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Nordhorn Gitaarfestival 2019 

Tempus Fugit 

“Waar ga je naartoe, Opa?” 

“Ik ga naar een huis waar ze allemaal gitaar spelen en iedereen gek is op gitaarmuziek.” 

“Gaan ze daar ook dansen, Opa?” 

“Misschien…” 

“Straks gaan oma en ik lekker patatjes eten.” 

“En ik ga op weg naar de soep met brood.” 

Kleindochter Iris observeert scherp, heeft veel in de gaten, en wil precies weten hoe de vork 

in de steel zit. Ze is een dagje bij ons en blijft logeren omdat onze dochter een dag op cursus 

moet. Ik moet dus heel stil de trap op, vannacht. 

Ik stap in de auto en zwaai nog even naar oma en kleinkind. De autoradio wordt wakker en 

strooit intense klanken uit de gitaar van Victor Villandangos.  

Velando al Angelito, Wake voor een Kleine Engel… een oude Argentijnse traditie, een 

avondwake voor een gestorven kind waarbij de aanwezigen dansen. Er mag dan niet worden 

gehuild, want dan worden de vleugels van de kleine engel te zwaar door de tranen en kan ze 

niet naar de hemel vliegen. Ik hoop dat mijn kleindochter nog heel lang engeltje op aarde 

mag blijven. 

Victor Villandangos. Nordhorn 2016 was dat, denk ik, de tijd vliegt… 
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De oude Romeinen, Vergilius om precies te zijn, riepen Tempus Fugit. Wij vertalen dat met 

De Tijd Vliegt. Niet helemaal goed, als je nauwkeurig naar de betekenis van dit Latijn kijkt, is 

het De Tijd Vlucht.  

Inderdaad, de tijd is me dit jaar ontvlucht, bleef me continu voor in strakke deadlines. 

Deadline gehaald, sprint door naar de volgende. Dat heet Agile werken, ademhalen 

verboden omdat je jezelf iedere dag af moet vragen wat heb ik gisteren gedaan, wat ga ik 

vandaag doen en wat houdt mij tegen om dit uit te voeren? Dat alles tegen de flitsende 

achtergrond van issues, topics, epics en stories en de beruchte stand-up meetings waarbij je 

geen comedian zult tegenkomen. Schijnt een succes te zijn in de software-industrie. 

Chaotisch jachtig en op termijn doodvermoeiend. Daardoor komt ook dit jaar de week van 

het Gitaarfestival Nordhorn voor mij als een verrassing. Dat is jammer, want dan mis ik de 

voorpret. 

Nordhorn, dat betekent de aloude route over de N342 van Hengelo via Oldenzaal en 

Denekamp naar de bestemming Kulturhaus Niet In Het Zwart in de Mittelstrasse in 

Wasserstadt Nordhorn. Een mooie rit door het Twentse land, alhoewel formeel Denekamp 

aan de verkeerde kant van de Dinkel ligt, als je JJ van Deinse’s hymne op Twente mag 

geloven (Daar ligt tussen Regge en Dinkel een land/ Ons schone en nijvere Twente…)  

De lente laat zich van haar goede kant zien, het groen komt aan de bomen, bloesem fleurt 

de takken en het bos is licht omdat het gebladerte nog niet alle licht uitfiltert. De weiden 

staan vol met paardenbloemen en madeliefjes, althans degenen die niet met een productie 

verhogend middeltje zijn bespoten waardoor de biodiversiteit is verdwenen. 

Ik mijmer voor me uit en hou de vlucht van de tijd op afstand. Gitaar Festival Nordhorn, de 

negende editie inmiddels, is ontmoeten, met vrienden, medespelers en de muziek zelf. Ik 

denk aan de ontmoetingen uit het verleden, aan mensen die daar vaker terugkomen, die 

door omstandigheden er niet bij kunnen zijn ook al wilden ze dat graag, en die er met de 

beste wil van de wereld niet meer bij kunnen zijn. En wie zouden er nieuw zijn? 

Ik moet nog even geduld hebben. Een file vlak voor Nordhorn, ze zijn uitgebreid met de weg 

bezig en we mogen mondjesmaat door langs een mobiel stoplicht. Ik tast naar mijn tas. Nog 

even checken, heb ik alles bij me? Het opschrijfboekje en de pen zijn er. Daardoor lees je nu 

wat er op deze editie van het GFN is voorgevallen. 

Ik sla in Nordhorn rechtsaf, passeer een kerk met zonnecellen op de toren (een goed 

initiatief) en draai een spoorwegovergang van de Bentheimer Eisenbahn op. Ooit was hier 

een kale vlakte door het slopen van de hallen van de Nino textielfabriek. Langzamerhand zie 

ik hier een bouwtechnische lente, een bejaardenappartementencomplex is als een 

paddenstoel uit de grond geschoten en verderop zijn ze aan het heien. Uitstekende 

investering, meer dan 4,8 procent, juicht een bord. Mijn vaste parkeerplaats bij de school is 

vrij. 

Ik hang mijn rugzak op mijn schouders en haal diep adem. Langzaam haastend loop ik 

richting Kulturhaus NIHZ. 

Vier dagen en een avond gitaar, met muziek, muzikanten, vrienden en vrolijkheid. 

GFN 2019! 

*** 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Twente
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Vooraf 

Het Festival 

Het negende Gitaar Festival Nordhorn.  

