het stuk was gaan spelen en 

waarin het aantrekkelijk voor haar was, een leuke variatie op de conventionele aankondiging 

met een stuk geschiedenis van het stuk zelf of de componist. Wat de titel al een beetje 

suggereerde, het stuk bezat een duidelijk stukje melancholie à la John Dowland. Ze speelde 

de drie thema’s met divisions coherent en leek zichtbaar verrast dat het stuk voorbij was, ����

alsof ze nog wel een partijtje had willen doorgaan. 

Dylan Prentner speelde vorig jaar ook op dit concours en werd toen net gepasseerd door 

Nandini Sudhir. Dit jaar was hij weer van de partij met Allemande BWV 1002 van Johann 
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Sebastian Bach en Tiento Antiguo van Joaquin Rodrigo. Hij begon de Allemande op een 

overtuigende en duidelijke manier, maar helaas, Bach toonde zich voor de zoveelste maal 

een killer (hoe vaak ik dat tijdens concoursen al gezien heb…). Prentner liet zich echter niet 

uit het veld slaan en herpakte zich compleet bij Tiento Antiguo. Hij speelde een fraai 

arpeggio, besteedde zorg aan de toonvorming en vertelde een verhaal met het stuk. 

Ook Diana Belfor had het podium voor dit concours al vaker gezien. Ze opende haar zetten 

met de Preludes Endecha en Oremus van Francisco Tarrega en had een stuk van Rodrigo 

als sluitstuk. Ze speelde de Tarrega Preludes zoals ze bedoeld waren, Endecha met 

verdrietige tederheid en Oremus met het drama van een afscheid. Het stuk van Rodrigo (met 

de karakteristieke lastige grepen) bleek uitdagend, maar ze won aan zekerheid in het laatste 

thema. 

Ivar Bos was de laatste kandidaat. Hij liet duidelijk zien waaruit zijn programma ging bestaan, 

het muziekboek toonde enthousiast de titel Play Piazzolla, een bundel arrangementen van 

Piazzolla tango’s door Gary Ryan. Ivar Bos kwam met de eerste tango verdienstelijk binnen 

en ontwikkelde daarin een eigen aanpak met een stabiel ritme en een stevige puls. De 

tweede tango was wat broeiender en toonde een trieste melodie. Tja, waar gaat de 

Argentijnse Tango over? La vida… Ivar Bos wist de juiste snaar te treffen. 

Een aantal interessante kandidaten ditmaal. Aan de jury de keus om dit te waarderen! 

Concert Jan Bartlema 

Traditioneel opent het zaterdagavondconcert met de prijsuitreiking van de Cat. 2 en 3 

concoursen.  

Cat. 3 werd gewonnen door Jasper ten Koppel die naast zijn goede spel het geluk had dat 

de jury zijn enigszins gepassioneerde uiting van teleurstelling op de juiste waarde schatte! 

Nummer twee werd Toni Lepke en Marie Wolf bezette trots de derde plaats. 

Bij Cat. 2 was Dylan Prentner de terechte winnaar met zijn doorzettingsvermogen en een 

goed gespeelde Tiento. Diana Belfor werd heel verdienstelijk tweede en Ivar Bos sloot de rij 

van de prijswinnaars. 

De gitarist/componist Jan Bartlema had zich bij zijn concert ten doel gesteld om zijn gitaar 

van Sergei Samoylov eens goed aan de tand te voelen. Het was interessant om de klank van 

een van de zusjes van de prijsgitaar te horen. 

Hij maakte een romantische start met Gavota al estilo antiguo van Augustin Barrios. Lekker 

vlot lopende muziek. Daarna kwam er een rustpunt, Oracion para todos, ofwel gebed voor 

allen, ook van Barrios, werd een fraai -ik vond het klinken als liefdeslied- lied met excursies 

op de hele hals. 

We bleven in die sfeer met wat mij betreft een van de hoogtepunten in dit concert, Prière Nr. 

1 van Bartlema zelf, want het stuk sprak me ontzettend aan. Een elegie die zich ontwikkelde 

van een volkslied-achtig thema in flageoletten tot iets dat een diepe en emotionele 

smeekbede vertegenwoordigt. Dit is prachtig bidden en ik hoopte van harte dat dat gebed 
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verhoord is. Toen ik Jan Bartlema de volgende dag naar de achtergronden van de 

compositie vroeg bleek dat inderdaad het geval. 

Fantasy Caprice, dat is feitelijk dubbel fantasie. Een warme Latin-ballad in arpeggio met licht 

hedendaagse klank. Een klank die Samoylov’s gitaar nauwkeurig weergaf. 

Berceuse van Atanas Ourkouzounov leek inderdaad een slaapliedje, maar gezien de trieste 

atmosfeer vroeg ik me af over welke slaap dat ging. Mooi gespeeld. Caprice on an Orthodox 

Chant van dezelfde componist zette me op het verkeerde been. Het traditionele religieuze 

thema was goed verstopt in heftige klanken die het bij tijd en wijle volledig ondersneeuwden. 

El Carbonerito van Ernesto Cordero begon als kinderliedje in pizzicato. Daarna ging het 

muzikaal alle kanten op. Ook de goede, getuige de geinige flageoletvariatie. 

