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Nordhorn Gitaarfestival 2018 

Deadline 

Opzij, opzij, opzij 

Maak plaats, maak plaats, maak plaats 

We hebben ongelofelijke haast 

Opzij, opzij, opzij 

Want wij zijn haast te laat 

We hebben maar een paar minuten tijd 

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 

Opstaan en weer doorgaan 

We kunnen nu niet blijven 

We kunnen nu niet langer blijven staan 

Een andere keer misschien

Haast… nauwelijks klaar, alweer op weg naar de volgende deadline. Dat achtervolgde me 

het afgelopen jaar zowel op werk als in mijn vrije tijd. Van de ene klus naar de andere, 

waarbij het woord prioriteit continu de jacht op rust verijdelde en mijn leven vooruit joeg.  

Ik kijk op mijn snelheidsmeter. Iets te hard voor de Oldenzaalsestraat achter Frans op de 

Bult. Zullen we het maar drive noemen in plaats van haast? Dan valt het niet zo op dat ik 

gehaast ben. Ik ben op weg naar de eerste avond van alweer het achtste Gitaar Festival 

Nordhorn. De rotonde bij Avatarz is druk, ik zit midden in de spits. Wachten op een gaatje en 

dan vol gas naar de binnenste cirkel. Shit, hij pakt toch de buitenste ring! Schrik resulteert in 

stevig remmen. Iets te veel haast. Dat ging net goed! Het zou toch te gek zijn als ik me 

uitgerekend nu te pletter rij! 

Ja, mijn werkzame leven ziet er sportief uit tegenwoordig. Strakke deadlines, agile werken, 

sprints van een paar weken, stand-ups en scrums met continue voortgangsbewaking. 

Wanden vol met gekleurde stickertjes vooruitgang, vertragende problemen en achterstallig 

werk op wiebelige tijdlijnen. Hijgende adem in je nek. Impliciet wantrouwen dat je niet het 

beste van je tijd maakt. En ondertussen schuiven de prioriteiten en stort het 

stickertjesbouwwerk weer in. Onrustige wanorde die op den duur activiteit verlamt. En die 

stemming kroop ook naar mijn vrijetijd. 
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Ik draai gelukkig ongedeerd de N342 op. Recht zo die gaat naar de rotonde van de 

Denekamperstraat. De lange rechte weg naar het aloude Vikingenkamp is bekend, het 

landschap toont zich van zijn goede kant, frisgroen in lentetooi, soms ietsje te groen wegens 

door menselijke interventie verdwenen biodiversiteit. 

Wat is haast eigenlijk? Ik ervaar het als angst om te laat te komen. Waarvoor kom je dan te 

laat, vanwaar die angst? Hmmm… om het noodlot voor te blijven misschien? Anticiperen op 

alle zaken die mogelijk zijn maar niet noodzakelijkerwijs hoeven te gebeuren? De statistiek 

van geluk en ongeluk? 

Even oppassen, een lange rechte weg nodigt uit tot mijmeren en ondertussen snelheid 

verhogen. Daarom hebben ze er op gezette afstanden vluchtheuvels met een kronkel tussen 

gezet. 

Doel van deze rit: Het Gitaar Festival Nordhorn. Met deze keer ook een deadline, de stukken 

voor de ensembleworkshop. Die kwamen -om eens een managementkreet te uiten- op een 

uitdagend tijdstip, minder dan een week van tevoren. Te weinig tijd om me behoorlijk voor te 

bereiden voor een vlot verloop van de workshop. Want daarvoor moet je de partij toch in 

ieder geval uit kunnen spelen, nietwaar? 

Het nadeel van deadlines en haast is dat ik mijn besef van tijd kwijtraak, en vooral van 

hoeveel tijd ik nog heb. “Wat, nu al?” is een gedachte die me regelmatig bekroop als de 

toekomst sneller tot Nu werd dan ik had gedacht. Zo ook met dit Gitaarfestival. 

Maar… zo mis ik voorpret, verheugenis en een aangename mix van verleden en toekomst. 

Hoog tijd om dat in te halen! 

Wat is het Gitaarfestival Nordhorn voor mij? Vooral weerzien. Met mensen die mijn vrienden 

zijn geworden, ook al zie (en knuffel) je ze maar eenmaal per jaar. Knuffelen? Inderdaad, de 

Nordhorn Hug is zo langzamerhand een handelsmerk geworden van verbondenheid. Ook is 

het een weerzien met een wereld die de mijne niet is, maar me een paar dagen verwondert 

en betovert. 

Ik passeer de grens, de taal en de nummerborden veranderen. De meesten tonen de 

stedencode NOH. Al snel heb ik mijn vertrouwde parkeerplaats achter de school bij de 

Rasenstrasse gevonden. Met een koffertje vol GFN-boeken, mijn rugzak en gitaar loop ik 

naar het Kulturhaus NIHZ 

Gitaar Festival Nordhorn 2018 kan beginnen! 

De Ploeg 

Ieder festival heeft een team achter de schermen dat de hand aan de ploeg slaat. Om te 

beginnen de organisatoren Bobby Rootveld en Sanna Rootveld-Ter Elst. Zij stichtten het 

Kulturhaus Niet In Het Zwart in 2011 in een voormalig winkelpand in de Mittelstrasse in 

Nordhorn. Ruimte genoeg voor een concertzaal, oefenruimtes, recreatiekamer, 

slaapgelegenheid voor gasten en hun eigen woning boven. In 2011 vond daar het allereerste 

Gitaar Festival Nordhorn plaats, dat later bekend werd als GFN. 

Ik was er sindsdien bij, als deelnemer en als geschiedschrijver. Met als resultaat de 

verslagen op de DOS Amigos Homepage en een boek over de eerste roemruchte jaren van 

dit festival. Feast on Six Strings, een indringend verhaal over concerten, concoursen en 
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belevenissen. Plus een serie interessante interviews met artiesten, waaronder Roland 

Dyens, deelnemers, organisatie en supporters, rijk geïllustreerd met foto’s uit die eerste vijf 

jaar. Dat boek kun je on-line bestellen op https://www.boekenbestellen.nl/boek/feast-on-six-

strings . Het is de moeite waard. Grijp je kans voordat het volgende jubileumboek 

geschiedenis schrijft! 

Organisatie, dat is het begin. Maar dan begint het harde werk. Aanmeldingen verwerken, 

administratie, catering, de bar, artiesten halen en brengen en noem maar op. Met als 

voornaamste spelers Fred en Angie Rootveld, Martin en Henk Olden, Thomas Peperkamp 

en zijn vriendin Marian, Samuel Klemke, Julian Restropo, Gergely Pázmándi, Alexei 

Belousov, waarbij Annette Kruisbrink, Arlette Ruelens, Jim en Ine ten Boske, Corine 

Binnekamp en ondergetekende ook waar nodig de hand aan de ploeg sloegen. 

Dat alles in een prettige vriendschappelijke sfeer, een van de handelsmerken van dit festival. 

Ploeg, dank jullie! 

Zoals gebruikelijk schrijf ik jaarlijks een verslag van dit festival. Dit jaar merkte ik dat er te 

veel activiteiten waren om allemaal met de pen te volgen. Gelukkig liep er een 

medeverslaggeefster rond die schrijven kan. Corine, bedankt voor je aanvullingen! 

In Memoriam: Karin 

Ik bezoek gitaarfestivals in mijn regio sinds 2006. Eerst waren dat de Twentse Gitaarfestivals 

in Enschede en het Gitaar Festival Nordhorn in de gelijknamige plaats net over de grens bij 

Denekamp. 

Op een van de Twentse Gitaarfestivals ontmoette ik Karin bij de masterclasses en 

concerten, het bleek dat zij net zoals ik de festivals al vanaf het begin bezocht. Het jaar 

daarop zie je dan een bekend gezicht, altijd weer een aanknopingspunt voor een praatje, net 

zoals jijzelf voor hen een baken bent. En zo horen mensen zo langzamerhand bij de sfeer. 

Na de oprichting van Kulturhaus NIHZ in 2011 bezocht ze de festivals in zowel Enschede als 

Nordhorn en daarnaast zagen we haar ook op andere manifestaties van Kulturhaus NIHZ 

verschijnen. En zo wordt iemand een deel van de sfeer, iemand waarmee je een praatje 

maakt over muziek en welzijn, iemand die je mist als ze er niet is. 

Gaandeweg maak je een beetje kennis. Ze vertelde hoe graag ze opging in een mooi boek 

en daarbij een fijne cd draaide, maar ook dat er niks ging boven het luisteren naar een 

levende muzikant in contact met een aandachtig publiek. 

Vlak voor het festival overleed ze veel te jong terwijl ze bezig was met wat ze graag deed, 

opgaan in een mooi boek onder de klanken van prachtige muziek. Een overgang van droom 

bij leven naar een eeuwig leven in een droom. 

Karin, we missen je. 

De geheime competitie: Compositie 

Cloak and Dagger, scherpe en misschien giftige noten op papier. De geheime en vooral 

onzichtbare competitie van de componisten. Ditmaal zag ik zelfs Annette, Thomas en Jim 

niet met geheimzinnige bladmuziek door het pand zwerven. Knap werk van de 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/feast-on-six-strings
https://www.boekenbestellen.nl/boek/feast-on-six-strings
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compositiejury om tussen alle ander jurybeslommeringen composities op papier op basis van 

kennis, ervaring en innerlijk musiceren te beoordelen. 

Op zich vind ik het wel jammer dat deze competitie in het verborgene wordt gespeeld, want 

het lijkt me een interessante wereld op zich. Met uiteraard als nadeel dat de winnende 

compositie pas volgend jaar wordt uitgevoerd. Tot op heden was dat wachten echter de 

moeite waard, want de winnende composities bleken interessante muziek. 

Op zondagavond bleek de Russische (?) componist Constantin Blyoch de wedstrijd 

gewonnen te hebben met zijn White Sonata. Dat stuk wordt gepubliceerd bij de Louis 

Ignatius Gall Stichting en volgend jaar door een van de artiesten uitgevoerd. Er waren totaal 

14 deelnemers. 

Masterclasses 

Aniello Desiderio 

Alberto Mesirca 

Een vroege masterclass bij Alberto Mesirca deze keer. Ik had een “modern” luitstuk bij me: 

Fantaisie pour mon Luth van Annette Kruisbrink. Zoals ik al vaker had meegemaakt, had 

Alberto een scherp oog voor het muzikale detail. Goede tips waren rust in het stuk en 

accenten op de oplossingen van toonladderpassages. Die rust, dat viel even niet mee. 

Blijkbaar heb ik toch meer haast in mijn lijf zitten dan ik dacht. 

Jan Sanen 

De Belgische gitarist Jan Sanen is naast solist ook een ervaren ensemblespeler. Dat kwam 

bij deze masterclass goed uit, want ik liftte mee met Corine, waarbij we een paar van onze 

Kruisbrink duo’s speelden, waaronder Close Friends en Final Grip. We deden dat ad hoc 

(wat betekent dat we niet super voorbereid waren), en dat gaf aanleiding tot een aantal 
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nuttige tips over communicatie en naar elkaar brengen van onze klank. Zaken om aan te 

denken wanneer we verder gaan met repertoire opbouwen. 

Aniello Desiderio 

Ik had eerlijk gezegd nog nooit van Aniello Desiderio gehoord, terwijl hij toch een grote naam 

in de gitaarwereld is. ; -) En criticus zou hierop direct mijn betrokkenheid bij de gitaarwereld 

ter discussie stellen. Inderdaad, ik plus geen gitaarblogs uit, lees geen bekende gitaarbladen 

en ben nauwelijks op de hoogte van de nieuwe namen, opnamen en uitgaven. Het toeval 

speelt zodoende een grote rol. 

Desiderio maakte direct indruk op me, toen hij binnenkwam. Een markante persoon, stevig, 

wilde haren, mediterrane uitstraling. 