In de klassieke muziek vormt De Negende soms een bijzonderheid. De Negende Symfonie 

van Beethoven wordt gezien als hoogtepunt van de Klassieke periode, Schuberts Negende 

Symfonie staat in de annalen als De Grote, de Negende Symfonie van Mahler staat onder 

muziekwetenschappers bekend als de voleinding van de Romantiek. 

Hoe is het gegaan? Bobby Rootveld en Sanna Rootveld-Van Elst 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. 

In de beginjaren bood het festival naast masterclasses en workshops (podiumpresentatie, 

improvisatie en jazz bijvoorbeeld) een concours voor solisten: professionals en amateurs. 

Naarmate de tijd voortschreed, werd het competitie-element steeds prominenter. Zodoende 

vinden we dit jaar competities voor solisten, ensembles, jazzmusici, componisten en 

multimediabespelers. 

Voor solisten zijn er drie competities: de professionals van alle leeftijden, amateurs onder de 

zestien jaar en amateurs boven de zestien. Met name de professionele competitie is 

uitgegroeid tot een evenement met hoog niveau. Hierdoor is de structuur van de competitie 

veranderd, de enkele voorronde is uitgebreid met een second chance round voor spelers die 

op basis van hun jurybeoordeling in de voorronde in aanmerking komen voor een tweede 

poging. 

De ensemblecompetitie biedt plaats aan ensembles voor gitaar en melodie instrumenten in 

allerlei samenstellingen. Onder de deelnemers waren gitaarduos, trio’s en kwartetten en 

gemengde ensembles met fluit, mandoline en wat dies meer zij. Bij het jazzconcours werken 

(akoestische) jazzmusici samen met een combo en treden op in een live-situatie. Het 

compositieconcours vindt plaats achter de schermen, maar winnaars worden uitgevoerd en 

krijgen een cd opname van hun werk. 

Nieuw dit jaar is de multimediacompetitie. Hierin leveren deelnemers een 

multimediapresentatie in met als thema de gitaar. De leukste en/of creatiefste video wint. 

In de jaren tot nog toe merk ik een accentverschuiving op. Workshops hebben een 

ogenschijnlijk een veel kleiner aandeel gekregen, de nadruk is op competities komen te 

liggen. Ik had op zich de workshop “Artist exposure on social media” graag willen bezoeken 

(vanwege mijn Youtube kanaal), maar helaas zat mijn planning niet mee. 

Als ik naar het programma kijk en het aantal deelnemers op tel, lijkt het erop dat de 

belangstelling voor masterclasses terugloopt, zeker nu deelname aan de masterclasses voor 

de professionals bij het concours niet meer verplicht is, en dat terwijl het aanbod 

overweldigend is. Die trend heeft alles te maken met de wijze waarop professionals 

tegenwoordig in het concourscircuit opereren. Het aanbod van festivals is fors, en de 

noodzaak om via concoursen aan de weg te timmeren is alleen maar gegroeid (helaas, al 
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zeg ik zelf). Dat heeft tot gevolg dat deelnemers na de voorrondes al vertrekken als ze de 

finale niet gehaald hebben. Een soort hit and run houding. 

In de beginjaren vonden alle concerten plaats in Kulturhaus NIHZ in Nordhorn. Gevolg was 

een gezellige drukte tijdens en ook na het concert en uiteraard hoogspanning bij de bar in de 

pauzes. Samenwerkingsverbanden met podiums in de omgeving hebben het aantal 

concerten vergroot, en tevens de keuze voor de bezoekers uitgebreid. Er profiteren nu meer 

theaters van het aanbod, maar het is bijna ondoenlijk geworden om als bezoeker tijdens het 

festival alles te volgen. In beperking toont zich dan de meesterbezoeker. 

Het GFN beweegt zich zodoende flexibel mee met het economische en culturele getij, een 

duidelijk signaal is dat we volgend jaar na deze Negende ook een Tiende gaan zien. 

Het Team 

Een festival staat of valt met de mensen die het ondersteunen. Organisatie, dat is het begin, 

daar staan Bobby en Sanna garant voor. Onderdeel daarvan is netwerken richting bevriende 

festivals, bijvoorbeeld tijdens de tournees. Musici werken vaan mee op elkaars festivals. 

Dan begint het uitvoeringswerk. Aanmeldingen verwerken, administratie, catering, de bar, 

artiesten halen en brengen en noem maar op. De voornaamste spelers hierbij zijn Fred en 

Angie Rootveld, Thomas Peperkamp en zijn vriendin Marian, Samuel Klemke, Julian 

Restropo, Gergely Pázmándi en Alexei Belousov. Annette Kruisbrink, Arlette Ruelens, Jim 

en Ine ten Boske, Cokkie van Elst en ondergetekende sloegen daarnaast waar nodig de 

hand aan de ploeg. Daarbij kwam Levi ons regelmatig opvrolijken. 

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

Team, dank jullie! 

In-noviteit 

Dit jaar merkte ik iets opvallends aan het programmaboekje. Het was zo dun! Met mijn 

jounalistieke belangstelling blader ik het door en ja, ik zie het al. De concertprogramma’s 

ontbraken. 

Prompt kreeg ik visioenen van raad deze melodie, iets waar ik met al die hedendaagse 

muziekliteratuur niet heel goed in ben. Zou het verslag van dit jaar een musicologische ramp 

worden? 