Pieter van der Staak (1930 – 2007), een van de leraren van Bartlema, ontbrak niet in dit 

concert. De walsjes Maria Simeone en Bellefleur. Het eerste een lieve easy going melodie 

met de atmosfeer van een Venezolaans walsje. Bellefleur bracht een bijna circus-achtige 

sfeer met de kenmerken van een Franse Musette. 

Het laatste stuk, Mistral van Reinhold Westerheide. Ik hoorde het al tijdens de voorronde van 

gisteren. Ik geef eerlijk toe, dat ik Bartlema’s uitvoering een stuk mooier en ook dynamischer 

vond, een interessante implementatie van minimal music.  

Een mooi concert, dat me uitnodigde tot de aanschaf van Bartlema’s composities op papier. 

Huiswerk voor dit jaar! 

Concert Grigory Novikov 

Na de pauze was het toneel voor Grigory Novikov. Ditmaal kreeg de prijsgitaar van Sergei 

Samoylov de gelegenheid om het publiek te verrassen! 

Het eerste stuk was The Legend of Hagaromo van Keigo Fuji, een compositie gebaseerd op 

een eeuwenoud Japans volksverhaal waarin een visser aan de oever van de rivier een stel 

vleugels vindt dat blijkt toe te behoren aan een engelenmeisje dat verderop in de rivier baadt, 

ze deed de vleugels af om ze niet nat te laten worden. Hij wordt verliefd op het meisje en 

ondanks haar smeekbeden staat hij de vleugels niet af, zodat ze niet naar de hemel terug 

kan vliegen en gedwongen wordt met hem te trouwen. Ondanks het listige begin, krijgen de 

twee toch een liefdevolle relatie. Op het eind van zijn leven begrijpt de visser daardoor dat 

liefde vrij moet zijn, en hij geeft haar de vleugels terug, waarop zij niet sterft, maar terugkeert 

naar de hemel. Het ultieme loslaten: Geef je Engel haar vleugels terug. In het verhaal is het 

offer niet tevergeefs, want na zijn dood zien ze elkaar weer. 

Een hele inleiding tot een impressie: perfect gespeelde magische klanken die uit zichzelf een 

verhaal in me oproepen met als emotioneel en ontroerend hoogtepunt het moment dat de 

engel haar vleugels spreidde en wegvloog. Wat je noemt een stuk dat je helemaal naar 

binnen trekt. 
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De muziek ging naar Oost-Europa met Carpathian Dance van Anatoly Shevchenko. 

Geanimeerd gespeelde capriolen op een volksdansthema. 

Johann Kaspar Mertz kreeg een aardig aandeel met Elegie, Fingalshöhle en Fantaisie 

Hongroise. De Elegie werd een prachtig fantasierijk gespeelde schittering, Fingalshöhle 

kreeg de vereiste snelheid voor een spannende achtervolging, maar Fantaisie Hongroise 

was weer net te snel en haastig naar mijn smaak. 

Na ’t romantische geweld werd het tijd voor een geintje met een stuk getiteld Little Detective. 

Een humoristische parodie op filmmuziek inclusief achtervolging, schietpartij en het stukje 

romantiek waar normaal James Bond zijn avontuur mee afsluit. 

De muziek van Sergei Rudnev sloot het concert af, drie stukken vormden een teder en 

melancholisch portret met een duidelijke verwijzing richting het Russische volkslied. 

Wat een mooi concert, geweldige gitarist en een vrolijke en onderhoudende presentatie. 

Lekker om naar te luisteren! 

Lounge Concert Fabian Freesen 

Toen ik Fabian Freesen in 2008 op de eerste dag van het Twents Gitaarfestival bij het 

beeldje van de violist bij de ingang van de Artez-Bunker tegenkwam, kon ik nog niet 

vermoeden welke vlucht zijn loopbaan zou nemen. Het is leuk dat geschiedenis ook de 

goede kant op gaat! 

Hij bracht een miniprogramma in de Lounge. Allereerst Asturias van Isaac Albeniz, fel en 

afgewerkt gespeeld in de hoekdelen, zacht en zangerig in het middendeel. Hij had daarvoor 

geen druppel Vodka nodig, zoals de heren de dag ervoor. 

Fabian Freesen had zich bereid verklaard om een deel van de prijs van het 

compositieconcours van vorig jaar uit te voeren: Het live optreden met de winnende 

compositie, Aedh laments the Loss of Love van Richard Vaughan. Daarbij past een citaat: 

Pale brows, still hands and dim hair, 

I had a beautiful friend 

And dreamed that the old despair 

Would end in love in the end: 

She looked in my heart one day 

And saw your image was there; 

She has gone weeping away. 

Het gelijknamige gedicht van de Ierse dichter William Butler Yeats (1865-1939). Bijna een 

Iers volksliedje over Liefde van Nooit, de een droomt dat vriendschap liefde wordt, de ander 

vlucht daar voor weg en is verdrietig dat het geen vriendschap kan blijven. Het stuk paste 

perfect bij het gedicht en Fabian Freesen wist dat uitstekend te verklanken. 
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Zijn tweede stuk werd Milonga del Angel van Astor Piazzolla. Dat bracht me even in een 

nostalgische bui, naar het allereerste Twents Gitaarfestival in 2006 (wat een gezellige chaos 

waren de concoursen toen) waar Jolanda Diehlman met dit stuk de amateurprijs won. 