Ik speelde Tendresse van Annette Kruisbrink voor, een intrigerende compositie met als 

tempoaanduiding molto tranquillo e rubato. Zowel tranquillo als rubato zouden een belangrijk 

onderdeel vormen van de masterclass. 

Desiderio begon verrassend. Niet met kritiek, niet met commentaar, maar met een verhaal. 

Hij vertelde over een van zijn passies: Een goed glas wijn. Iedere keer als hij op de terugweg 

van zijn tournees op het vliegveld kwam, kocht hij een uitstekende fles wijn om daar thuis 

met familie en vrienden van te genieten. Daarbij zorgde hij ervoor dat de glazen perfect in 

orde waren, want, zo verklaarde hij, je drinkt geen rondborstige wijn uit een plastic 

koffiebekertje, de geur van dat materiaal alleen al verpestte het bouquet. Alleen het juiste 

glas van het juiste materiaal ondersteunde de wijn op zo’n manier dat je er echt van kon 

genieten. 

Zijn verhaal werd een parafrase. Hij vergeleek de muziek die je speelt met de wijn. Het glas 

dat ervoor zorgde dat de wijn tot zijn recht kwam, was de speeltechniek. Met een slechte 

techniek kun je jezelf en je toehoorders niet van muziek laten genieten. Het is zodoende de 

moeite waard om het glas op te poetsen en te polijsten, kortom op regelmatige basis iets aan 

techniek te doen. 

Wel, nu ben ik toevallig geen speler die zich echt concentreert op techniek alleen, ik heb 

jarenlang techniek op zijn gunstigst gecombineerd met stukken spelen. Dat heeft zijn 

voordelen en nadelen gehad. Mijn technische ontwikkeling was niet super. Daarom heeft dat 

de laatste tijd iets meer mijn aandacht, ook al ben ik in fysieke zin misschien met mijn 61 jaar 

wat aan de late kant. 

Desiderio had een interessant 5 minuten per dag schema met als sleutelwoord langzaam, op 

tijd en nauwkeurig. Vijf minuten lijkt weinig, maar in een druk leven is dat ook een uitdaging. 

Ik heb het schema uitgewerkt en aan de muur gehangen, en heel langzaam komt er iets van 

discipline tevoorschijn. Aarzelend… Ook kleine stappen moet je eerst zetten!  

Na de techniek kwam de muziek en dan vooral het begrip Tranquillo. Wat blijkt dat woord, of 

liever gezegd het gebrek daaraan, een sleutelbegrip in mijn leven! Ik werd me andermaal 

bewust van mijn haast, mijn angst om te laat te zijn om alles voor te zijn, zelfs het noodlot of 

dingen die nooit optreden. Dit werd voor mij een spiritueel moment, een handreiking om 

adem te halen, niet alleen in de muziek maar ook in het leven zelf, om zonder verstikking de 

tijd te nemen die nodig is. Hoe hou ik dit vast? Of brengt die drang opnieuw haast en angst? 

Ik voelde de emotie vlak onder de oppervlakte, aan de ene kant een diepe ontevredenheid 

met alles wat mijn tempo opjaagt en aan de andere kant een drang om mijn tijd en eigen 

tempo op te eisen tegen alle opgelegde deadlines in. 
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Het begrip Rubato heeft daar duidelijk verband mee. Rubato betekent geroofde tijd. Dat is 

geen contradictie met Tranquillo. Integendeel, je laat de tijd die alles nodig heeft intact en je 

speelt in die tijd in alle rust met je eigen tempo. Ik heb me er in de muziek altijd over 

verbaasd hoeveel tijd je hebt als je jezelf daarvan bewust bent. Niet haasten levert je tijd op! 

Een wonderlijke masterclass, een moment van contact, van bewust zijn en bewust worden. 

Desiderio’s moraal was een citaat uit De Heks van Portobello van Paolo Coelho. In dat 

verhaal gaat de hoofdpersoon in de leer bij een Kalligraaf in de woestijn. Zij leert perfect 

kalligraferen, maar mist volgens haar leraar nog één ding: “Je beheerst nu de woorden, maar 

de ruimte daartussen nog niet. ” Die ruimte, de rust, die bepaalt voor een belangrijk deel hoe 

je muziek naar buiten komt, hoe je jezelf kunt uiten. Haast en angst om op tijd te komen zijn 

daar niet de oplossing voor. 

Kortom: Uitdaging van dit jaar: Mijn eigen tijd en tempo terugwinnen. 

Ensemble 

Mijn verslag 

Het Gitaarfestival Nordhorn had dit jaar een ensemble workshop. Goed idee, ik vond de 

ensembleworkshops tijdens het Pieter van der Staak Festival en het Annette Kruisbrink 

Festival, beiden in het verleden in Kulturhaus NIHZ. 

Voor een ensemble heb je muziek nodig. Er stonden drie stukken op het programma, een 

arrangement van het Joodse volksliedje Kol Dodi door Louis Ignatius Gall, Fiesta Italiana van 

Bobby Rootveld en Nritya van Annette Kruisbrink. 

Kol Dodi is een recht toe, recht aan volksliedarrangement dat vlot wegspeelt. Fiesta Italiana

lijkt nog het meeste op de filmmuziek bij een Spaghettiwestern (de karavaan trekt door de 
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prairie) en had leuke gitaristische effecten. Nritya is een complex maar zeer Indiaas klinkend 

samenspel in en tegen de maat. 

We kregen de partijen voor het festival opgestuurd. Eh… zes dagen voor de eerste 

workshop, en van Nritya bleek de pdf niet goed te printen, daar kwam de volgende dag 

gelukkig een nieuwe partij voor. 

Oei, mijn deadline gevoel werd tot het uiterste geprikkeld, want ik zit niet graag in een 

ensemble zonder de partijen van tevoren goed te kennen. En dat bleek ik die korte tijd niet te 

doen. Erg vervelend, want je moet niet naar dit festival met een deadline in je hoofd. Dus een 

vriendelijk verzoek aan de organisatie: De volgende keer de partijen graag minimaal 4 weken 

van tevoren. 

Er waren drie deelnemers aan het ensemble, Carla, Corine en ik. Geen dubbele partijen, dat 

versterkte mijn deadline gevoel verder. Daar stond een goed stuk sfeer tegenover, de 

stemming onder de deelnemers was er een van “daar gaan we voor!” Inderdaad, ik had een 

keer een moment dat ik het niet meer zag zitten, maar de saamhorigheid sleepte me er 

doorheen. 

Er waren drie uur gereserveerd voor de workshop, met als doel een uitvoering op de 

allerlaatste avond, vlak voor het optreden van Aniello Desiderio. Dat bleek uiteindelijk te 

ambitieus, de stukken waren nog niet voldoende klaar voor een soepele uitvoering voor een 

groot publiek. Zodoende voerden we het voor klein publiek in de Lounge uit. 

We hebben er wel hard aan gewerkt, met zijn drieën en met tweetallen in verschillende 

samenstelling, en we hebben een hoop lol gehad samen en met de dirigenten. Met 

humoristische handige ezelsbruggetjes voor kwarten-triolen bijvoorbeeld. 

Ik vond het ensemble een fijn initiatief, dat er wat mij betreft zeker in moet blijven: Misschien 

is het een idee om het ensemblerepertoire volgend jaar met wat meer 

voorbereidingsmogelijkheden te herhalen, want bijvoorbeeld Nritya is een stuk waar je een 

publiek een plezier mee doet. 

*** 

Musiceren met elkaar 

(Een bijdrage van Corine Binnekamp) 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik deze workshop op het inschrijfformulier volkomen over het 

hoofd heb gezien. Kennelijk was ik veel te druk met inschrijven, uitzoeken bij wie ik een 

masterclass wilde volgen en natuurlijk met de voorbereidingen van mijn muziekstuk voor de 

competitie. Daar heb ik ruim de tijd voor nodig. 

Ik was dan ook aangenaam verrast toen Bobby mij mailde of ik mee wilde doen aan de 

ensemble workshop. Ja, graag, was mijn eerste reactie omdat ik met veel plezier heb 

meegespeeld met het ensemble bij het Annette Kruisbrink festival. Zoals Mark al schrijft: we 

waren met z’n drieën: Mark, Carla en ik. Ieder had een eigen partij. 

Elke ochtend startten we in de kelder. Elk muziekstuk was compleet anders in stijl: Koldodi

(Louis Ignatius Gall): prachtig om te horen in zijn eenvoud waarbij de melodie steeds vanuit 

een andere partij werd gespeeld. Een heerlijk nummer om de ochtend mee te starten en voor 

ons ook een prettig muziekstuk om in het samenspelen te komen, want dat is wel een kunst 

apart.  
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Het stuk daarna, Fiesta Italiana (Bobby Rootveld) bracht mij in gedachten naar de Romeinse 

tijd. Ik zag meteen beelden voor mij van legioenen die ten strijde trokken. Ik vond het ook 

leuk om een stuk van Bobby te oefenen, ik moest wel wennen om over de snaren met mijn 

nagel te schuren, op de klankkast te tikken en leerde meteen wat tambora is.  

Als laatste speelden we Nritya (Annette Kruisbrink). Ik had daar de baspartij en ontdekte hoe 

steunend het spelen van de maat is voor de andere ensemblespelers die wisselend op de 

tweede tel van de eerste noot of gewoon op de eerste tel moesten beginnen.  

De sfeer was geweldig. Onder leiding van Samuel Klemke en Annette Kruisbrink oefenden 

we de stukken elke ochtend. Arlette Ruelens was er elke keer bij om ons te ondersteunen 

met het instuderen. Uiteindelijk hebben we de stukken gespeeld voor Samuel, Annette en 

Arlette … een heel klein miniconcertje. Ensemble workshop is zeker voor herhaling vatbaar.  

Mark, Carla en ik hebben al besloten om vaker met z’n drieën te spelen. Zo worden trio’s 

geboren. 

Uit de ensembleworkshop is een ook een opzet voor een fictief verhaal ontstaan. Met elkaar 

hebben we een vierde personage bedacht waarbij het bedenken ervan al veel hilariteit gaf. 

Of het verhaal ooit geschreven gaat worden … dat is een tweede.  

Avond 0 

Roberto Tascini 
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Concert Pierre Bibault 

Het is al een paar jaar traditie dat het festival op Avond Nul begint met soep met broodjes. 

Een mooie gelegenheid om de vrienden van vorige jaren weer te ontmoeten. Ik begon lekker 

in de stemming te raken voor het eerste concert van Pierre Bibault. 

Er stond een heel elektronisch instrumentarium op het toneel, een computer en ongetwijfeld 

een sampler, dus ik was benieuwd hoe analoog en digitaal elkaar de hand zouden reiken. 

Bibault liet het publiek de keus bepalen tussen een akoestische of elektrische gitaar. 

Uiteraard kozen we voor de nylon oplossing! 

Het eerste stuk: Tellur van Tristan Murail, hardcore temporary, ik had het al eens eerder 

gehoord. Het stuk bracht ritme in ruis, fragmenten structuur in chaos die kristalliseerden tot 

strengen noten, waarin zelfs een beweging stemmen-ontstemmen vervat zat. Ik neigde 

tussen emotie en demotie. 

Het tweede stuk was behoorlijk experimenteel: Calvario van Zad Mouzakis, een muzikale 

uitbeelding van de kruiswegstaties. Eveneens hardcore contemporary, maar bijzonder 

interessant. De computer bleek een stugge medespelers, er waren drie reboots nodig om het 

apparaat te motiveren. Maar toen ging het los met sampling technieken en gestructureerde 

verstemming. 

De muziek bevatte intens eenzame momenten met een duidelijke symboliek: alle snaren 

werden verstemd naar de snaar daaronder, dus E => B, B => G, G => D etc., letterlijk 

nedergedaald ter helle, want zo klonk het op het laatst. Bij de slotscene, een duidelijk 

begrafenisritueel, waren alle snaren verstemd. 