Gelukkig, ik vond een QRG code die leidde naar een site www.concertprogramme.me. Een 

prima idee als je een Smartphone en Internet hebt. Spaart een hoop papier en 

milieubelastend materiaal uit. 

Wacht eens… Een Smartphone, die heb ik. Net een nieuwe gekregen van de baas. 

Internet… Mobiele data Nederland 4G, dat kost de baas niet zo veel. Maar Duitsland… Dan 

moet je roaming aan zetten. Met de waarschuwing voor extra kosten. Ai, ik moet opeens aan 

onze bedrijfsregels voor Internet gebruik denken. Zo veel mogelijk Wifi gebruiken en in het 

buitenland zo min mogelijk roaming, anders is ons collectieve dataquotum binnen de kortste 

keren op. 

Geen concertprogramma tijdens de recitals, dus… 

Ik heb thuis de QRG-code op Wifi gevolgd, en heb maar screendumpjes van alle voor mij 

relevante concerten gemaakt. Ja, lastige methode, ; -) er zat geen printfunctie op 

http://www.concertprogramme.me/
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www.concertprogramme.me. Als je papier wilt sparen, moet je ook niet kunnen printen, was 

waarschijnlijk de gedachte, anders heeft het regenwoud er ook niks aan. 

Goed, ik heb mijn concertverslagen gemaakt op nummer en goed bijgehouden of de artiest 

het programma ook wijzigde. Met de screendumpjes kon ik dan nummer aan muziekwerk 

relateren. 

Inderdaad, de programma QRG-code is een innovatief idee. Nu ik er over nadenk… ; -) 

hoeveel milieubelasting wekken al die Smartphone operaties om het programma te lezen op 

in vergelijking tot die van een stukje papier? 

Toch eens uitrekenen… 

En een kleine waarschuwing op het einde: de site is inmiddels uit de lucht en als je er 

naartoe gaat, word je direct met een commercieel doel bestookt. 

Masterclasses 

Emma Rush 

Thu Le 

Dag Twee bracht me twee masterclasses, te beginnen met de in Vietnam geboren gitariste 

Thu Le. Ik had haar ontmoet tijdens eerdere festivals in Nordhorn, niet alleen als kundig 

klassiek gitariste, maar ook als een enthousiaste jazz- en popvertolkster in de lounge. Zij 

deed mee aan de Cat. 1 concoursen in 2013, 2015 en 2016 en haalde eenmaal een derde 

plaats. 

Ik had Nocturne nr. 3 uit Op. 4 van Johann Kaspar Mertz (1806 - 1856) bij me, een stuk in 

twee delen, maestoso en vivace. 

Aandachtspunten voor mij werden dynamiek, klankkleur en wisselslag. 

http://www.concertprogramme.me/
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Het was een prettige les, ; -) iets te vroeg voor publiek, nog. Thu Le speelde en zong de 

voorbeelden wanneer nodig (met mijn stem als een schorre kraai doe ik dat eigenlijk nooit). 

Daarnaast discussieerden we nog wat over de zin en onzin van competities op de gitaar. 

Conclusie: Noodzakelijk kwaad, waar je eigenlijk zo snel mogelijk vanaf moet zien te komen. 

Emma Rush 

De masterclass bij de Canadese gitariste Emma Rush was in de middag van Dag Twee. Ik 

kende haar niet, wat uiteraard iets zegt over de mate waarin ik in de gitaarwereld bij blijf, 

maar wat wel openingen biedt voor aangename verrassingen. 

En zo was het, Emma Rush ontpopte zich als vrolijke en pragmatische muzikante met 

praktische ideeën en de instelling dat je het jezelf ook gemakkelijk mag maken als de muziek 

ermee gediend is. Met gevoel voor humor maakte ze de les tot een ontspannen gebeurtenis. 

Ik speelde Nocturne nr. 3 opnieuw en kreeg nuttige tips over vingerzettingen (een half 

barreetje op de eerste fret haalde de angel uit de triolenpassage), aandacht voor 

rechterhandvingerzetting (een verwaarloosd gebied, geef ik toe) en het uitbreiden van de 

dynamiek door overdreven zacht te spelen. Dat laatste valt in eerste instantie niet mee, want 

je hebt niet het gevoel dat je zo zacht überhaupt over zult komen bij een publiek. In de 

praktijk valt dat reuze mee. 

Johan Fostier 

Ik kende de Belgische gitarist Johan Fostier nog van een masterclass en een concert op het 

Twents Gitaarfestival in 2009. Ja, de tijd vliegt inderdaad! 

Ik had een Aria van Johan Adolf Hasse (1699 - 1783) bij me, getiteld Digli che io son Fedele, 

“ik zeg je dat ik je trouw zal zijn.” Geen heel eenvoudig stuk, ik heb het gedurende mijn 

“gitaar carrière” een aantal malen met wisselend succes aangepakt, maar het blijft me 

uitdagen. 

Wisselend succes, inderdaad, ik begon te midden van publiek niet zo zeker van mezelf. Dat 

leidde tot een excercitie back to basics. 

Om te beginnen de toonvorming. Ik speel veel vanuit de pols, waardoor de toon wat benepen 

wordt. Door de apoyando beweging ruimer te maken en vanuit de arm te bewegen, werd de 

klank voller en krachtiger. Het is nog wel zoeken naar de juiste aanslaghoek. 