Met een krachtig gespeelde Tango van Astor Piazzolla bracht hij zijn optreden tot een goed 

einde! Ik heb eigenlijk niet gezien of hij daarbij het traditionele doosje Mozartkugeln (redelijk 

zware marsepeinbonbons) nog gekregen heeft. 

Het einde van het Lounge concert leidde de muziekrecreatie in. Zo kregen we Italiaanse 

liedjes, La Paloma, Jazzy songs, folk in DGAD-stemming en een stukje opera. Maar 

daarover in het volgende topic meer! 

Opera (Nacht 3) 

Vorig jaar raakte ik door een gelukkige ontmoeting op het festival aan het korte verhalen 

schrijven. Een van de eerste verhalen die ik schreef was een impressie naar aanleiding van 

de uitvoering van Nocturnal after John Dowland van Benjamin Britten, gespeeld door Marcin 

Dylla op de laatste avond van het festival van vorig jaar met als achtergrond de schilderijen 

van Blandine van Noordt. 

Daarom leek het me leuk om van het festival van dit jaar een soortgelijke verhaalimpressie 

op te nemen, getiteld Opera. Met dank aan het degelijke recensie-, redactie- en 

suggestiewerk van Corine! 
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Het Verhaal 

Zaterdagavond. Kulturhaus NIHZ in Nordhorn, aprés concert. 

Deelnemers en toehoorders stromen de concertzaal uit. Op weg naar wat verfrissing na twee 

afleveringen gitaarmuziek, de zaal is warm van aanwezigheid en opwinding. De trap af naar 

de Lounge, want de bar boven is al dicht. Uitgelatenheid alom, druk gepraat in meerdere 

talen. Hier kun je leren hoe je in Polen of in Hongkong bier bestelt. 

Ik drijf in trage pas met de stroom mee.  In mijn hoofd dansen noten, heel veel vrolijke, maar 

er zijn er ook een paar die treuren en zich voortslepen naar de stilte na uitsterven. Flarden 

van allegro en adagio, acarezzévole en apassionata, maar ook dolente en doloroso. 

Ik kijk om. De zaal is halfdonker, het licht van de spots omfloerst. De mensen zijn weg, maar 

de klanken zweven er nog steeds. Echo's van flageoletten. 

Mijn nekharen reageren op de herinnering. Prière… Prachtig stuk! Begint als een echo in 

kristal en ontwikkelt zich tot een smeekbede, een diep gebed. Het roept wanhopig, een 

schreeuw om antwoord. Heel subtiel, verborgen in een scherpe dissonant.  

Zou het gebed ook verhoord zijn? 

Buiten kwetteren vogels. Ik hoor vleugelslagen. Een heftigere emotie dringt zich op. Een oud 

Japans verhaal in muziek, de Legende van Hagamoro. Over een Engel die door een visser 

gebonden werd aan de aarde, maar na een leven van liefde haar vleugels terugkreeg omdat 

hij uiteindelijk begreep dat liefde ook loslaten en vrij laten is. Dat moment van laten gaan, 

bevrijding, van ruimte, dat was zo intens. De Engel in me werd wakker, en zij treurde om 

haar lot. 

In de buitenwereld laat ik emoties niet zo snel toe, daar heb ik verdedigingswerken die ze 

met succes blokkeren. Hier raken kunst en muziek mijn snaren die buiten stug en star blijven 

en nauwelijks tot resonantie in staat. Treffen emoties veel dieper dan bij een snel 

avondconcertje aan het einde van een drukke werkdag. 

Ik loop door naar de Lounge. Aha, open podium! Een oudere man gaat zitten, pakt de gitaar 

en slaat de eerste akkoorden aan met zijn verweerde handen. De toon klinkt puur, bijna rauw 

in zijn eenvoud. Ook zijn stem is puur, Italiaans, vurig zingt hij over liefde en dood. De 

klanken voeren mij weg uit de Lounge, naar een landschap van olijfbomen, kleine dorpjes 

onder de zon die eeuwenlang hetzelfde zijn, vrouwen met rode rokken en donkere ogen 

waar je in kan verdrinken. Liefde in alle facetten, dramatisch en vurig. De man zingt, zijn 

ogen glimmen als de stemmen van het publiek zich met de zijne vermengen. Verbinding, 

contact, muziek.  

Zijn vrolijke klanken twisten met de schaduwen in mijn gedachten. Het lukt de muziek om ze 

te vervagen! Mijn voet beweegt in het ritme, het bekende melodietje neurie ik mee.  

Een jongere man lost de oude Italiaanse zanger af. Hij neemt de gitaar liefdevol over, zijn 

vingers lijken de snaren licht aan te raken als de streling van een geliefde. Bijna erotisch hoe 
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hij de gitaar vasthoudt en de snaren raakt. De man kijkt naar de hals, zijn handen, buigt zijn 

lichaam naar de klankkast. Zijn lange haar golft mee als hij zijn hoofd lichtjes vooroverbuigt. 

Niet alleen de akkoorden maken de muziek, de muziek zit in elke beweging van de man. Hij 

bespeelt zijn publiek, net zoals de troubadours die in vroeger tijden de vorstenhoven met hun 

ballades over hoofse liefdes in verrukking brachten. 