De rol van de computer als sampler en medespeler was interessant. 

Concert Roberto Tascini 

Na het hedendaagse spel van Bibault, was het meer klassieke programma van Roberto 

Tascini een prettige afwisseling. 

Hij startte met de Chaconne BWV 1004 van Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Bach’s 

nagedachtenis aan zijn overleden vrouw Maria Barbara, iets dat duidelijk is te horen in de 

emotie van het middendeel. Tascini speelde het degelijk, maar heel soms iets te technisch. 

Het ging naar de klassieke tijd met Overture van Mauro Giuliani (1781 - 1829), een stuk met 

duidelijke kenmerken van de opera. Een lyrisch begin ging al snel over in enthousiaste tutti. 

Een mooie en operagetrouwe uitvoering met een frisse dynamiek. 

De Romantiek werd vertegenwoordigd door Johann Kaspar Mertz (1806 - 1856) met Elegia. 

Tascini bracht het stuk met drama en een mooie adem, het pianistische arpeggio was een 

passende begeleiding voor de romantische melodie. 

De Spaanse klank was van de hand van Isaac Albeniz (1860 - 1909) met Sevilla, zijn ode 

aan deze Zuid-Spaanse stad met duidelijk Moorse invloeden. Een lastig stuk! Tascini begon 

een beetje fuzzy, maar won later aan duidelijkheid. 

Saudade Nr. 3 werd de hommage aan de twee jaar geleden overleden Roland Dyens (1955 - 

2016). Een stuk dat me kippenvel bezorgde met zijn swing en contrast, plus dierbare 

herinneringen aan de laatste concertavond van het festival vorig jaar, de hommage aan 

Dyens waar zoveel artiesten aan meededen. 
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Lounge Concert Thomas Peperkamp 

Thomas Peperkamp debuteerde op het festival met een Lounge concert in 2005. Dat was 

een mooi concert, dus werd het hoog tijd voor een nieuwe editie. 

Admiration kwam voor het voetlicht als een charmante lieflijke liedvorm. Hij vervolgde met 

een hommage aan zijn vriendin, een arrangement van Mille Lune, Mille Onde, een 

compositie van de songwriters van Andrea Bocelli. Ontroerend duidelijk met 

hartverwarmende akkoorden. Om een beetje in de stemming te blijven maar toch de sfeer 

iets te veranderen speelde Peperkamp Incantation II, met stemmige maar iets minder zoete 

jazzy harmonieën. 

Valse Saudade bracht me een relaxte, maar toch wel trieste stemming, die ik als volgt zou 

kunnen citeren: 

Dansen aan zee / Een voor je tranen / Twee voor de mijne / Drie voor de horizon / Waaraan 

we verdwijnen. 

Je ziet, de maat die klopt! 

Het laatste nummer bracht me een Catalaans volksliedje van Miguel Llobet (1878 -1938) in 

gedachten en dat lag niet alleen aan de titel Valse de la Mare. Hierin golfde tedere melodie 

als de cadans van de branding heen en weer. 

Tijd voor de toegift. De kleine Levi sprong voorwaarts, gevolgd door zijn ouders op blokfluit 

en gitaar en een goede vriend op saxofoon. Gezamenlijk brachten ze het favoriete liedje van 

Levi. Een mooi debuut met belofte voor de toekomst! 

Dag 1 

Izhar Elias 

Ensemble Concours 

De tweede editie van het ensembleconcours dit jaar. Vorig jaar stikte het nog van de 

professionele ensembles die de weinige amateurs compleet op afstand zetten, ; -) dit jaar 
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was de angst voor het verhoogde niveau van de amateurs blijkbaar zo groot dat de profi’s 

thuis bleven. Niet alleen de profi’s, trouwens. Gelukkig was er dankzij de inzet van Matthijs 

van der Kolk een veld aanwezig dat breed genoeg was voor competitie. 

Het eerste ensemble, Janette Couvée en Ivar Bos. Ze traden op met repertoire van de mij 

compleet onbekende hedendaagse Poolse componist Miroslaw Drozdzowski. Twee stukken: 

Wyspa malych oceanow (Een eiland in de kleine Oceaan) en Balada o szmaragdowych 

wzgorzach (Ballade van de Emeralden Heuvels). Het eerste stuk kwam ontspannen over de 

bühne, in het tweede stuk toonden ze een goede gelijkloop en een balans in hun geluid. 

Ensemble nummer twee, het Duo Weelink/Ubink. Ze brachten vier stukken: Het wordt 

Spannend, Tres Hojitas -componist onbekend- en tot slot Polish Dance en Ballad van Pieter 

van der Staak (1930 - 2007). De dames synchroniseerden duidelijk van tevoren op de tel. Na 

het dansante eerste stuk kwam er een interessant vraag/antwoord spel, waarbij de een iets 

beter bij stem was dan de ander. De Polish Dance kwam gepolijst voor het voetlicht met een 

strak gelijk ritenuto en met de spontaan begonnen Ballad denk ik dat Van der Staak in mijn 

jonge jaren de Veronica Top 40 had kunnen halen: Een mooie popsong! 

Winnaars werden Janette Couvée en Ivar Bos, met een verdienstelijke tweede plaats voor 

Duo Weelink/Ubink. 

Concert Jan Sanen 

Ik herinnerde me de Belgische gitarist Jan Sanen van het profi-concours bij een Twents 

Gitaarfestival in het verleden en van zijn optreden met het Duo Teyata op datzelfde festival in 

2014. Hij zou eerst met Teyata optreden, maar door omstandigheden zat hij hier vanavond 

solo. 

Hij bracht een programma met muziek van (onder meer hedendaagse) componisten uit 

België. Fantasy Nr 1 van Chris Ruebens ontwikkelde zich tot een aangenaam stukje minimal 

music. Twee stukken van Matthias Coppens brachten donkergekleurde klanken in ballade en 

koraalvorm, beiden een wereldpremière. 

Voordat hij een arrangement van Roland Dyens ging spelen, bracht Jan Sanen zijn eigen 

hommage aan deze componist: Hommage aan Roland Dyens. Formeel zou je dat een 

Tombeau kunnen noemen. Het eerste deel had de sfeer van Songe Capricorne, het tweede 

deel klonk vrolijk blues-jazzy met een vette knipoog. Een mooie herinnering! 

Het arrangement van Dyens: Een bekend lied van de Belgische zanger/liedjesschrijver 

Jaques Brel (1929 - 1978), en wel Chanson des Vieux Amants. Prachtig gearrangeerd door 

Dyens en mooi gespeeld door Sanen, zodat mijn hart blij was een paar tranen in de pijplijn te 

kunnen sturen. 

Nogmaals een arrangement van Dyens op een compositie van een beroemde Belg: Django 

Reinhardt (1910 - 1953): Nuages. Sanen speelde deze bijna jazz-standard met een stevig 

tempo en frisse swing, met een flinke dosis humor, het leek haast alsof Reinhardt er zelf zat. 

Het enthousiaste publiek ontlokte een toegift van een eigen compositie, een Hommage aan 

zijn grootvader. Een fraai tremolo-stukje ter afsluiting! 
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Concert Izhar Elias 

Een minstreel loopt de zaal in, een kleine barokgitaar aan een draagband. Deze 

binnenkomst is het handelsmerk van Izhar Elias, zo heb ik hem ook een keer op het Twents 

Gitaarfestival zijn entree zien maken. 

Opvallend was zijn bijna poppy aanslagtechniek, ongetwijfeld dezelfde als we vinden in de 

beschrijving van Antoine Hamilton van de rage aan het zeventiende-eeuwse Engelse hof: 

“Francisco (Corbetta) had een Sarabande gecomponeerd die iedereen ofwel betoverde ofwel 

verdwaasde. De hele gitaarscene aan het hof probeerde het stuk te spelen, en God weet wat 

voor een kakafonie aan slagjes dat teweegbracht.” 

En inderdaad, Izhar Elias zette in met een aantal charmant en virtuoos gespeelde dansen 

van Francesco Corbetta (1615 - 1681), pop uit de zeventiende eeuw! 

Daarop wisselde hij van gitaar -het leek op een Stauffer model, een bekende gitaarbouwer 

uit het negentiende -eeuwse Wenen die door slim uit te besteden overal in Europa bekend 

werd-  en dook de romantiek in. Elegie van Johann Kaspar Mertz (1804 -1856) klonk 

karakteristiek en zoet op de Stauffer. 

Voor het laatste deel van het concert kwam het Torres model van stal voor stukken van twee 

hedendaagse componisten, Braun en Bardanashvili.  

Het begon goed met de Ciaccona van Braun. Interessant akkoordenschema, levendige 

ritmes in de variaties en hier en daar een stukje humor en een knipoog.  

Maar toen… Sola van Bardanashvili, een mix van Spaans, Joods en Georgisch idioom. Het 

begon redelijk gestructureerd met een sound van een Bach Prelude. Daarna sloeg de chaos 

erin en raakte ik de structuur kwijt. Ik kreeg geen contact. Helaas, echt heel knap gespeeld, 

maar ik kon er als luisteraar geen chocola van maken. Dat is de frustratie die ik bij 

hedendaagse muziek soms oploop. ; -) Blijkbaar begin ik een beetje vast te roesten in 

repertoire dat ik gewend ben. 

Lounge Concert Julian Réstropo 

Ook vandaag werd het programma op kleine schaal voortgezet in de Lounge. Julian 

Restrepo pakte de gitaar onder het toeziend oog van de kleine Levi. Allereerst Grave en 

Fuga uit BWV 1003 van Johann Sebastian Bach. 

De kleine Levi pakte de sfeer mooi mee, langzaam dansen op het Grave en lekker mee 

springen op de Fuga. Toen was het bedtijd voor hem, de pauze tussen de stukken was juist 

voldoende om hem met een zacht lijntje van het toneel weg te lokken. 

Volgende stuk werd Quatre Pièces Brèves van Frank Martin. Restropo bracht deze 

hedendaagse muziek fantasierijk en spannend. Ik was wel benieuwd hoe Levi hierop zou 

hebben gereageerd! 
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Dag 2 

Evgeni Finkelstein 

Voorronde Cat. 1 

De voorrondes van het Cat. 1 concours, traditioneel de langste sessie voor zowel jury als 

journalist. Tijd genoeg om naast de muziek interessante statistieken in ogenschouw te 

nemen. 

Ik neem een voorschot op zo’n statistiek: De aankondiging. Ofwel je kenbaar maken als 

artiest voor publiek. Een begroeting waarmee je jezelf als speler op het toneel zet. De 

statistieken: 27 deelnemers. Daarvan hadden tien spelers niet de beleefdheid om zich voor 

te stellen. Een behoorlijk percentage mensen die blijkbaar niet gekend willen worden. Dat is 

op zijn zachtst gezegd niet heel slim: Willen jullie nu artiest worden of niet? 

Exposure is the key tegenwoordig. Social Media, Youtube, Internet, al die zaken willen een 

naam hebben. Dus een goede raad, mensen, laat jezelf kennen en vertel wie je bent en wat 

je speelt. Alleen dan begrijpt een publiek wie je bent en herinneren ze zich jou nog als ze 

Itunes nazoeken of een zoekrecept voor Spotify samenstellen. 

OK, ik neem deze statistiek in het komende verhaal mee. De code AK = Aankondiging, GA = 

Geen Aankondiging. Wat de GA-ers betreft, het is maar goed dat ik mijn bronnen heb, 

anders waren jullie als Anonymous in de annalen gekomen. 

Jullie krijgen ook een andere statistiek van me mee. Ik ben brutaal dit jaar, dus ik voeg ook 

een waarderingsscore toe. Een ruwe karakteristiek, dat wel, van 1 tot 4 sterretjes: [*] – [****]. 