Om vanuit de arm te kunnen spelen, moet je ruimte hebben. Dat vraagt om een andere 

houding, wat minder ineengedoken rond de gitaar. Een hele overgang, je moet als het ware 

van het puntje van de stoel een beetje naar achteren schuiven. Niet iets dat ik in een 

oogwenk voor elkaar kreeg. 

Fostier benadrukte het nut van efficiency, geen overbodige bewegingen maken. Hij kwam 

daartoe met de planting techniek uit Pumping Nylon van Scott Tennant. Ik heb dat boek zelf, 

maar ik ben er nooit echt aan toegekomen om er ook uit te werken. Al gauw bleek dat ik mijn 

vingers zo vast aan elkaar heb zitten, dat ik er met alle vingers op de snaren geen enkele 

toon uit kreeg, alles zat verstijfd, ik raakte zelfs emotioneel uit balans. Een heel lullig gevoel, 

alsof je na 45 jaar gitaarspelen het nog steeds niet kunt en dat het ook nooit iets zal worden. 

Een verlammende gedachte als je beseft dat je het grootste deel van je leven toch achter je 

hebt. 
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Dat deed me denken aan een zekere masterclass op het Twents Gitaarfestival 2010 bij de 

heer Frank B. Mijn gebrek aan vaardigheid en de duidelijk benadrukte afstand meester-

leerling schokte me toen zo, dat ik in staat was om de gitaar aan de wilgen te hangen. 

Er was echter een groot verschil. Humor en daardoor om jezelf kunnen lachen. Fostier deed 

dat heel goed, een kwinkslag op zijn tijd, een geintje dat mijn gevoel van onzekerheid met 

een lach met mildheid verzachtte. Hij liet me in mijn waarde. Zodoende kon ik mezelf weer 

oppakken uit het dipje, waar ik er bij Frank B. compleet in verzoop. 

Zo werd deze masterclass eerst een confrontatie met mijn eigen onrust en ongeduld met 

mezelf, maar later na wat overdenking toch een bevestiging van waarom ik de gitaar al vanaf 

mijn zeventiende trouw ben gebleven. 

Dus ga ik met frisse moed verder met Digli che io son Fedele.

Avond Nul 

The Guitar Company 

Op 24 April 2019 begon het negende Gitaarfestival Nordhorn met een optreden van The 

Guitar Company, bestaande uit Bobby Rootveld, Samuel Klemke en Laura Klemke. Gergely 

Pázmándi verzorgde hierbij het licht en de effecten. Wat op de aankondiging een klassiek 

concert leek, ontpopte zich tot een wervelende multimediashow met psychedelische trekjes 

waarin een bloemlezing van popmuziek de revue passeerde. 

Ik schrijf al jaren impressies en recensies van dit gitaarfestival, maar dit optreden onttrok zich 

aan een gestructureerde schriftelijke benadering. Zoveel geluid, beeld en indrukken! 

Zodoende werd dit voor mij een oefening in psychedelisch schrijven. Alle remmen los en vrije 

associatie. Een hele uitdaging voor mij om in de reeks van schrijfindrukken de kritiek nog 

even op afstand te houden en intuïtief te blijven doorschrijven, ook al slaat wat je op papier 

zet voor je gevoel nergens op. 

Het werd een stuk vol letterlijke en figuurlijke verwijzingen die spontaan in me opkwamen. 

Welke dat zijn? Raden maar! Als hulp daarbij noem ik de nummers die The Guitar Company 

in eigen arrangement (zowel geluid als beeld) op de planken bracht: 
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1. AC/DC: Thunderstruck

2. David Bowie: The Man who sold the World

3. De Duelling Banjos scene uit de film Deliverance

4. The Beatles: Hey Bulldog

5. Scorpions: Coast to Coast

6. Kula Shaker: SOS

7. Muse: Muscle Museum

8. Queen: Bohemian Rhapsody

9. Michael Jackson: Billy Jean

10. The Beatles: Everybody’s got something to hide except for me and my Monkey

11. Johannes Brahms: Hongaarse Dans Nr. 11

12. Muse: Bliss

13. Rolling Keith is Stoned: Medley van popsongs en volksmuziek. 

Dit verhaal wordt uiteindelijk deel van het verslag van Gitaarfestival Nordhorn 2019 op de 

DOS Amigos Homepage. 

Ik wil als titelsong een van de originele stukken van dit optreden bijsluiten. Welke? Het is 

Muscle Museum van Muse geworden, en wel van het album Showbiz.  

De Showbusiness in het bijzonder gaat om herkenning en erkenning van een artistieke of 

entertainmentpresentatie door publiek: luisteraars, kijkers, kunstliefhebbers, noem maar op. 

Erkenning levert roem en geld op. Je kunt er misschien van leven. Maar kun je er ook van 

overleven? Geeft het je bestaan zin? 

Deze song gaat over erkenning van een artisticus door zijn of haar publiek. Een drang die 

me niet onbekend is, laat ik eens eerlijk zijn, en daarmee wellicht ook een van de 

bestaansredenen voor dit blog.  

; -) Een schrijver zoekt altijd lezers, nietwaar? Al was het maar in potentie. 