Een vrouw komt erbij. Klein, slank, lang golvend haar, een lichaam gebouwd voor dans en 

muziek, soepel als rijshout. De gitarist kijkt haar aan en glimlacht. Zijn blik verandert. De 

expressie transformeert subtiel.   

Hij zet een begeleiding in. Klinkt bekend. Negentiende eeuwse Opera, Italiaans, dat hoor je 

zo. In die tijd zong en floot heel Europa het mee op straat, want het beroemde theater La 

Scala was voor de meeste mensen onbereikbaar.  

De vrouw beantwoordt de uitnodiging met een aria, haar ogen schitteren bij de woorden. Vol 

drama, zwanger van verlangen naar het mogelijk onbereikbare. Dat is opera, in potentie kan 

ze bestaan, die allesoverweldigende liefde, maar altijd is er weer dat noodlot dat roet in het 

eten gooit. 

Een sprookje ontvouwt zich in mijn gedachten: op dezelfde manier zoals mijn schrijven als 

branding op mijn kust slaat en uit het zeeschuim verhalen laat groeien, net zoals Aphrodite 

geboren werd. Ik zie in gedachten een queeste op zoek naar elkaars hart en ziel, een tocht 

langs afgronden, een strijd met grommende monsters van verleden en toekomst, een tasten 

in het duister van de nacht van de ziel. Alles voor dat ideaal, de heilige graal van de liefde 

die je alleen kunt vinden met grote moeite en inspanning van een reis die soms achter de 

feiten aan loopt.  

Omdat je verzaakt hebt haar gewoon toe te laten, herinner ik me een oud verhaal uit donkere 

eeuwen, zo leert de legende van Parcival. 

De twee op het podium spelen het verhaal. Spelen de Opera. Spelen? Nee, ze zijn de 

werkelijkheid! Met begeleiding en lied als instrument zoeken ze elkaar op, strelen ze elkaar 

met de ogen en met de houding van hun lichaam, maken ze beloften naar elkaar. Ze zijn een 

microkosmos, zo gaan ze in elkaar op.  

Haar stem verstilt op een hoge en lange noot, de gitaar volgt met het slotakkoord. Het 

publiek klapt en juicht. De vrouw trekt zich terug in het publiek. De gitarist zet andere 

melodieën in, vrolijker, sneller, dansant. Ze nodigen zijn geliefde en een andere vrouw uit tot 

dansen. Ik ken haar, leuk om te zien hoe beide vrouwen tijdens de salsa stralen. Lachend 

maken ze ruimte in de groep. Het publiek klapt en fluit mee.  

Het sprookje is uit, happy end en nu komt de echte uitdaging… 

Het beeld van romantiek verbindt zich met de emotie van even terug die plots de kop 

opsteekt. Ik probeer te schuilen voor een sombere bespiegelende bui. Tevergeefs! Een 

verleden idealiseert zich en verdringt mijn heden zoals een wolk een schaduw werpt op een 

zonnige dag. 



31 

Ik moet opeens aan het verhaal van de Japanse Steenhouwer denken. Het moment waarop 

de keizer langskomt en steenhouwer zich er bewust van wordt dat zijn eigen bestaan hem 

niet bevredigt. Zo’n soort ontevredenheid maakte het Operafragment van zojuist in me los. Ik 

voel een stukje weemoed rond mijn ogenschijnlijke blinde romantiek van vroeger, toen 

avontuur en lot elkaar de hand nog leken te reiken. Weemoed, geen spijt. Maar toch een 

mistflard aan een heldere hemel die vaag voor het zonnetje hangt. 

Wat bezielt me? 

Elke keer maak ik wel zo'n moment mee.  Een beetje blues over een dagelijks bestaan dat 

bleekjes afsteekt bij wat ik nu ervaar.  

Al vanaf het eerste festival dat ik ooit bezocht… 

Het is eigenlijk net zoiets als een lange vakantie buitenshuis. Een aantal dagen in een 

compleet andere omgeving maakt een sterk contrast duidelijk met mijn dagelijkse 

leefomgeving, die bijna vanzelfsprekende routine waarin ik soms mijn drive kan verliezen en 

in een gefrustreerde verveling tot stilstand kom. 

Ondertussen gaat het feest op het open podium door. Zingen, spelen, trommelen op de 

Cachón, iedereen is vrolijk. Ik kijk op mijn telefoon. 

Kwart voor één al! Hoog tijd voor de praktische romantiek van lang en gelukkig leven…  

Simpel gezegd, niet al te laat thuiskomen, anders wordt mijn Lief ongerust.  

De autoradio speelt de melancholieke romantiek van Mertz op de gitaar. Schubertse 

liederen, Ständchen, Liebesbotschaft, Lob der Tränen. Zuchten in het maanlicht, een 

verlangende blik naar de horizon van een spiegelende eindeloze zee, een weemoedige 

mijmering op een kerkhof.  

Zum Tode betrȕbt. Typisch het einde van een opera, een hardvochtig noodlot. Opera’s 

hebben iets tragisch.

Zou dat ook zo gaan met de Italiaan en zijn geliefde? Ik hoop van niet... 

Het verkeer vraagt geen aandacht, mijn geest gaat op trektocht. Ergernis. Het operafragment 

van die avond blijft me achtervolgen.  