Dit is de eerste keer dat ik dat doe, ik heb twaalf jaar zonder scores gerecenseerd. Raak ik 

ook een beetje beïnvloed door de wedstrijdsfeer? Ook al vind ik dat concurrentie en strijd 

eigenlijk niet bij muziek horen? Dat je die moet delen met elkaar in plaats van de hijgende 

adem van je mededingers in de nek te voelen? 

In de krant lees ik soms verslagen van rechtszittingen waarbij iemand in de zaal schetsen 

gemaakt heeft. Die geven vaak in een paar rappe lijnen de stemming en atmosfeer weer. 

Toen ik op mijn schrijfplek in de zal zat, zag ik een meisje schetsen maken. Ik ging kijken en 

zag tot mijn verrassing dat ze de kandidaten tekende. Heel schetsmatig, maar toch 

herkenbaar. Dat is iets voor het verslag, dacht ik, en we maakten een praatje en hoorde ik 

dan ze Hana Gutkin heette en hier was met haar vader. Ze wilde de tekeningen wel ter 

beschikking stellen. Dus ditmaal een verhaal in zowel letters als beeld. Meer informatie vind 
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je in het interview met de tekenares! Om aan te sluiten op de tekeningen, gebruik ik dit keer 

nummering voor de kandidaten. 

Nummer 1: Mattias Van Cutsem [AK] [**] beet de spits af met een aantal Preludes van Mario 

Castelnuovo Tedesco (1895 - 1968). Een paar stukken mooi filmisch drama, de speler wist 

het verhaal erachter te raken met beeldend spel. 

Nummer 2: Jehee Lee [GA] [*] liet me als eerste in het ongewisse. Het leek iets van Bach, 

maar ja met meer dan duizend BWVs blijft het een gok. Zijn dynamiek was goed ontwikkeld, 

maar door een enkele aarzeling werd de uitvoering toch wat rommelig. 

Nummer 3: Marie Sans [AK] [***] maakte indruk op me met een aantal stukken van Carlos 

Castelle. Ze bracht een stevige en strakke klank en wist de toon in het langzame deel 

uitstekend te treffen. Het slotstuk, een vrolijke Gigue-achtig deel, bleef prima doorlopen over 

alle virtuositeit heen, waardoor de kleine kraakjes niet onoverkomelijk werden. 

Nummer 4: Oleksandr Chubarenko [GA] [**] ging voor geheimhouding van zijn repertoire. 

Het klonk hedendaags. Virtuoos maar met iets te veel show-off naar mijn smaak. De 

dynamiek was bij vlagen effectief. Heel soms deed de muziek me aan Brouwer denken. 

Nummer 5: Sheng Hsun Weng [AK] [****] bracht Etude 11 van Heitor Villa-Lobos (1887 - 

1959) voor het voetlicht. Hij smeerde de melodie lekker uit en bracht gezonde spanning in 

zijn uitvoering. De tremolo passage had een mooie dynamiek, ook al was het een tikkie 

onregelmatig. De balans tussen de secties was prima in orde, zeker het bijna verstillen op 

het eind. 

Figuur 1 Van Cutsem, Lee en Chubarenko 

Figuur 2 Sans en Hsun Weng 
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Nummer 6: Alexander Kryuchkov [AK] [***] waagde zijn kans met Etude 10 van Heitor Villa-

Lobos en Cappricio 2 van Luigi Legnani (1790 - 1877). Ik had Etude 10 nog niet zo vaak 

gehoord. Veel virtuositeit, ook op de vierkante millimeter. Goed gespeeld, maar wel erg 

technisch naar mijn smaak. Cappricio 2 deed me aan mijn eigen concourspogingen denken. 

Kryuchkov deed het op een bloedtempo, waardoor de muziek een beetje vaag werd. 

Nummer 7: Fu Ping Liu [GA] [**] maakte van zijn optreden een aflevering van de muziek quiz 

Wie raadt de Melodie? Hedendaags, dat hoor je zo, warempel een beetje jazzy, dat klonk 

mooi. Jammer dat de speler in virtuositeit verzandde. Het einde van het stuk vond ik minder 

interessant, het werd prelude-achtig waarbij de virtuositeit de muziek slachtofferde. 

Figuur 3 Kryuchkov en Ping Liu 

Nummer 8: Edwin Oranje [GA] [*] bracht absoluut een vrolijke noot en ook wat kleur in het 

deelnemersveld. Een kleurig kostuum met dito sjaal in combinatie met een ontspannen 

singer-songwriter houding was lekker onconventioneel in dit gezelschap. OK, ik zeg wel 

“Geen Aankondiging”, maar dat betrof de muziek. Oranje vertelde nog wel hoe lang hij bezig 

zou zijn: “Is wel zes minuten, ongeveer”. 

OK, genoeg geschreven, op naar de muziek. Hij speelde La Catedral van Augustin Barrios 

(1885 - 1944), de delen 1 en 3. Zijn benadering van de baslijnen in het Allegro Solemne was 

origineel, hij loste slordigheden met grappige improvisaties op, ook al had Barrios die niet zo 

opgeschreven. 

Later hoorde ik dat hij min of meer per ongeluk tussen de professionals was 

terechtgekomen. Nou, in dat licht vond ik, dat hij het best goed deed. Die onbevangen 

waaghalzerij kan ik wel waarderen, ook al zou ik me er zelf nooit aan wagen. 

Figuur 4 Edwin Oranje 
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Nummer 9: You Wu [GA] [**] speelde cloak and dagger met zijn programma. En ik maar 

raden. Hij zette de capo op III. Was het nou een Fancy van John Dowland (1563 - 1626) of 

een Recercare van Francesco da Milano (1497 - 1543). Wat het ook was, hij speelde het 

netjes en de doorbindingen klopten. Het bleek een tweedelig stuk met de nodige virtuositeit 

in het laatste deel. Netjes afgewerkt. 

Nummer 10: Francois-Xavier Dangremont [AK] [****] sprak zo snel, dat ik de titel niet kon 

volgen. Na enig graven in mijn geheugen, kreeg ik het idee dat hij Valseana en Preludio e 

Toccatina van Sergio Assad speelde. Valseana klonk prachtig warm en de swing zat er bij 

Toccatina goed in, alhoewel hier en daar de valkuil van de haast gaapte. 

Figuur 5 Wu en Dangremont 

Nummer 11: Worrapat Yansupap [GA] [****] zei niks, maar speelde gelukkig een herkenbaar 

stuk, een Tango van Astor Piazzolla (1921 - 1992). Yansupap pakte het stevig aan, wat een 

bloedtempo, en bracht spanning in het stuk. Die spanning zat niet alleen in de muziek, het 

was bepaald een show die hij bracht, tot tegen het pathetische aan (kreun/steun bij iedere 

inzet). Ik moest niet geheel onwillekeurig aan Yamashita denken. 

Nummer 12: Stefan Volpp [GA] [***] startte zonder een enkel woord, dus ik kon alleen 

vaststellen dat zijn stuk door een hedendaagse componist was geconstrueerd. Toch jammer, 

want zo blijven ook componisten in de anonimiteit. Het stuk bestond uit stiltes en Bolero-

achtige passages, waarbij de speler goed gebruik maakte van die stiltes. Ik kreeg de indruk 

dat het een programmatisch stuk was. 



17 

Figuur 6 Yansupap en Volpp 

Nummer 13: Thomas Beer [AK] [***] verscheen in een frisse outfit en bracht bovendien een 

nieuw type plexiglas gitaarsteun mee met zuignappen op het achterblad. Hij speelde Prelude 

Nr. 8 van Manuel Ponce (1882 - 1948) en Le Gondolier van Johann Kaspar Mertz. De 

Prelude werd mooi sereen en vooral duidelijk. Le Gondolier kreeg een mooie klank, maar 

was weer net iets te tam. 

Tijd voor een pauze en een slok water in een best warme zaal. Ik dacht na over mijn 

sterretjes. Vier sterretjes is eigenlijk niet voldoende om het niveau te kwantificeren. Het lijkt 

absoluut, maar het blijft subjectief. Ik merkte wel dat ik tot nog toe nog geen finale-gevoel 

had gehad. Dat is niet in sterretjes uit te drukken, blijkbaar. 

Nummer 14: Clovis Dethier [AK] [***] zette in op een deel uit de Sonata van Antonio Jose 

(1902 - 1936). Ik heb dit stuk al een aantal malen gehoord, ben eraan gewend geraakt, maar 

het begint bij iedereen anders. Bij fragmenten speelde Dethier mooi van toon en dynamiek. 

Maar de grote lijn… dat is verrekte lastig bij dit stuk. Het bleef zodoende bij fragmenten. 

Figuur 7 Beer en Dethier 

Nummer 15: Areg Hakobyan [AK] [**] kwam met een Fantasie van Johann Kaspar Mertz 

over een lied van… tja, dat kon ik niet verstaan. Vrij onbekende compositie en niet Mertz’ 

sterkste stuk. Ik hoorde hele mooie momenten, maar ook een door virtuositeit gedreven 

gehaastheid. De gitaar voelde dat haarfijn aan en begon in de loop van het stuk aardig 

ontstemd te raken. 
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Nummer 16: Dmytro Omelchak [AK] [****!] deed de gooi naar de prijzen met Sevilliana van 

Joaquin Turina (1882 - 1949). Een levendige uitvoering met natuurlijke ademhaling, de toon 

prima in orde en de stille passages spat-nauwkeurig uitgevoerd. Dit werd mijn eerste finale-

sterretje van de middag. 

Figuur 8 Hakobyan en Omelchak 

Nummer 17: Marcelinno Echevarria [GA] [***] bracht duidelijk onduidelijkheid in de aard van 

zijn programma. Ik herkende een Prelude van Johann Sebastian Bach (die in D uit een van 

de Cello Suites). Frasering was aardig, maar het stuk verdronk in een te introverte uitvoering. 

Stuk twee was onbekend en ongetwijfeld hedendaags. Virtuoos arpeggio-riedelen, maar 

helaas te vlak gespeeld. 

Figuur 9 Mr. Echevarria 

Nummer 18: Federica Canta [AK] [****!] vulde de zaal met de Hongaarse Fantasie van 

Johann Kaspar Mertz. Ze liet horen waarom ik een zwak heb voor de muziek van Mertz. 

Opvallend was haar stevige en resolute aanpak vanaf noot 1. Leuke articulatie en ruime 

frasering, met een paar lekkere rustmomenten. Finalesterretje. 
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Figuur 10 Federica Canta 

Nummer 19: Nikolas Göhl [AK] [****!] kwam ook binnen met de plexiglas moderniteit. Toch 

vraag ik me af of je er na twee uur spelen geen striemen op je been van krijgt. OK, detail. Hij 

speelde de bekende Fantasia van Luis de Narvaez (1500 -  1560) en Danza Altiplano van 

Leo Brouwer. Fantasia, een aangename verrassing: fris en levendig met een duidelijke 

stemvoering die je als luisteraar kunt volgen. Danza volgde in hetzelfde stramien: Strak, 

virtuoos en vrolijk. Finalekandidaat voor mij. 

Nummer 20: Garen Ajamian [AK] [**] sloot de pauze af met een stuk van Napoleon Coste 

(1805 - 1883). Virtuoos en zeer luid, praktisch zonder enige dynamiek, daar moet de speler 

echt iets aan doen. De vlakke aanpak bleef tot en met de zeer lange slotpassage waar Coste 

patent op heeft. 

Nummer 21: Ana Santisteban [AK] [***] kwam elegant op en bracht in het voorbijgaan een 

vleugje rozengeur mee. Ze wilde het podium bestormen met Cappricio 24 van Niccolo 

Paganini (1782 - 1840). Bestormen, inderdaad, virtuoso diabolico. Muzikaal? …. Mmmm, tja. 

Ik was blij date r ook een paar langzame passages in het stuk zaten. 