Ik voel daarbij het gevaar dat het een jacht op het onmogelijke wordt, een verlies van 

onafhankelijkheid in een verslaving van (h)erkenning. Zoals dit liedje van Muse treffend 

verwoordt: 

Can you see that I am needing 

And begging for so much more 

Than you could ever give… 

And I don't want you to adore me 

Don't want you to ignore me 

When it pleases you 

Yeah, and I'll do it on my own. 

And I'll do it all by myself 

You will never make it. 

Dat is het wonderlijk paradoxale van erkenning, je bent afhankelijk waar je dat eigenlijk 

helemaal niet wilt. Maar zo werkt het nu eenmaal, zonder samen ben je alleen. Je hebt 

gezelschap nodig. In dit geval op zes snaren. 

Sabrina Vlaskalic Memorial 

In Januari 2019 overleed de gitariste Sabrina Vlaskalic door een noodlottig verkeersongeval. 

Een schok voor de gitaarwereld in Nederland, ze was een geliefd gitaardocente op het Prins 
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Claus Conservatorium in Groningen en een van de aanjagers van de Dutch Guitar 

Foundation. 

Ik leerde haar als muzikante kennen op het Twentse Gitaarfestival van 2008 en zag en 

hoorde haar daarna bij diverse gelegenheden terug. Ook met het Gitaar Festival Nordhorn 

had ze connecties, ze bracht studenten mee, hield daar informatiesessie voor de 

conservatoriumopleiding in Groningen, deed mee als jurylid en speelde zelf ook concerten. 

Dat was de reden dat er een ingetogen herdenking werd gehouden, waar haar partner bij 

aanwezig was. Er werd een video opname van haar vertoond van een concert in de 

Gitaarsalon Enkhuizen. Ja, zo was ze op de gitaar. Haar uitvoering van El Delirio van 

Antonio Cano was vorig jaar voor mij inspiratie om een verhaal te schrijven voor een 

muzikant die ook therapeut is. Het was een sfeervol gebeuren, ook omdat het weer buiten 

uitdrukking gaf aan de stemming, heftige regenval met onweer. 

De plechtigheid sloot af met een opname van een van haar interviews. Daar kwam het een 

eigen compositie van haar aan de orde, die ze als vijftienjarige schreef uit verdriet om een 

verloren concours. Verrassend was, dat ze vertelde dat ze concoursen voornamelijk zag als 

mogelijkheden om mensen te dwingen naar haar te luisteren omdat er geen 

concertgelegenheden waren. Een functionele benadering van concoursen! 

Nacht Nul: Gitaargezelschap 

Kulturhaus NIHZ, vierentwintig April Anno Domini tweeduizend negentien… 

Het licht gaat uit. Ik voel mijn opschrijfblokje en mijn pen, maar alles is donker, ik ben 

schrijvend blind. Ik moet erop vertrouwen dat ik mijn letters voldoende ver uit elkaar schrijf 

om ze later nog te kunnen ontcijferen. Het maakt mijn proza wijdlopig. In letters en figuren. 

Onder vervaarlijk gesis drijft een verstikkend vochtige walm de zaal binnen. Ik word 

benauwd, de mist beneemt me de adem, mijn blik vervaagt. Wat is dit voor een damp? Het 

duizelt me. Ben ik stoned, of alleen maar moe? Felle groene stralen tekenen een woud in de 

mist, schitterende sterren spatten uiteen op vage silhouetten van het publiek. 

Bliksemschichten flitsen door het woud, een legato sequens snerpt in mijn oren. 

My mind raced 

And I thought what could I do 

And I knew 

There was no help, no help from you 

Hulpeloos? Wat doe ik hier? Ik begin te rennen, struikelend over de boomwortels, het zweet 

loopt in straaltjes over mijn rug. Weg van die waanzin! Ik laat de herrie achter me. Het bos 

opent zich. Een lichtschijnsel trekt mijn aandacht. 

Is daar iemand? Gezelschap misschien? 

Een grijnzend hoofd duikt voor me op, zijn jaren passeren in een serie van grimassen, jeugd 

en ouderdom vormen zich in cirkels. Het zingt een weemoedig lied. 

We passed upon the stair 

We spoke of was and when 
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Although I wasn't there 

She said I was her friend 

Mijn gedachten flitsen terug op de trap van de tijd. Ja, jaren geleden. 2016. Op deze plek. 

Die ontmoeting scherpte mijn pen, bracht vriendschap, vertrouwen en energie, maar ook 

confrontatie met mijn eigen ongeduld en rusteloosheid. Ik volg de inkt vanuit mijn pen op het 

papier van mijn notitieblok, letters wijduit in een verduisterd handschrift. 

Ik doe dit al jaren… verslag van feest op zes snaren… 

Het hoofd verdwijnt in de mist. Ik ben weer alleen in het bos van zwaaiend licht. Alleen? Nee, 

verderop hoor ik iets. Een zonnetje piekt door de nevel, het wordt warm, heet, uitgebrand 

gloeiend. Ik hoor een banjo, en een gitaar. Aarzelend praten ze met elkaar, toon voor toon, 

vraag, antwoord, wedervraag. Loopjes versnellen totdat ze duelleren in samenklank. Zij zijn 

elkaars gezelschap. “Ik zou zo de hele dag kunnen spelen,” roepen ze elkaar toe. 