Waarom trekken dit soort momenten altijd weemoedige herinneringen aan?  

De Engel uit het verhaal van Hagaromo. Vleugels die zij kwijt is geraakt, zodat ze op Aarde 

moet blijven… 

Hebben we niet allemaal zo’n vleugellamme Engel in ons hart? 

Een Engel die ons aanmoedigt om onszelf te zijn en daarin vrij te worden. De stem van 

dromen en verwachtingen die velen met mij niet durven te realiseren. Haar vleugels die we 
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goed bewaren in de kast van onze angst, zodat zij niet wegvliegt samen met onze hoop en 

dromen om ooit eens te bereiken waarvan zij spreekt.  

Wie sluit wie nu eigenlijk op? 

Geef je Engel haar vleugels terug… 

Ik richt mijn blik op de weg. Er is iets vreemds gaande, ik herken de route niet direct. Opeens 

merk ik wat het is: Ik ben compleet in gedachten bij de rotonde van Denekamp rechtdoor 

gegaan in plaats van linksaf en steven nu recht op het autovrije centrum van dit dorp af.  

Afslag gemist!  

Op gevoel manoeuvreren langs donkere straten brengt me verder. Nog steeds geen verkeer 

op de weg. Gedachten stromen vrijuit. De Japanse Steenhouwer. In dat verhaal realiseert 

een djinn uit de fles op magische wijze steeds zijn ontevredenheid en vervult deze zijn 

wensen. Dat maakt de steenhouwer niet gelukkig, hij krijgt het inzicht dat zijn afgunst op een 

ander leven ijdel is en komt uiteindelijk opnieuw bij zichzelf uit. Hij leert die les en verlaat het 

verhaal als gelukkig en tevreden man. 

Mijn Engel… 

Ik denk aan wat ik schrijf en wat ik speel. 

Zij is haar vleugels helemaal niet kwijt... 

Ik denk aan wat me inspireert en verhalen strooit in mijn gedachten. 

Mijn Muze is verre van vleugellam!

Hengelo halftwee. De lamp in de portiek is aan, een welkom in een verder bijna donker huis. 

Op de trap vermijd ik de krakende treden. Stilletjes schuif ik naast mijn lief in de donkere 

slaapkamer. Ze draait zich om, ik omhels haar, koester mij in haar warmte.  

“Ben er weer!” 

“Mmmmmm…. Hoe was het?” 

“Mooi. Geweldig concert, echt brok in mijn keel…” 

“Fijn…vertel eens...” 

Ik vertel haar dit verhaal. Zonder iets weg te laten of mijn emoties te verbergen, ook al kan ik 

soms de woorden niet vinden om ze uit te drukken. Zij streelt ze terug en luistert... 

De Engel klapt blij met haar vleugels. 
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Dag Vier 

Hubert Käppel 

Finale Professionals 

De voorronde met veertig deelnemers had vijf finalisten opgeleverd die geheel volgens 

traditie op zondagmiddag hun krachten zouden meten. 

Takuya Okamoto had de eer (en ook de uitdaging) om als eerste zijn kunde en muzikaliteit te 

tonen. Hij kwam met drie stukken, een compositie van (als ik het goed gehoord heb) Regino 

Sainz de la Maza (1896 - 1981), Ultimo Tremolo van Augustin Barrios en Rondo Caprice van 

Giulio Regondi. 

Het stuk van Sainz de la Maza kwam goed en warm binnen, aangenaam gefraseerd en goed 

afgewerkt van toon. Een ook voor het publiek onderhoudende uitvoering. 

Het aparte van Ultimo Tremolo is dat het direct met de kaarten op tafel komt, er is geen 

emotionele voorbereiding zoals bij Sueno en la Floresta. Daarom krijg ik bij dit stuk niet de 

heftige klik die in van Sueno gewend ben. Desondanks mooi gespeeld. 

Takuya Okamoto’s interpretatie van Rondo Caprice deed me aan die van Alberto Mesirca 

denken op zijn Regondi-cd. Transparant en uiterst virtuoos (misschien kon die nadruk op 

virtuositeit iets minder), een goede afwerking en weinig bijgeluiden. Qua uitvoering bracht 
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Okamoto een goede spanningsboog in het stuk. Ik stond versteld bij zijn geheugen, hoe 

onthou je al die loopjes en riedeltjes! 

Peter Graneis was nummer twee. Oei! Geen aankondiging! Dat is een overtreding van Regel 

7 van het Concoursreglement. Reglementair betekent dat kans op diskwalificatie. Zelf voeg 

ik daar nog een dosis ergernis van mijn kant toe omdat hij een journalist in functie hindert bij 

het schrijven van een compleet verslag. 

Hij begon met iets baroks. Ik gokte op Telemann, een Sonate of Suite met meerdere delen, 

maar vermoedelijk niet compleet uitgevoerd (dat duurt te lang). De Prelude (zo klonk het) 

kwam virtuoos en met een interessante baslijn binnen. Het daaropvolgende Allegro of 

Vivace… ��� Pfoei, ik begon in slaap te vallen, ik had een korte nacht gehad, ondanks de 

opgewekte en vrij hard uitgevoerde notenbrij kon ik het hoofd er niet bij houden. 