Nummer 22: Ferran Talarn Bria [AK] [**] speelde een deel uit de Sonata van Antonio Jose. 

Een diepe zucht van mijn kant… Hij begon luid en krachtig, maar wat een haast in een veel 

te hoog tempo. Bijna ademnood. Dat konden die paar mooie en serene momenten die er ook 

waren niet compenseren. 

Nummer 23: Ptolemaios Armaos [AK] [***] bleek een entertainer met een vlotte babbel. Hij 

zette de voorronde in met Capricho Arabe van Francisco Tarrega (1852 - 1909). Dat is 

werkelijk eeuwen geleden dat ik dit stuk op concoursen heb gehoord. Hij speelde het netjes, 

alhoewel ik soms dacht: “Kom op, ietsje meer passie!” Het capriccio element kwam er 

overigens goed uit. 

Nummer 24: Minhyuk Choi [GA] [**] liet de herkenning van zijn repertoire aan de luisteraar 

over. Het bleek een van de Caprichos de Goya van Mario Castelnuovo Tedesco. Dit stuk 

werd de tragedie van deze voorronde, de speler had ernstig te lijden van hoorbare en 

zichtbare black-outs en sloeg stukken over. Buiten dat was ik niet onder de indruk, want hij 

was slordig in wat hij wel voor het voetlicht bracht. In dit geval dacht ik even: “Wat doet die 

man zichzelf aan?” 

Nummer 25: Byeongro Kim [GA] [**] maakte er eveneens een repertoireloterij van. Ik wist 

hem! Wals Nr. 3 van Agustin Barrios! Het stuk werd een slow waltz, ik vond het ietsje te 

relaxt. Pas op het einde kwam het juiste tempo erin. 
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Figuur 11 Ajamian, Santisteban, Bria en Kim 

Figuur 12 Armaos, Choi en Font 

Vijfentwintig kandidaten waren de revue gepasseerd. Hoog tijd voor een pauze. Het blijft een 

hele zit, zeker voor de jury. 

Nummer 26: Mercé Font [AK] [****!] verraste me met Old Oak uit de Three Forest Paintings

van Konstantin Vassiliev. Mooi gedragen gespeeld met aandacht voor alle details en een 

prima frasering. Ik geef er een finale-sterretje voor. 

Nummer 27: De laatste kandidaat Sooyeon Lee [AK] [****]. Helaas was zijn aankondiging 

onverstaanbaar, maar ik herkende de muziek: Danza del Molinero en Danza del Fuego 

Fatigo, beiden van Manuel de Falla (1876 - 1946). Danza del Molinero staat bekend als een 

beetje rauw stuk met die rasgueados. Lee speelde het een stuk zachtmoediger, best wel 

aangenaam. Jammer dat er hier en daar “gaatjes” in de dans leken te vallen. 

Danza del Fuego Fatigo bracht me terug in de tijden van het Segovia Guitar Quartet begin 

negentiger jaren vorige eeuw, het enige klassieke gitaarensemble met een heuse fanclub. 

Lee speelde een aansprekend arrangement voor solo, echt een grappige zetting. Zeker voor 

de solist bleken de riedeltjes van Ed Westerik, een van de leden van dit kwartet, een hele 

uitdaging. Ik vond Lee’s uitvoering mooi en neig naar een finalesterretje. 
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Figuur 13 Font en Lee 

Die sterren uitdelen is evenwel aan de jury. Wie gaan er direct door en wie krijgen een plaats 

in de Tweede Kans Ronde? 

Interview met Hana 

Zoals hierboven beschreven, hadden we bij de voorrondes nog een trouwe toeschouwster 

die de karakteristieken van de kandidaten schetste. Zij was net zoals de juryleden en 

ondergetekende tijdens het hele programma aanwezig. Ik was nieuwsgierig, dus ik nam haar 

een klein interview af. 

Mark: Je bent nu met je illustraties officieel medewerkster aan het verslag van het Gitaar 

Festival Nordhorn Gitaar. Wil je iets over jezelf vertellen? 

Hana: Ik ben Hana Gutkin. Ik ben op het festival met mijn vader. Ik ben 13 jaar en zit op de 

Middle School Grade 7 met specialiteiten Film en Fotografie. Daarnaast teken ik graag en 

hou ik ook van wiskunde 

Mark: Waar woon je? 

Hana: Ik woon in een voorstad van Jeruzalem. Ik hou van het stadsleven, maar ik maak ook 

rondreizen naar de woestijn, Galilea en de kust. We gaan veel vanuit school op stap in het 

land, we trekken Israël rond met de reisklas. 

Mark: Je tekent graag. Hoe doe je dat? 

Hana: Ik teken dingen uit het hoofd, ik zet zo beelden op papier. 

Mark: Je bent hier op een muziekfestival. Van wat voor muziek hou jij? 

Hana: Van The Beatles! En van alle muziek die mooi is. 

Mark: Ik zag je de gitaristen op het podium tekenen. Hoe werk je? 

Hana: Ik begin met de neus en de wenkbrauwen, die vallen op. Daarna teken ik attributen 

zoals haardracht en een bril. En soms teken ik er iets bij omdat ik nieuwsgierig ben en achter 

de schermen wil kijken. 

Mark: Ik vind je tekeningen een mooie aanvulling op het verslag. De spelers vinden het vast 

leuk om zichzelf uitgetekend te zien. Dank je wel! 

Concert Chia Wei Lin 

Chia Wei Lin is geen onbekende in Nordhorn, in 2012 won hij hier het Cat. 1 concours. Ik 

was benieuwd hoe hij zich in die zes jaar had ontwikkeld. 
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Zijn eerste stuk was The Flying Eastman Suite van de Koreaanse componist Cha-Jan 

Chang, een vijfdelig stuk. Messenger, travelling through time and space ontwikkelde zich als 

dromerig arpeggiopatroon met flageolet thema en een behoorlijk poppy slot. Mediators 

Universe bleek een Oosters thema met een duidelijke Koto klank en een hoop percussie 

overal op de kast.  Warrior, fighting to the end was hardcore contemporary met razende 

toonladders en een continue transitie tussen rust en onrust. In Song of the Wanderer kwam 

de rust weer een beetje terug in een marchant thema met een jazzy tintje. Dit alles knap en 

goed afgewerkt gespeeld. 

Muerte del Angel van Astor Piazzolla ging zelfs nog beduidend sneller dan vanmiddag in de 

voorrondes (en dat vond ik zelf te snel). Maarr… beheerste snelheid is iets heel anders en 

dat toonde Chia Wei Lin duidelijk aan. Het contrast tussen de snelle en langzame delen was 

uitstekend. 

Cappricio Diabolicio van Mario Castelnuovo Tedesco, zijn homage aan Paganini, wat zal ik 

zeggen., Genieten van een geweldige balans tussen virtuoos en ontroerend mooi. 

Het publiek was terecht enthousiast. Dat leverde een toegift op in de vorm van een Samba

van Marco Pereira. Molto virtuoso! 

Kortom… Chia Wei Lin heeft grote stappen gemaakt sinds 2012! 

Concert Evgeni Finkelstein 

Dat is lang niet gebeurd, een programma waarin ruim baan is gegeven voor Barokmuziek. 

Evgeni Finkelstein bracht het. Namen van componisten die ik weleens gelezen had, maar 

nooit de muziek beluisterd. 

Allereerst een Andante van Carl Friedrich Abel (1723 - 1787). Het stuk kwam oorspronkelijk 

uit een vioolsuite. Finkelstein speelde het met een verrassend brede en strakke klank. Qua 

stijl leek het een beetje op Couperin. 

Het tweede stuk, La Voix Humaine van Marin Marais (1656 - 1728), bijgenaamd De Engel 

van de Viola da Gamba, had een verrassende melodie voor de oude muziek uit die tijd, heel 

bedachtzaam en mijmerend, bijna zonder de bekende barokke versiering. Muziek met 

zeggingskracht. 

De derde barokcomponist, Antoine Forqueray (1672 - 1745), was een lid van een familie 

muzikanten. Je ziet, hij werd geboren in het jaar dat wij in de Geschiedenisles als Rampjaar 

voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden leerden. Dat gold overigens niet voor 

zijn muziek. Twee stukken, La Couperin en La Portugaise. Het eerste stuk had inderdaad 

veel weg van Barricades Misterieuses. Veel rauwer van stijl overigens dan zijn tijdgenoot 

Marais. Het tweede stuk combineerde vrouwelijke elegantie met een licht ontvlambare 

passie. Het stuk trippelde als een donkerharige Mediterrane schone en deelde met de 

rasgueado achtige techniek die we gisteren bij de muziek van Corbetta al hadden gehoord 

rake klappen uit. Da’s passie… 

Van Barok ging het naar (bewerkingen van) Russische volksliedjes.  

Ljachov (1833 – 1877) bewerkte het liedje De Oude Weg, met als resultaat een melancholiek 

stuk dat veel weg had van de muziek van Mertz, een thema en variaties met een Balalaika 
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op het eind. Van Rudnev was de hedendaagse bewerking van Van Avond tot Middernacht, 

een vrolijk dansant lied van drinken en uitgelaten zijn.  

Nikita Koshkin, tenslotte, tekende voor een bewerking van De Val van de Vogel in de vorm 

van een Passacaglia met Toccata. Verhaal gaat dat Koshkin oorspronkelijke alleen de 

Passacaglia schreef, maar er op stel een sprong een deel bij aan moest componeren omdat 

het in het concertprogramma stond. Dat werd nachtwerk. Een duidelijk hardcore 

contemporary stuk waarin de verbinding met volksmuziek me eerlijk gezegd totaal ontging. 

Enthousiast applaus ontlokte een toegift: La Rêveuse van Marin Marais. Wederom 

verrassend contemplatief voor Barokmuziek. 

Kortom, een mooi concert dat uitstekend klonk op Finkelstein’s 40 jaar oude Ramirez. 

Grappig om te beseffen dat ikzelf al gitaar speelde toen deze gitaar nog gebouwd moest 

worden. 

Lounge: Geen Vodka maar Pizza 

Na het avondconcert kwam de traditionele uitslag van de voorrondes. Directe finalisten 

werden Francois-Xavier Dangremont, Nikolas Göhl, Dmytro Omelchak en Marie Sans. Voor 

de herkansingsronde kwamen in aanmerking Federica Canta, You Wu, Sheng Hsun Weng, 

Stefan Volpp, Ptolemaios Armaos en Worrapat Yansupap. 

Aangezien ik niet bij deze herkansingsronde ben geweest, verklap ik vast de uitslag. Stefan 

Volpp en Ptolemaios Armaos gingen door naar de finale. 

De uitslag van de voorrondes bleek in het verleden de sfeer nogal te drukken. Want er zijn 

winnaars en verliezers en niet iedereen kan dat relativeren. Daarom werd de Asturias Vodka 

competitie in het leven geroepen, een wedstrijd van meerdere rondes met als centraal thema 

het snelle deel van Asturias van Albeniz. Het mechanisme was zo: Rondje spelen, glas 

Vodka, rondje spelen, glas Vodka, enz, totdat de laatste overblijft die Asturias nog enigszins 

correct kan spelen. 

Een aardig idee voor een bliksemafleider, ware het niet dat de deelnemers goed tegen 

alcohol moeten kunnen. ; -) Daarom zou ik zelf nooit meedoen, ik haal een enkel glas Vodka 

al niet. En Asturias staat nog niet in de originele versie op mijn repertoire. 