De nevel sluit zich, de zon verdwijnt. De groene stralen schitteren in mijn ogen. Een snelweg 

van impressies raast in mijn hoofd, dag, nacht, de een haalt de ander in, de tijd loopt 

beurtelings terug en vooruit, maar staat nooit stil. 

Ben ik nu gek? Een gevoel van volkomen verlatenheid grijpt me naar de keel. Ik kijk om me 

heen maar zie niets, ik kan alleen op mijn gehoor af gaan. In de verte gaat gerucht: 

You can talk to me 

You can talk to me 

You can talk to me 

If you're lonely, you can talk to me. 

Met goede hoop begin ik te rennen richting het geluid. Ik ploeter vooruit door kreupelhout en 

tastende lianen. Of zijn het golven van verstijfd water? Ik vang een glimp op van een 

periscoop met een groot oog dat me belangstellend aanstaart. Geel? Onderzeeër?  Yellow 

Submarine? Nee, iets zegt me dat dit snaren zijn. Een gitaargezelschap. Een hond blaft me 

toe. Een buldog, zo te horen. 

Ik word gek, een stille angst verlamt me, treft het lot van mijn vader me nu ook? 

Ik schuif de gedachte bruusk terzijde. Dit kan niet waar zijn. Nee. Ik zal niet te pletter slaan 

op die kust van de waanzin. Het geluid van snerpende gitaren op een bonkend ritme kaatst 

in de binnenkant van mijn schedel heen en weer en tekent een beeld van een vrouw in een 

auto. Haar man trekt met lange draden het hart uit haar lijf, zij kijkt naakt en wezenloos voor 

zich uit. Auto’s razen me aan alle kanten voorbij, dagen en nachten schetteren voorbij in felle 

kleuren. Hell highway. 

Dit is een bad trip! flitst het door me heen, en dat zonder drugs! 

Het woud trekt zich samen tot een kubus van stralen, als ik doorloop, knal ik tegen de muur. 

Maar ik zat toch op een stoel? Tussen de lichteffecten verschijnt een astronaut. Een 

kosmonautische god? Hij zwaait op en neer schuddend een boek, met geheven vinger oreert 

hij verwijt, zijn bewegingen wekken een gitaarsolo. 

This is the age of 'Decay' and 'Hypocrisy' 

Sometimes I feel like the world isn't ready for me 

Decay? Verval? Bederf? Ik speur de omgeving af, als ik hieruit kom, moet ik me dringend 

laten nakijken… 
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Ik strompel vooruit, mijn spieren lijken me in de steek te laten, mijn benen voelen aan als een 

mechanisme dat al lang in een museum heeft gestaan. Had ik nu maar vaker een 

sportschool bezocht. Lekker zwetend in zo’n sportief hansopje mijn spieren laten zwellen.  

Too long trying to resist it 

You've just gone and missed it 

It's escaped your world. 

Mijn vingers jeuken. Verlangen naar de druk van snaren. Tevergeefs, ik ben te lang zonder 

geweest, geen masterclass kan me nog redden. Back to basics is te laat voor mij op mijn 

leeftijd. Kans verkeken, afslag gemist. 

De nevel verkilt me tot het bot. Ik weet niet meer waar ik ben, alleen maar dat ik wil 

ontsnappen aan deze valse fantasie. De stem van een gevallen koningin vult mijn oren met 

opera. Rusteloos vormt mijn hand de letters, mijn schrijfblok is mijn enige houvast. 

Is this the real life? 

Is this just fantasy? 

Caught in a landslide 

No escape from reality 

Open your eyes 

Look up to the skies and see… 

Werkelijkheid of fantasie? Ik kijk naar de hemel, sterren lasergroen roteren traag in eindeloze 

patronen op wit kalkfirmament. Engelen dansen ver weg op het ritme van mijn jeugd. Zo lang 

geleden! 

People always told me be careful of what you do 

And don't go around breaking young girls' hearts 

And mother always told me be careful of who you love 

And be careful of what you do 'cause the lie becomes the truth. 

Ik schud mijn hoofd, mijn hart was altijd kwetsbaarder dan dat van hun. In mijn fantasie was 

romantiek in droom veiliger dan de leugen van de werkelijkheid. Toch vond ik gezelschap. 

Simpel, door samen leven en dood te beleven. Snaren brachten een gevoel dat ik kwijt was 

tot leven. Een wit album zweeft voor mijn ogen, een laken glijdt van een droom. 

The deeper you go, the higher you fly 

The higher you fly, the deeper you go 

So come on come on 

Come on its such a joy 

Vreugde, ja dat heb ik nu nodig, even verdoving voor het leven van alledag, de vermoeidheid 

van tegen de klippen oplopen, alles laten gaan in de duizeling van een Hongaarse volksdans 

die swingt als een trein. Rocking in een eindeloze valpartij van gewichtsloosheid! 

Gelukzaligheid van de knipoog van een muze. 

Everything about you is how I'd want to be 

Your freedom comes naturally 

Everything about you resonates happiness 

Now I won't settle for less 

Give me 

All the peace and joy in your mind 
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De boswachter glimlacht als hij me herkent, ik drijf langzaam mee met de stroom. Het witte 

firmament schildert langzaam zwart, de damp verdicht zich en de groene stralen vormen 

tralies. Alle muziek van mijn jeugd ontsnapt door de spijlen en bloeit op. Hava nagila 

venis'mecha, laten we gelukkig en vrolijk zijn. Hava neranana venis'mecha, laten we zingen en 

vrolijk zijn.