Het tweede stuk. Iets Spaanstaligs. Torroba? Turina? Zeker geen Rodrigo! Een stuk met een 

stevig gespeelde baslijn dat luid en duidelijk de zaal in kwam. Interessante dynamiek. 

Daarna volgde iets met Rasgueados. Krachtig en netjes uitgevoerd, hij overspeelde zijn 

gitaar niet. 

Het laatste stuk was romantisch en begaf zich in de hogere regionen van het fretnummer. 

Ook hier een goede afwerking. Wel een puntje… Nogal veel te hard voor de atmosfeer van 

het stuk. 

Florent Aillaud had twee pijlen op zijn boog, de Fantaisie Dramatique van Napoleon Coste en 

een paar delen uit een Sonate voor gitaar van Roberto Sierra. 

Met Fantaisie Dramatique bracht Florent Aillaud een lange introductie en een stuk 

programmatische muziek. Met krachtig spel, maar toch iets subtieler dan de benadering van 

zijn voorganger. Ook bij hem waren speelniveau en de kwaliteit van de afwerking hoog. ����

Het viel me wel op dat Coste moeilijk een einde kon breien aan zijn stuk, het was een hele rit 

naar het slotakkoord! 

Roberto Sierra, dat is hedendaagse muziek. Het eerste deel uit de Sonate was fel en 

snerpend virtuoos. Het bezorgde mij totaal geen kippenvel (of het moest rillen van afschuw 

zijn), maar de speler liet duidelijk zien dat hij technisch vaardig was en dynamisch bereik 

had. Het stuk klonk wrang in zijn donkere akkoorden. Het tweede deel was eveneens fel 

virtuoos met gelukkig enkele rustige plekjes om bij te komen van het geweld. Voor mij als 

recreatief luisteraar klonk dit als een technologisch etalagestuk. 

Het laatste deel. Een samenspel van huppelende stemmen die regelmatig heftig ruzie 

maakten. Aillaud speelde het goed, echt waar, met de nodige technische precisie, maar mijn 

muzikale interesse was al bij de eerste maten verdwenen. Alles moest zo verrekte kei- en 

keihard!  Ik vond daarom het passeren van een Nordhornse politieauto met loeiende sirene 

een waardig einde voor het stuk! 

Finalist Vier: Yevgen Shtepa. Zijn troeven: de Sonata Heroica van Mauro Giuliani en twee 

delen uit de Sonata van Leo Brouwer. 
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Bij Giuliani speelde Shtepa met een relatief bescheiden geluid die erg goed bij de muziek 

paste, een heerlijk rustpuntje na het hedendaagse geweld van zijn voorganger. Desondanks 

was zijn dynamiek groot. Zacht spelen is een kunst! Klein minpuntje was dat hij lichtvoetige 

loopjes iets te zwaar aanzette. 

Ik weet niet wat het is met deze finale: technisch zijn de spelers allemaal prima in orde. Maar 

de muziek die ze maken raakt me vandaag totaal niet. Voor mezelf vind ik dat belangrijk, dat 

een finalist zo speelt, dat hij of zijn een snaar bij me raakt. Vandaag doet niemand dat. Of is 

dat off-topic voor een competitie onder professionals? 

Terug naar de realiteit. Sarabande de Scriabin uit de Sonate van Brouwer. Verreweg het 

rustigste stuk van de middag. Maar nog steeds te hard… Waarom niet die spanning in bijna 

sterven van de toon, zoals Sabrina Vlaskalic dat doet? Als contrast reed er net buiten een 

auto met dreunende techno trance langs, alsof men zeggen wilde: Ik kan toch lekker harder. 

La Toccata de Pasquini, het laatste deel uit Brouwer’s Sonate. Een duidelijke stap in de 

goede richting. Goed uitgevoerd arpeggio en een veel beter dosering in volume dan Aillaud 

en Graneis. Maar helaas… wederom geen klik! 

De laatste kandidaat: Mateusz Kowalski met een klassiek programma, Giuliani en Schubert. 

Na het hedendaagse oeuvre voor mij als ouderwets en lichtelijk bejaard luisteraar een pré. 

Als je de titel van Giuliani’s stuk hoort -Rossiniade Nr. 1- weet je gelijk waarover het gaat: 

Opera! Kowalski benaderde dat in bescheiden volume met prima gedoseerde dynamiek en 

wist in de opera citaten een leuke spanning aan te brengen. Het was dan ook knap 

vervelend dat de auto met die techno trance idioot opnieuw langs kwam rijden! Het spreekt 

voor de speler dat hij zich niet van de wijs liet brengen. 

Tweede stuk, Alla Ingarese, een Moment Musical van Franz Schubert (1797 - 1818), een 

pianostuk dat interessant was gearrangeerd voor gitaar. De melodie zat in dit geval op de 

hoogste fretten. Kowalski bracht de Hongaarse passie (Hongaren geloven zelf niet dat 

Oostenrijkers dat kunnen verklanken) met een elegante aanpak. 

Dat was de finale. Voor mij een beetje teleurstellend, ze waren allemaal goed, in ieder geval 

technisch, maar geen enkele speler maakte op mij in muzikale zin een overtuigende indruk, 

geen van allen trok me emotioneel over een streep. Dat kan aan mezelf liggen, misschien 

leg ik na elf jaar festival ervaring de lat wel te hoog. 