Dit jaar meldden de eventuele deelnemers zich voortijdig af. In plaats daarvan kwam de 

Pizzakoerier langs met een stapel dozen. Mooi werk, hier word je hoogstens wat dikker van, 

in plaats van Vodka-blauw! 
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Recuerdos de Concurso 

Bij het horen en zien van al die concoursdeelnemers met hun succes en worsteling, vraag ik 

me weleens af wat er door je heen gaat als je zo op het toneel zit. Wat is de spanning, wat 

zijn de dromen en hoe vallen de teleurstellingen iemand op het dak? Wel, ik vraag het me 

eigenlijk niet af, want ik heb het zelf meegemaakt op mijn bescheiden niveau. Daar gaat het 

Festivalverhaal van dit jaar over: 

Alfonsina y el Mar 

Het is tijd… 

De deur gaat open. De competitieleider haalt me op uit de inspeelruimte. Ik pak mijn gitaar 

en de bladmuziek en volg hem naar boven 

“Good luck!” fluistert hij en houdt de deur naar de zaal voor me open. Daar zit de jury en 

publiek. 

De spanning is anders… 

Optreden geeft plankenkoorts, onvermijdelijk, ik vrees het spanningsveld tussen willen en 

kunnen. Dat houdt me aan de ene kant scherp, maar vertegenwoordigt ook een stille angst 

voor verlamming. Een concours met jury stapelt daar beoordeling van mijn uitvoering 

bovenop en daarmee gevoelsmatig ook van mezelf. Ik vind optreden het leukst, een 

concours is een andere kwestie. Kan ik daartegen of niet?  

Daarbij een extra uitdaging… ik was altijd een slecht verliezer… 

Flashback: Broertjes en zusjes onder elkaar. Spelletjes waren geen spelen, maar bittere 

ernst, een keiharde strijd om de macht in tijdelijke bondgenootschappen tegen een 

gemeenschappelijke angst voor het gezag.  

“Als jij verliest, verklap ik niet aan mama wat je hebt uitgevreten”.  
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Gevaar! Vrees voor straf! Gemerkte kaarten, een krasje op de Spion van Stratego, flexibele 

en ad hoc veranderende spelregels.  

Dodelijke competitie… Nog steeds…  Alleen geen spelletje meer… 

Ik schud mijn hoofd, nee, daarvoor kom ik hier niet. Dacht ik… die tijd is toch geweest? 

Werkelijk? 

Ik loop naar het toneel, kijk publiek en jury aan en maak een buiging. Ik neem de tijd om te 

gaan zitten en mijn gitaar te stemmen. Mijn hartslag loopt op. Ik schik mijn bladmuziek op de 

standaard. Drie stukjes, eentje Romantiek, eentje Hedendaags en een traditioneel stuk: 

Alfonsina y el Mar. 

Alfonsina is een stuk met een verhaal. Het spreekt tot de verbeelding, niet voor niets zingen 

Argentijnen dit als hun tweede volkslied. Het is het testament van de dichteres Alfonsina 

Storni die haar leven in haar eigen hand wilde nemen nadat de dood haar liefde had 

weggerukt en kanker haar eigen leven bedreigde. Een laatste gedicht. 

Voy a dormir, ik wil gaan slapen. 

Het verhaal in deze muziek was de grootste uitdaging van mijn voorbereiding. Meer nog dan 

de techniek en de structuur. Identificatie met verdriet waarvoor de dood de enige uitweg 

blijkt. 

Ik adem in. Herinner me de lessen rond optreden. “Adem diep in, concentreer je en breng je 

hartslag omlaag. Hartslag drijft tempo op. Neem de tijd.” Ik volg ze na met een vage 

afstandelijkheid. 

Het romantische stuk passeert de revue. Redelijk maar niet bijzonder. Ja, zelfkritiek is mijn 

sterke punt, als ze daar eens een prijs voor hadden, dan won ik altijd! 

Alfonsina… Ik speel de eerste frase van wanhoop en verdriet. Mijn ogen dwalen af van de 

bladmuziek naar een strand bij Mar del Plata waarin voetsporen in het natte zand bij de 

waterlijn de laatste sporen vormen van een bedroefde maar moedige vrouw. De branding 

slaat op het strand, maar brengt niemand terug naar een mogelijke redding. Meeuwen 

krijsen boven het donderen uit. 

Ik speel haar gedicht dat ze achterliet. 

Je zult me vergeten, en o ja, een vraag, 

Mocht hij weer eens bellen vandaag, 

Zeg maar dat ik niet meer aan de lijn zal komen, 

Ik ben dan al op weg naar mijn verre dromen… 

Nee, dat is haar gedicht maar voor een deel! Ik verzin het zelf!  

Pats! Contact kwijt! Mijn blik stuitert terug naar de noten op papier. 

Waar ben ik? 

Paniek! 

Blackout! 

Mijn spel aarzelt en valt stil. 

Shit, dat was het dan! Geen jury accepteert dit! 
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Doorzetten, idioot. Beperk de schade! Anders verlies je zeker! 

Mijn ogen tasten wanhopig de structuur van de noten af, hun lijnen lijken te dansen. Het 

signaal dringt door tot mijn handen, vingers drukken op de snaren. Het is raar, ik voel weinig, 

ik blijf op afstand. Geen zweetdruppels die over mijn rug glijden, maar iets dat erger is dan 

dat. Onverschilligheid en veroordeling. Mijn criticus weet alles, weet precies waar het fout 

ging, maar helpt me niet op weg. 

Verkeerde punt, idioot! 

Ik speel stug door en haal het slotakkoord. Alfonsina zelf is dan al lang dood, mijn spel is niet 

meer in staat om haar sterven te verklanken. Ik voer het derde stuk uit, maar de schok van 

mijn falen drukt mijn toon diep in de loopgraven. De stilte lijkt na de laatste noten des te 

dieper. Er volgt applaus. Ik weet niet hoe ik het op moet vatten. 

Waardering of troostprijs? 

Ik sta op, maak een buiging en loop de zaal uit. De volgende kandidaat staat al te wachten. 

Ik vraag me even af wat hij aan mijn blik kan zien. Pas dan dringt het verloop van mijn 

concours tot mij door. Mijn hartslag veert op, ik voel klam zweet.  

“Hoe ging het?” vraagt de competitieleider. 

Op dit moment is dat een vraag die ik mijn beste vriend of zelfs mijn lief niet naar waarheid 

zou beantwoorden. Ik omzeil mijn rotgevoel met een gemeenplaats. Teleurstelling ontaardt 

langzaam in woede. 

Je hebt het verkloot! Ik zei nog zo dat je jezelf beter moest voorbereiden, dat je je kop erbij 

moest houden. Had het uit het hoofd geleerd, dan was je de koers niet kwijtgeraakt! 

Ik voel me intern overweldigd door een hele serie had je maar, was je maar, deed je maar en 

soortgelijke beweringen.

Ik heb verloren! 

Iets in mij vraagt nauwelijks hoorbaar in de ruis van de andere emoties: Wat ben je werkelijk 

kwijt? 

Ik ga op de trap zitten. Deze vraag is indringend. Wat ben ik kwijt? Nee, het is niet mijn ego, 

bepaald niet. Ik realiseer me dat het veel ernstiger is. 

Op dit moment… Mijn speelplezier… 

Een wedervraag. Is het je dat verlies dan waard, wedstrijd spelen, drang om te winnen? 

Ik schud mijn hoofd. Mijn woede ebt weg. Omstanders kijken me verbaasd aan. 

Nee, mijn speelplezier, mijn liefde voor muziek en instrument, de drijvende kracht achter wat 

ik met die gitaar doe, dat is pas belangrijk! Ik kan muziek beter met een publiek delen dan te 

proberen me daarmee koste wat kost te onderscheiden voor een jury. 

Ik neem me voor niet eerder aan een concours mee te doen voordat ik geleerd heb om 

muziek belangeloos te delen… 

Anders wordt het opnieuw zelfmoord in Mar del Plata. 
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Dag 3 

The Horsemen of the Apocalypse 

Amateurcompetitie Cat. 3 

De deelnemerslijst was hoopvol, 7 kandidaten voor de Categorie Drie amateurs, spelers 

tussen de dertien en zeventien jaar. Echter, er waren er drie afwezig, last minute cancel…

Het leek wel plankengriep! Dat schoot dus wel op. 

Zodoende werd Lisann Wilde de eerste die de stap naar de prijzen kon wagen met Canarios

van Gaspar Sanz (1640 - 1710) en Pasodoblillo van Bartolome Calatuyud (1882 - 1973). 

Vooral Pasodoblillo gaf me een nostalgisch gevoel, het was mijn allereerste stuk op mijn 

allereerste gitaarles bij Thea van der Meer. 

Canarios bleek een verkorte versie van het origineel. De 6/8 naar 3/4 wendingen vice versa 

kwamen er goed uit. Pasodoblillo klonk net zoals in mijn herinnering, al was het behoorlijk 

wat sneller en gehaaster dan ik vroeger deed. Neem de tijd (dat moet ik zelf soms ook doen). 

Ik had Taisa Kondrakova en vooral haar Oma al eerder ontmoet. Ik heb een praatje 

gemaakt. Ze kwamen helemaal uit Rusland en daarbij nog een eind achter Moskou richting 

de Oeral. En Oma was razend trots, de lange reis was de moeite waard! 

Kondrakova kwam in fraai hemelsblauw het toneel op, de outfit was prima verzorgd. Ze 

bracht twee stukken: Een Valse Venezolano van Antonio Lauro (1917 - 1986) en de variaties 

op Harmonious Blacksmith van Händel door Mauro Giuliani. 

Valse Venezolano kreeg een fris walstempo, een mooie frasering op de loopjes en een 

lekkere swing. De Händel variaties vielen op door de transparante stemvoering en de 

duidelijk herkenbare fraseringsverschillen in de variaties. Daarbij ging ze voortvarend om met 

de kleine foutjes en technische sprongen. Jammer dat in de mineurvariatie de bas de 

melodie overstemde. Een best lang stuk, trouwens, ik herinner me dat het in The Classical 

Guitar van Noad al gauw drie pagina’s besloeg. 
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Norek Arends verscheen met een drietal stukken: Come Again van John Dowland (1563 - 

1626), Manha de Carnaval van Luis Bonfa (1922 - 2001) en de Bolero van Bartolome 

Calatuyud. 

Come Again alweer een stukje nostalgie, ik begon mijn amateurcarrière met 

Renaissancemuziek. Heel herkenbaar. Manha de Carnaval bracht de melancholieke easy 

Brasilian swing van de ochtend na carnaval uit de beroemde film Orfeu Negro. De speler 

dempte op het eind netjes af. Met de Bolero marcheerde Arend strak vooruit. 

De laatste kandidaat, Dylan Prentner, een oude bekende van de vorige festivals. Twee 

stukken ditmaal, Etude nr. 9 uit Op. 6 van Fernando Sor en Mignone van Johann Kaspar 

Mertz. 

Etude nr. 9 komt uit de beroemde en ook beruchte Segovia reeks, het was de etude met de 

schuivende akkoorden. Prentner hield de muzikale lijn goed vast, ondanks kleine 

slordigheden en hier en daar wat onrustige versnelling. Mignone leek haast op filmmuziek, 

een heel programmatische compositie met de nodige technische uitdagingen. Prentner nam 

de hordes met een mooi krachtige toon en schoof de kleine foutjes resoluut terzijde, zijn spel 

had continuïteit en een zekere uitstraling. 

De uitslag werd uiteindelijk: 

1. Dylan Prentner. 

2. Taisa Kondarova. 

3. Norek Arens. 

Daar kon ik me mee verenigen. 

Amateurcompetitie Cat. 4 

De Categorie 4 competitie richt zich op amateurs tot twaalf jaar oud. Met slechts een 

afmelding zat deze competitie behoorlijk aan het aantal inschrijvingen. 

De spitsafbijter Benedikt Fuhrmann had het prima voor elkaar, zijn begeleider zette alles op 

het toneel, hij hoefde alleen maar te gaan zitten en spelen. Daarvoor had hij twee stukken 

ingestudeerd, Prelude Nr. 2 van Heitor Villa-Lobos en een Prelude van een hedendaagse 

Duitse componist. 