Een donderend applaus verdring de muziek. Ik maak een buiging naar een onzichtbaar 

publiek. Eindelijk erkenning. 

Waarvoor? 

Ik schrik wakker, mijn schrijfblok klettert op de vloer. Een engeltje op de schouw van de open 

haard glimlacht me toe. 

Ik zie drie gitaristen buigen, twee mannen met een vrouw in het midden. Op de achtergrond 

vervaagt een videobeeld. 

Het Gitaargezelschap! 

Dag Een 

Emma Rush 

Ensemblecompetitie 

Dit jaar waren de inschrijvingen op de Ensemblecompetitie meer divers dan vorig jaar, er 

waren nu ook professionele ensembles van de partij. 

Helaas miste ik de eerste deelnemers door een kleine communicatiestoring, het concours 

was wat vroeger begonnen dan ik dacht. Zodoende kon ik pas binnenglippen toen het 

Vermeeren Trio aan de beurt was. 
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De naam zei het al, dit was Tanja Vermeeren, trouwe bezoekster van dit festival met twee 

van haar leerlingen. Zij speelden Flowerland, Caribbean Fantasy, Andante van Leonard von 

Call, en Morenito Do Brasil van Giuseppe Farrauto. 

Stuk een en stuk drie waren in trio setting, bij de stukken twee en vier traden de leden van 

het trio als duo op. Flowerland klonk mooi ritmisch met een fijne klankkleur. Caribbean 

Fantasy was een samenspel tussen de jongsten van het gezelschap. Andante van Von Call 

had een duidelijk klassieke structuur met veel vraag-antwoord passages, het trio bleef goed 

op tempo en communiceerde actief. Morenito do Brasil werd een vriendelijk Braziliaans duo 

met een effectieve modulatie. Lieftallig samenspel. 

Het fluit-gitaar duo Esterbauer-Klenig had naast een klassieke dwarsfluit ook nog een 

merkbaar groter model bij zich. 

Ze brachten drie stukken: Entr’ Acte van Jaques Ibert (1890-1962), een duo van Mauro 

Giuliani (1781 - 1829) en een hedendaags stuk. 

Entr’ Acte bracht een herinnering aan het optreden van Els Grotendorst op fluit op de 

middelbare school. Dit duo had er aardig de sokken in, maar compenseerden dat door ruim 

te fraseren. Het (rustige) Giuliani deel met het afsluitende Allegro werd netjes opgebouwd en 

strak begeleid door de gitaar. Voor het hedendaagse stuk kwam de maxi-fluit van stal, een 

stuk met een mooie sfeer waarbij de fluitiste een heel lange adem moest hebben. 

Het Dresdener Gitarren Quartett, twee dames en twee heren, kwam op in klassieke 

opstelling, dames in het midden. Ze speelden twee bewerkingen van muziek van Isaac 

Albeniz (1860-1909) en twee hedendaagse stukken. 

De stukken van Albeniz, waaronder Cubana, brachten rustige romantiek met een warme 

klank. De arrangementen waren qua rolverdeling interessant. Het hedendaags begon 

inderdaad Light Contemporary, maar al snel brak het Spaanse karakter door. 

Onderhoudend, beheerst en virtuoos. 

De deelnemers waren toen op: tijd voor de jury om te waarderen! 

Concert Emma Rush 

De Canadese gitariste Enna Rush bezorgde mij een prettige en humoristische masterclass, 

dus ik werd benieuwd naar haar grotere werk, het avondoptreden op de donderdag. 

Ze trapte af met Preludio Triston en Candombe en mi van Máximo Diego Pujol (*1957). Een 

mooi relaxte uitvoering, ook in de snelle passages, ze weet wat ze met de muziek wil 

zeggen. Over haar uitvoering van dynamiek (zacht beginnen om meer bereik te hebben), 

hadden we het in de masterclass gehad: Ze kon erg goed zacht spelen. De strakke 

virtuositeit van de Candombe besloot het stuk in stijl. 

Tot mijn verrassing en plezier speelde ze daarna Hommage a Paco de Lucía van Annette 

Kruisbrink (*1957) op zeer eloquente wijze. Snelle arpeggiopatronen die in flamenco-achtige 

variaties uitmondden waren een duidelijk compliment voor de oude (inmiddels overleden) 

flamenco meester. Rush’s tremolo was strak en zeker niet gehaast, fijn om naar te luisteren. 

Appalachian Colours, een lofzang op de bergrug in het oosten van Noord-Amerika door 

William Beauvais (*1956) vertolkte Rush met de delen Gold en Red. Daarbij gebruikte ze een 

opvallen capootje dat op de tweede fret slechts drie snaren ophoogde. Het stuk bood een 
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new-age achtige lyriek met jazzy overgangen. Een mooi stuk hedendaags met warm 

gespeelde warme klank. 

Brincy Ocean van de Canadese gitariste Dale Kavanagh (1958*) verpakte de klanken van 

een volksliedje in aangenaam hedendaagse klanken. 

Ze sloot haar programma af met Suite del Recuerdo van José Luis Merlin (*1952), met als 

delen Evocacion, Zamba, Chacarera, Carnavalito, Evocacion en Joropo. Hierin combineerde 

Rush lyriek met kracht en virtuositeit en speelde de luidste passages van het concert. 