Hoe dan ook: Ik weet zeker dat de jury de juiste keus zal maken. 

Concert Hubert Käppel 

Dit zondagavondconcert was er een van gemengde gevoelens. Oorspronkelijk zou op deze 

avond Roland Dyens optreden, maar hij overleed plotseling eind vorig jaar. Daarom zou na 

het concert van Hubert Käppel een herdenkingsconcert voor Roland Dyens plaatsvinden. 
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Hubert Käppel begon zijn concert met een korte overdenking over het leven en vooral het 

werk van Roland Dyens dat grote betekenis heeft gekregen voor de huidige klassieke 

gitaarmuziek door muziekstijlen zoals jazz in uitdagende composities te verbinden. 

Het eerste deel van Käppel’s concert bracht me terug naar de tijd dat ik net begon met 

gitaarspelen. Renaissancemuziek, Pavanes van Luis Milan, de bekende Alman van Robert 

Johnson en niet te vergeten Heigh Ho Holiday van Holborne. Een weerzien met oude 

vrienden! Leuk om te horen dat het 6/8 gedeelte van Heigh Ho Holiday ook wat langzamer 

goed klinkt. 

Hubert Käppel gaf Heitor Villa-Lobos veel ruimte in zijn programma. Een stevige aanpak voor 

Preludes 1 en 4, maar toch met goed geplaatste lyriek. Een krachtig Scottish Choro uit de 

Suite Bresilienne gaf het optreden een licht dansant tintje, afgewisseld door een dromerige 

Prelude 3. De swing van Choros Nr. 1, de bekende maar niet zo heel vaak gespeelde 

reflectie van het Braziliaanse lied van de straat sloot de excursie naar Villa Lobos af. 

Een speels intermezzo -Romance d’ Amor- bood Käppel de gelegenheid om zijn bril schoon 

te maken en ondeugend te knipogen naar een paar dames op de eerste rij. 

Leo Brouwer kwam het laatste aan de beurt, met een aantal composities die in de tijd dat ik 

pas begon met gitaarspelen behoorlijk experimenteel gevonden werden: Tarantos en La 

Espiral Eterna. Nou, met wat ik nu soms hoor, viel dat nog aardig mee! De aardig 

effectmatige muziek zal inderdaad in de vorige eeuw wat opgetrokken wenkbrauwen hebben 

veroorzaakt. Maar dat verbleekt bij wat ze tegenwoordig als hedendaags componeren. 

De toegift was een verhaal rond Birds van Hitchcock met een aardig stukje quasi-Bach om in 

hemelse sferen te komen. Hoe ging die film ook al weer? Een gevaarlijke zwerm 

zeemeeuwen? 

Hommage aan Roland Dyens 

Tijd voor het laatste officiële onderdeel. Nee, eigenlijk drie na laatste, want de uitslag van 

twee concoursen was er ook nog. 

De hommage aan Roland Dyens. De zaal was hiervoor al enigszins aangekleed, rozen op de 

vaas op het podium. Toch heel anders dan de rood-gele Tulpen uit Amsterdam die Brava TV 

meebracht voor de registratie van Dyens’ optreden op Gitaar Festival Nordhorn 2012. Het 

kan vreemd lopen, maar de bloemen gaven zeker bij deze gelegenheid een goede raad: 

Carpe Diem! 

De Hommage begon met een vol toneel, het gelegenheidskwartet van Samuel Klemke, Eric 

Lammers en zijn vrouw, en Bobby Rootveld. Ze speelden een fantasie op een melodie die 

me bekend voorkwam, maar die ik niet kon duiden. Later hoorde ik dat het Dyens’ 

arrangement was van Alfonsina y el Mar van Ariel Rodriguez!  

De Gooijer (that’s me), foei! Je hebt hetzelfde stuk zelfs op je laatste concours gespeeld (en 

bent er behoorlijk op gestruikeld). ���� Zeker verdringing! 
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Aleksei Belousov bracht een jazzy ballad die sterk op een knipoog naar de bekende Etude in 

D van Fernando Sor leek. Dyens was een veelzijdig componist met gevoel voor humor! 

Alberto Mesirca bracht Mambo des Nuances, een duidelijk aan de Caribbean gerelateerde 

dansmelodie met een humoristisch patroon in de bas. Strak en integer gespeeld, zoals 

Alberto dat heel goed kan. 

Het duo Sabrina Vlaskalic / Jorrit Douwes speelden Côté Nord, met de subtitel Eloge 

(=Hommage aan) du Duo Assad, een suite in drie delen. De gitaren moesten heel exotisch 

worden verstemd voor een geheimzinnige sfeervolle klank. Het stuk werd een interessante 

dialoog, inclusief ruzie, weer goedmaken, een dansje maken, daarna toch weer op de tenen 

staan en na het optrekken van het stof toch weer in harmonie komen. Interessant! 

Shin-yu (Jimmy) Liu bracht een arrangement van een Frans Chanson waaruit bleek dat 

Dyens de muze uit zijn land tot uitdagende gitaarmuziek wist te maken. 

Samuel Klemke bracht zijn hommage met Djembe, opgedragen aan Roland Dyens’ broer 

Emanuel. Een spectaculair dansant stuk met een hele reeks karakteristieke klopjes en een 

voor Dyens karakteristieke jazzy benadering. 