Prelude Nr. 2 werd een dapper stuk, helemaal uit het hoofd. Zijn klank in de relatief rustige 

gedeeltes was aangenaam, de snelle arpeggiopassage van het middendeel lukte voor zijn 

tempo goed. Bij het tweede stuk kwam de bladmuziek tevoorschijn. Lezen en spelen tegelijk 

bleek voor dit hardcore temporary stuk toch knap lastig. Ik vond het wel verrassend, gezien 

de leeftijd van de speler, dat deze muziek al voor het voetlicht komt. 

Adi Ganesh kwam als tweede op. Ik had voordien al een praatje met hem en zijn 

enthousiaste moeder gemaakt, dus ik wist al iets van de achtergronden. Hij speelde drie 

stukken, Etude Nr. 9 uit Op. 60 van Matteo Carcassi (1792 -1853) en een tweetal poppy 

ballads. 

Ganesh bleef goed op tempo in Etude Nr. 9, maar had toch wat last van de lastige overgang 

in het tweede deel van het stuk. De eerste Ballad vereiste een capo op de tweede fret. Ik 

hoorde een fris slagje met een enkele overgang die nog wat oefening vereiste. De laatste 
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Ballad was een mooie romantische uitsmijter, een thema/variatie stuk met uitstapjes naar de 

hogere frets en een hintje tremolo. Ik vond het zijn beste stuk, er zat een goede flow in. 

De uitslag werd: 

1. Benedikt Fuhrmann. 

2. Adi Ganesh. 

Ook daar kon ik me mee verenigen, alhoewel ik het repertoire van nummer twee wat leuker 

vond. 

Jazz Workshop 

(Een bijdrage van Corine Binnekamp) 

Naast de competitie was er ook een jazzworkshop. Natuurlijk gegeven door Jim en Gergely. 

Heel leuk om de grondbeginselen van jazz spelen te horen en om mee te doen. Het ging mij 

ook om het luisteren en uitproberen.  

Eerst was er een uitleg over jazz spelen, de noten en hoe je van elkaar weet dat je ruimte 

krijgt voor improvisatie. Bij het oefenen met meegenomen bladmuziek, had ik een Vlaams 

volksliedje bij mij. En ja … daar kan je jazz op spelen. 

Wat prima lukte! 

Concert Saša Dejanovic 

Opvallend aan dit concert waren de verschijning en de humor van de gitarist Saša Dejanovic. 

Hij deed me een beetje aan Ian Anderson van Jethro Tull denken. Hij kwam het toneel op 

met gitaar en een vol glas wijn. Alleen het Trijntje ontbrak nog. 

Na een slokje om warm te draaien begon Dejanovic met een stevige uitvoering van Fuga 

BWV1000 van Johann Sebastian Bach. Zo hoor ik het graag! 

De Fandango van Dioniso Aguado (1784 - 1849) is een zeer virtuoos maar ook enigszins 

eentonig stuk. Echter, Dejanovic’s technische trucs, een vleugje humor en va tijd tot tijd wat 

opera-dramatiek maakte dit meer dan goed. 

Wederom een lang stuk van Bach, de Suite BWV 996. Hier paste een verhaal bij over Bach’s 

Lautenwerk, de keyboard emulatie van de luit, waardoor sommige van Bachs vondsten op 

een snaarinstrument nauwelijks te spelen zijn. “Ach, auf CD ist alles sauber gemacht”, was 

Dejanovic’s relativerende opmerking. Wat volgde was een eigenzinnige vertolking met hier 

en daar een knipoog en een uitbundige versiering wars van het Calvinistische 

gedachtengoed dat men Bach toeschrijft. En jawel, bij de Bourrée werd de gelijkenis met Ian 

Anderson toch wel treffend! 

Tijd voor de commercials: Speler biedt aan: Spaanse Gitaar te koop. Stemmen met 

Smartphone. Wat hij ook prompt deed. 

Ter illustratie van de commercial kwam er nu wat Spaans-achtige muziek: Suite Valencia van 

Vicente Asencio (1908 – 1979). Drie delen herkenbaar Spaans in een hedendaags jasje. Om 

in termen van wijn te spreken: Strak en rondborstig met een duidelijk bouquet. 

Als laatste kreeg La Catedral van Agustin Barrios een behoorlijke opfrisser. Geheel 

eigenzinnig en fris bracht Dejanovic een compleet andere uitvoering dan ik gewend was. Het 

tweede deel gaf bijvoorbeeld stemmig de zware massiviteit van het bouwwerk aan, de 
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gebruikelijke interpretatie van de ijle priesterkoren was hier compleet afwezig. En dan het 

derde deel… Bloedtempo en bijna chaotisch, maar het had iets. 

Het applaus was ernaar, zodat Dejanovic graag nog even terugkwam met de tango La 

Cumparsita. Een eigenzinnig en stemmig einde van het concert! 

Concert The Horsemen of the Apocalypse 

Wat me in het begin van de avond al opgevallen was, overal lagen draden en hier en daar 

stonden mixers, preamps en andere kastjes met vrolijke led statusmeldingen op hun frontjes. 

Voor het concert van Dejanovic liepen hier vijf man rond, inclusief een drukke techneut om 

de apparatuur van de komende act te installeren. Vier Horsemen of the Apocalypse, twee op 

gitaar, eentje op bas en de laatste op slagwerk en percussie. 

Een van de leden van de band was Ben Salfield die hier in het verleden heeft opgetreden 

met een gitaar waarop je Renaissance luitmuziek kon spelen. Die had hij weer, maar nu 

volgehangen met elementen. 

Dat werd een uurtje swingen waarbij de twee gitaren op de stevige ritmesectie hun best 

konden doen. Met elementen van fusion, een beetje jazz-rock en Latin elementen.  

Mijn pen was continu in beweging. Maar nu meer als ritmestokje. Ik dacht wel even: “Stel dat 

ik nu slagwerk was gaan spelen in plaats van gitaar?” Tja, mijn ouders hielden dat tegen. 

Misschien wel zo praktisch, achthoog op een flat. 

Jazz Competitie 

(Een bijdrage van Corine Binnekamp) 

Voor het eerst stond jazz op het programma en was er een jazzcompetitie in de late uurtjes. 

De locatie: de kelder. Met dit keer twee juryleden die met de kandidaten meespeelden. Jim 

ten Boske begeleidde op gitaar en Gergely Pázmándi op saxofoon.  

Er waren twee kandidaten: Adam Taylor en Fu Ping Liu.  Vooraf werd uitgelegd hoe de 

competitie werkte: de kandidaten werden beoordeeld op het stuk dat ze speelden, op hun 

improvisatievermogen en op de manier waarop ze Jim en Gergely de ruimte gaven voor 

improvisatie. Daarna startte de competitie. 

Zowel Adam als Fu speelden de sterren van de hemel. De kelder vulde zich met klanken die 

bij mij meteen beelden opriepen van lome zomers, in de zon zitten met vrienden en een 

biertje drinken. Oude raderboten. Ik genoot.  

Nu had ik als invaljournaliste geen pen en papier bij mij. Ik weet ook niet meer wat Adam en 

Fu speelden. Wel dat de improvisaties en ruimte geven aan Gergely en Jim heel vloeiend 

verliep. De muzikanten voelden elkaar goed aan. De sfeer was geweldig. 

Uiteindelijk was Adam Taylor de winnaar en dronken juryleden en deelnemers gezamenlijk 

een glas aan de bar. Heel ontspannen, het tekende totaal de sfeer die er was. Voor mij mag 

de jazzcompetitie blijven: graag zelfs. 

Lounge Concert: Duo Shen 

Het Lounge concert: Marcus de Jong (ik herinner me hem nog van de Cat. 1 competitie op 

een Twents Gitaarfestival) samen met een Chinese zangeres. Een interessante gelegenheid 
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om kennis te maken met muziek die je niet vaak hoort. De Jong tekende voor de 

arrangementen van een aantal Chinese Traditionals. 

De Woestijn van Talimu had een frisse begeleiding, maar een minder Chinese klank als ik 

had verwacht. Die klank kwam terug in De Kleine Rivier. Rode Boon was een liefdesliedje, 

de dichter kan niet slapen, kan geen vergetelheid vinden in drank en zal de ochtend af 

moeten wachten. Als laatsten speelde het Duo Shen Ik zal je altijd herinneren, Een Plaats 

ver Weg en De kleine Weg. 

De muziek was apart en daarbij merkte ik ook iets uitzonderlijks. De titels suggereerden 

emoties in de muziek. Ik had verwacht dat ik dat zou merken, maar op de een of andere 

manier lukte dat niet. Een duidelijk teken dat de manier waarop emotie in de toon, klank en 

interval in de muziek zit gecodeerd afhankelijk is van de cultuur waarin je opgroeit. 

Dag 4 

Anielleo Desiderio 

Amateurcompetitie Cat. 2 

Amateurcompetitie Cat. 2 op de zondagmorgen, de spelers van 18 jaar en ouder. Vijf 

kandidaten ditmaal. 

Tanja Vermeeren, een gewaardeerde oude bekende van een aantal festivals, deed de 

aftrap. Aire de Barcarole van Julio Sagreras (1879 - 1942), Vivace van Adam Falckenhagen 

(1697 - 1754) en tot slot Little Romance van Louis Ignatius Gall. 

Aire de Barcarole is een bekende oefening uit deel 2 van Sagreras’ gitaarmethode waarin je 

rust met nauwkeurigheid moet combineren. Dat lukte. Vivace bracht een stukje nostalgie bij 

me teweeg: Het was het allereerste stukje dat ik voor mijn vrouw Erna speelde toen ik als 
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student wel verliefd op haar was, maar zij niet op mij. ; -) Dat is pas gekomen toen ik later 

een stukje voor haar had gecomponeerd. Je zult begrijpen, dat verliefd zijn een behoorlijke 

temperatuursverhoging voor de plankenkoorts betekent, en dat stuk was voor mij toen best 

moeilijk. Tanja bracht het stuk in ieder geval netjes en zonder hakkelen tot een eind. Little 

Romance leek een beetje op Prelude Nr. 1 van Villa-Lobos. Met veel kracht in de melodie 

vond ik dit haar beste nummer van haar optreden. 

Ivar Bos had ik ook al vaker gezien op de concoursen, ook dit festival nog op het ensemble 

concours. Hij speelde een Galliard van John Dowland. Stevig benaderd, goed hoorbaar 

achter in de zaal. Hij speelde de divisions duidelijk en met een goede swing. 

Ellen Heijboer werd uiterst galant door de competitieleider naar het podium begeleid. Zij 

bracht twee stukken mee, de Sarabande uit Cello Suite Nr. 1 van Johann Sebastian Bach en 

een Tremolo-etude van Julio Sagreras. 

De Sarabande klonk zoals het hoorde, breed en gedragen, in het hele stuk hield ze ondanks 

de complexe trillers de grote lijn prima in stand. De Tremolo-etude bleek een verrassend 

romantische melodie, die zij prima ondersteunde met een duidelijke ademhaling in de 

muziek. 

Dit blijft een concours van oudgedienden, ook Janette Couvée was weer van de partij. Een 

stukje uit de Italiaanse Renaissance en Marieta van Francisco Tarrega. 

Zij speelde het Renaissance stukje netjes en herkenbaar. Marieta bleek een veel grotere 

uitdaging (ikzelf vind het een lastig stuk, ik heb het weleens gespeeld, maar het zit niet vast 

in mijn repertoire). Er zitten een paar nare strekkers in en de “glissando” van een complete 

barre in het middendeel is ook niet eenvoudig als je niet compleet ontspannen bent. Ze 

bracht het stuk dapper tot het eind. 

De laatste kandidate, Corine Binnekamp in een geheel Iers-kleurig gehaakte outfit kwam met 

een zonnig zuidelijk stuk, en wel Valsa sem Nome van Baden-Powell de Aquinho (1937 - 

2000). Net zoals vorig jaar bracht ze het publiek geanimeerd op de hoogte van de 

geschiedenis en de betekenis van het stuk voor haarzelf en anderen. 

In de eerste plaats had ik een grafische recensie gemaakt in mijn opschrijfboekje, die ik 

hieronder neer zet. Mijn rijmpje daarbij blijft onder ons (het is ook niet in het Engels te 

vertalen, vandaar). Een interview wegens mijn artistieke bijdrage laat ik achterwege. 
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De uitslag van deze competitie werd uiteindelijk 

1. Ellen Heijboer 

2. Corine Binnekamp ( :- ) gefeliciteerd) 

3. Ivar Bos 

Finale Cat. 1 

De traditionele zondagmiddag gebeurtenis, de finale van Cat. 1. We hadden na de eerste 

ronde en de herkansing zes finalisten: Francois-Xavier Dangremont, Nikolas Göhl, Dmytro 

Omelchak, Marie Sans, Stefan Volpp en Ptolemaios Armaos. 

Het lot wees Francois-Xavier Dangremont aan als de eerste speler van deze finale. Een 

Sonate van Domenico Scarlatti (1685 - 1757) en de complete Sonata van Antonio José. 

De Scarlatti Sonate had ik nog nooit gehoord. Allicht dat er in de 550 wat verrassingen zitten. 

Het stuk kwam goed afgewerkt binnen en de trioolfiguurtjes waren spatnauwkeurig. 

De Sonata van Antonio José is voor speler en publiek een uitdaging. Lang en complex, maar 

toch voorzien van een duidelijke muzikale logica. Het eerste deel stond als een huis. In de 

voorrondes brachten meerdere spelers dit deel, maar de uitvoering van Dangremont was 

met straatlengte de beste. Het klonk verhalend en beeldend, een doorleefde uitvoering. Het 

tweede deel bracht verstild dromen, een prachtige sfeer nam me mee in het verhaal. Het 

derde deel was er een van contrasten tussen snel en luid en langzaam en zacht. De speler 

bracht de structuur bijzonder duidelijk aan. Kortom, hij had een prima partij weggezet! 

De tweede kandidaat, onze welbespraakte Griek Ptolemaios Armaos. Hij kondigde zijn 

stukken met een vleugje humor tussentijds aan, wat leuk was voor het publiek. Hij heeft wel 

iets van een entertainer. 

Zijn eerste stuk, Prelude BWV998 van Johann Sebastian Bach. Een tedere uitvoering met 

een fraaie golfbeweging die soms op het randje van stilstand kwam en de frasering bijna 

brak. 



34 

Fall of the Birds van Nikita Koshkin. Een verhaal met drive en interessante dialogen tussen 

pizzicato en normale aanslag. Het stuk kwam over als een aantal filmscenes. 

The First Prelude for Solo Guitar van Azul. Hardcore contemporary, niet direct mijn 

sympathie. Armaos speelde wel goed met klank en dynamiek en zette interessante patronen 

neer. 

Een Walk Dance uit Balkan Melodies van Miroslav Tadic sloot de rij. Virtuoos, strak en 

ritmisch. 

Marie Sans kondigde de stukken net iets te snel aan voor mijn oude oortjes, dus ik gok erop. 

Ze begon met een luitstuk (herkenbaar aan de Capo op de tweede fret). Een breed en vooral 

donker gespeelde Prelude. 

Haar tweede stuk klonk Romantisch Spaans, ze bracht het vlot en dansant op de bühne. Dat 

gold wat minder voor het langzame deel, dat van tijd tot tijd stroperig werd. Het laatste deel 

ging traditioneel weer een stuk sneller, maar hield mijn aandacht niet vast. 

Het derde stuk was duidelijk hedendaags. Het begin was hoopgevend, ook al viel ik bijna in 

slaap bij de boventonenpassage. De rustgevende muziek is fataal voor je aandacht als je 

een paar korte nachten hebt gehad. Het klonk wel mooi, bijna verstild geheimzinnig Oosters. 

Maar helaas, toen kwam de muzikale chaos in een minder interessante notenbrij. Technisch 

een prestatie, dat wel, maar ik raakte het contact kwijt. Dat zal ik niet de speler, maar wel de 

componist aanrekenen. 

Nikolas Göhl bracht een oude bekende mee, Hika (voor Takemitsu) van Leo Brouwer en 

Variaties op een Aria uit I Capuleti e i Montecchi van Giulio Regondi (1823 - 1872). 

Göhl speelde Hika technisch goed, maar ik kreeg geen contact met de mzuiek, mijn 

gedachten dwaalden steeds af. De Variaties op een Aria kende een zeeeer lange introductie, 

gevolgd door een aria met woeste variaties. Nou ja, woest? De speler hield het melodieus, 

ondanks de diabolische grepen en andere capriolen die hij van Regondi moest uitvoeren. 

Gaandeweg kwam mijn interesse, maar de zeeeer lange extroductie bracht me weer van het 

spoor. Het viel me op dat het applaus van het publiek aarzelend was… 

Stefan Volpp wilde de jury overtuigen met Sueno en la Floresta van Augustin Barrios en 

Andante en Rondo van Dioniso Aguado. 

Ik wist het niet wat het met Sueno en la Floresta was. Normaal raakt dit stuk mijn hart, maar 

nu was het contact nul. Zou ik gewoon moe zijn? Een gevaar van een bekend stuk zoals dit 

is, dat je alle details herkent, ook de kleine slipjes en het wat onrustige tremolo. 

Wat dat betreft ging Andante en Rondo beter. De Intro was mooi gefraseerd, met het Rondo 

ging Volpp er strak op. Maar ook hier…. Geen contact… :- (. 

De laatste kandidaat, Dmytro Omelchak. Een Fantasia op een opera melodie van Napoleon 

Coste (1805 - 1883) en een Sonate van Joaquin Turina (1882 - 1949). 

De Fantasia. Stevig overtuigend spel met dynamiek op een verzorgde toon. Hij kon niet 

alleen knetterhard maar ook fluisterzacht spelen. Zijn vrolijke aanpak van d emelodie hield 

mijn aandacht vast, zeker toen hij ook nog knipoogde naar de opera. 

Turina’s Sonate heeft traditioneel drie delen. Omelchak speelde het eerste deel nog steviger 

met de dynamiek, zijn bereik is enorm goed ontwikkeld. Fantasierijk spel met de kleine 

motiefjes. Het langzame deel kreeg dat contrast in versterkte mate mee. Het derde deel, ja 
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dat werd vuurwerk met alle dynamische contrasten en een strak rasgueado. Haast steels 

kwam het thema van het eerste deel nog even om de hoek kijken. 

Een indrukwekkende uitvoering. Absoluut kanshebber voor de winst. 

Wat uiteindelijk klopte, want de ranking werd: 

1. Dmytro Omelchak. 

2. Ptolemaios Armaos, hij kreeg ook de publieksprijs 

3. Stefan Volpp 

Concert Aniello Desiderio 

Het concert van Aniello Desiderio had een voorprogramma. Alexei Belousov trad aan met 

een belangrijke functie: het voorspelen van de winnende compositie van vorig jaar: 

Wanderer in Time van Konstantin Vasilliev. Dat stuk klonk als een semi-jazzy Ballad, ik ga 

het ’t komend jaar zelf eens proberen 

Belousov sloot zijn bijdrage af met zijn eigen compositie Evansiana (opgedragen aan de 

jazzmusicus Bill Evans). Inderdaad, een jazzy swing in een stevig tempo met de nodige 

lastige greepjes. Het stond als een huis! 

De main act van deze avond, het concert van Aniello Desiderio. Na mijn masterclass bij hem 

was ik zeer benieuwd hoe hij speelde. 

De muziek startte in de Barok en wel bij de Instrucción de música sobre La Guitarra 

Española van Gaspar Sanz. Ik kan er zelf een aardig aantal van spelen, dus dat werd een 

inspirerende sessie. Desiderio had een geheel eigen aanpak in tempi. Espanoleta klinkt ook 

langzaam mooi! Gallarda ging daarentegen weer bloedsnel, inspirerend. Danza de las 

Hachas kreeg door het trage tempo een zekere grandeur. Paradetas en Rujero dansten 

lichtvoetig voorbij, Zarabanda flitste bloedsnel, dat had ook wel wat. Passacalle werd 

krachtig en luid. Pavanas kwam sereen en rijkversierd, ik ga het op dat lagere tempo 

proberen. Minona de Cataluna danste lieflijk en tenslotte werd Canarios een mooie uitsmijter, 

virtuoos en stevig met een jazzy variatie. 

Op ging het naar de Romantiek. Capricho Catalan van Isaac Albeniz (1860 - 1909). Een 

prachtig contemplatief stuk en een duidelijk voorbeeld van Desiderio’s verhaal over tranquillo

tijdens mijn masterclass. 

Twee oude bekenden, Testament d’Amalia en El Noi de la Mare, de Catalaanse 

volksliedarrangementen van Miguel Llobet (1878-1938). Wat kan Testament ook langzaam 

mooi klinken. En dan die vrijheid bij El Noi de la Mare … Spectaculair! 

De modernere tijd: Cancion y Danza van Antonio Ruiz Pipo. Stevig en warm de zaal in, 

waarbij Desiderio vooral in de Danza wat leuke vondsten demonstreerde. 

Vervolgens een mystiek stuk, Iconostase van Angelo Gilardino, de opmerkelijke band tussen 

gebed, verbinding en vreugde. Een Iconostase is een iconenwand in een Oosters-Orthodoxe 

kerk waarin de Christelijke mystiek wordt uitgebeeld. 

Het gebeurt soms met hedendaagse muziek dat het beeld direct emotioneel bij mij op de 

plek valt. Het stuk was een variatie op een thema met lange noten die het gebed 

voorstelden. Dat verbond zich met allerlei toonaardwisselende fragmenten die de vreugde 

vertegenwoordigen. Een merkwaardig en voor mij emotioneel aangrijpend stuk. 
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Na de pauze begon Desiderio met een ander aangrijpend stuk, Tombeau de Debussy van 

Manuel de Falla. Ik herinnerde me de prachtige uitvoering van dit stuk door Sabrina Vlaskalic 

nog, en Desiderio kwam in die sfeer, maar wel op zijn geheel eigen wijze. De triestheid was 

hartverscheurend. 

Joaquin Rodrigo (1901 - 1999) bracht wat felheid op het toneel met Invocacion y Danza. Wat 

een dynamiek en wat spannend gespeeld! De passie spatte ervan af! Explosief! 

Het vierde deel van Escarraman van Mario Castelnuovo Tedesco begon in diep triest verstild 

verdriet. Maar heel langzaam brak de zon door en keerde de liefde terug. Muziek bij een film! 

Rito de los Orishas van Leo Brouwer was avant-garde in de vorige eeuw, maar nu ben ik wat 

meer aan hedendaagse muziek gewend. Wederom een explosieve en opwindende 

uitvoering, alles is spannend. 

Wat een concert! Het publiek stond op de stoelen. Wat nog een prachtige toegift opleverde, 

Gnossienne van Eric Satie (1866 - 1925) in een arrangement van Roland Dyens. O, wat 

teder! 

Monumentaal concert! 

Lounge concert Vit Gutkin en Lena Folk 

Met Vit Gutkin, de vader van onze tekenares Hana op gitaar en Lena Folk op dwarsfluit 

kregen we een mooie afsluiting van het festival in de Lounge. Verrukkelijk en swingend 

gespeeld Zuid Amerikaans repertoire, Bossa’’s, Modinha’s, een enkele Rumba en Samba. 

Reden genoeg voor onze schrijfster om aan de rand van de Lounge een dansje te maken, 

net zoals vorig jaar bij Opera. 

En zo kwam wederom een editie van het Gitaarfestival Nordhorn tot een einde. Het was 

genieten, en nu weer afkicken achter het bureau… 
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