Het was de beurt aan het Anido Guitar Duo (Annette Kruisbrink en Arlette Ruelens) die met 

hun ingetogen outfit een fraai Rhapsody in Blue vormden. Ze speelden Gloomy Light uit de 

suite Comme des Grands. Een lieflijk zingende melodie op een heel aparte metalige klank 

van de begeleiding, als een zang met klankschalen. Gedempt licht was het, niet zozeer 

dreigend. Op het eind kwamen de stemmen samen in parallellen. 

Het was een opmerkelijke stemming tijdens de hommage. Je kreeg een uitstekend beeld van 

de kwaliteit van Dyens’ muziek, maar ook een duidelijke impressie van het respect dat de 

spelers hem toedragen. Dat was een facet dat de muzikale ervaring net iets intenser maakte. 

Eric Lammers speelde twee Chansons Françaises. De eerste herkende ik als La Java Bleue, 

een relatief vrolijke wals met een serieuze ondertoon. Ja, ik zeg wel herkennen, maar of mijn 

herinnering zo goed is? Ik heb de beide CDs Chansons Françaises afgeluisterd en deze leek 

er het meest op. ���� Ik kan het net zo goed fout hebben! 

Wat speel je als je een verlies ervaart? Lammers speelde Ne me Quitte Pas van Jacques 

Brel. Een smeekbede die ijdel is op het moment dat je hoort dat een dierbare is overleden, 

maar wel een lied dat precies uitdrukt wat je dan mist. Een aangrijpende en ingetogen 

uitvoering met duidelijk verdriet op de achtergrond… 

De mij onbekende speler (en blijkbaar ook componist) Nejc Kuhar sloot de Hommage af met 

het stuk Adieu Roland. Een mooi en ingetogen stuk met een duidelijke en herkenbare 

structuur als een soort levensloop: Een doodsklok in flageoletten vormde een intermezzo, 

net zoals de Promenade in De Schilderijententoonstelling van Mussorgsky (die overigens 

ook als aanleiding voor de compositie de dood van een vriend had). Daartussen in 

schilderden een aantal samenhangende stukken een beeld van zijn leven. Mooi en sfeervol 

gecomponeerd, maar wel voorzien van een stevige technische uitdaging! 



38 

De artiesten in de zaal hadden hun zegje gespeeld. Met een bijzondere emotie van afscheid. 

Nu was het woord, of liever gezegd de gitaar, aan Roland zelf. De historische opname van 

Tango en Skai op het Nordhorn Gitaar Festival 2012. Onnavolgbaar, niet alleen vanwege de 

manier waarop hij het speelt, maar ook gezien de gezichtsuitdrukking die hij laat zien aan het 

einde van het stuk. Een glimlach van iemand die zich compleet thuis voelt op het festival 

(wat hij later ook zelf gezegd heeft). 

De video kwam me op dit moment over als een knipoog van de andere kant… Zo was hij er 

ook bij. Vaarwel, Roland, en nog hartelijk bedankt voor je interview in Feast on Six Strings, 

Five Years of Guitar Festival Nordhorn.  

En zo kwam een memorabel concert tot een eind. 

Toen werd het tijd voor de uitslagen. Cat. 1. 

1. Peter Graneis (blijkbaar heeft de jury hem de overtreding van Regel 7 vergeven). 

2. Takuya Okamoto. 

3. Mateusz Kowalski. 

Mensen, gefeliciteerd. De eerste en tweede prijswinnaars waren zichtbaar verguld met de 

prijsgitaren, een goed initiatief! 

En dan het tipje van de sluier van het componistenconcours. 16 Deelnemers! Winnaar 

Constantin Vassiliev. Die naam komt me bekend voor… Three Forest Paintings? Blijkbaar 

trekt het componistenconcours professionals aan! 

Lounge Concert Dario Chillemi 

De Italiaan Dario Chillemi bracht de laatste reguliere ode aan de muziek in dit festival, en wel 

in de Lounge. Ditmaal zonder opera (zie het gelijknamige verhaal even terug) maar wel in 

een aangename toegankelijke stijl, zang met een tikje jazzy spel dat me in de verte aan Badi 

Assad (het zusje van Sergio en Odair) deed denken. 

Hij deed dat uitermate expressief, in spel en gebaar. Als ik hem zo zag zitten en luchtig 

converseren in zijn rad Italo-english dacht ik wel even bij mezelf dat ikzelf in vergelijking 

daarmee toch wel een behoorlijk koude Noord-Europese kikker was, maar ja, zo zijn veel 

Italianen, Mediterraan, zonnig en uitbundig! Het paste prima bij zijn optreden. 

En ook hier deed hij wat hij gisteren (in Opera) ook al informeel deed, naast de gitaar ook 

zijn publiek bespelen. 

En daarna… Tja, toen kwam het moment dat je aan de ene kant een beetje triest maakt dat 

het gebeurt, maar aan de andere kant ook blij maakt dat het zo ver is gekomen: Afscheid van 

alle vrienden van het festival. Een goede oefening voor The Nordhorn Hug. 

Maar wel in de goede hoop en verwachting van de volgende keer. Tot volgend jaar! 
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