Nu ik dit verslag schrijf, zie ik het opvallende feit dat alle componisten van haar programma 

in de vijftiger jaren geboren zijn. Leuk! Zijn ze van mijn leeftijd. 

Het fijne van dit concert was, dat Emma Rush aan de lyrische kant van het spectrum bleef, 

fijn voor ontspannen luisteren, ik had net zo’n rustpunt nodig. 

Ze speelde een Etude uit Etudes Esquisses van Gerald Garcia (*1949) als toegift. 

Concert Grigory Novikov 

De Rus Grigory Novikov combineerde in zijn concert gitaarspel met vertelkunst, hij bracht bij 

ieder stuk een geanimeerd verhaal over componist of muziek. Een leuke mix van muziek en 

informatief. Daarnaast speelde hij op de Saimolov-gitaar die de prijswinnaar van Categorie 1 

in handen zou krijgen. Het instrument had dus al aan de bühne geroken. 

Ik had Novikov al eerder gehoord in 2016. Drie jaar is een best lange tijd waarin je jezelf kunt 

verder ontwikkelen. Dat was deze avond in positieve zin duidelijk hoorbaar, vooral in The 

Legend of Hagaromo die me van zijn optreden van toen nog vers in het geheugen ligt. 

De uitvoering van dit stuk kan Keijo Fujji vond ik legendarisch, een goede reden om aan di 

verslag nogmaals een verhaal toe te voegen in de vorm van Engel op Zes Snaren. Met dank 

aan de uitstekende vertolking van Grigory Novikov. 

Anatoly Shevchenko tekende voor Karpathian Rhapsody. De Karpaten zijn een bergketen in 

het Tsjechische Bohemen, dus een zekere woordspeling ligt hier voor de hand. Dit stuk was 

echter geen opera ; -). Novikov vertelde dat hij dit stuk van een bevriende componist had 

gekregen (blijkbaar Shevchenko), maar dat het tien jaar onder op een stapel had gelegen. 

Toen hij het eenmaal bij toeval ontdekte, verraste het hem zo dat hij het met alle geweld 

moest spelen. Een contemplatieve inleiding mondde uit in een fel gespeeld Balkanritme met 

tremolopassages. Een meeslepend stuk! 

Johann Kaspar Mertz (1806 - 1856) was van de partij met Fingals Höhle uit Bardenklänge en 

Elegie. Diepe droefenis verstopt in virtuositeit, waarbij Novikov zich een meester toonde om 

de melodie boven al het arpeggiogeweld uit te tillen. 

Laatste programmapunt waren een aantal Russische volksliedarrangementen van Sergey 

Rudnev (*1955). Een interessant muzikaal idioom met, zoals we dat ik volksliedjes vaker 

tegenkomen, een lach en een traan. 

Als toegift kregen we Under Cover, eveneens van Sergey Rudnev. Een humoristische 

persiflage op detective filmmuziek met nog een pistoolschot op het eind. 
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Lounge Concert Stefan Grasse 

Lounge concerten zijn een verlengstuk van het avondconcert in de ontspannen sfeer van 

een hapje en een drankje. Wat voor de artiest misschien als enig nadeel heeft, dat de 

concentratie van een deel van het publiek meer naar dat drankje uit gaat, een effect dat 

vanavond merkbaar was. 

Stefan Grasse heeft al vaker acte de présence gegeven op Nordhorn met zijn eigen 

composities in vaak een swingende Latin stijl. 

Zo bracht hij een fijne swing a la Jobim, speelde een Zuid-Amerikaanse reisimpressie in 

Latin-blue (gezien het tempo moet het een treinreis zijn geweest) en schitterde met 

Flamenco-jazzy klanken in een Pasodoble. Happy Tune bracht me direct in de sfeer van 

Felicidade en Bedtime Story herinnerde me aan mijn eigen verhaaltjes die ik voor het slapen 

gaan vertelde. Een impressie van een zonsondergang in golvende arpeggios maakten het 

feest compleet. 

Gitaarbioscoop Samuel Klemke 

Naast zijn carrière als veelzijdig en bereisd gitarist, houdt Samuel Klemke zich ook bezig met 

muzikale multimedia. Niet alleen maakt hij zelf films, hij verzorgt ook de muzikale omlijsting 

bij multimedia van anderen, net zoals vroeger de muzikant in de bioscoop. 

De cineaste Lotte Reiniger werkte voor de Tweede Wereldoorlog als een pionier op silhouet 

tekenfilms. Ze ontvluchtte met haar partner het Naziregime, maar zij konden wegens hun 

socialistische sympathieën nergens een verblijfsvergunning krijgen. Zodoende leefden ze in 

allerlei landen op tijdelijke visa. In Frankrijk en Italië maakte ze haar beste films, waaronder 

Papageno, het onderwerp van de eerste film deze avond. Ze was enige tijd gedwongen om 

propagandafilms te maken voor het Naziregime om de ruimte te krijgen om voor haar zieke 

moeder te zorgen. 

Papageno, dat is Mozart’s Zauberflöte. Samuel Klemke speelde op de gitaar arrangementen 

van de passende muziek, netjes gesynchroniseerd op de scenes. 

De tweede film was een oeroudje van een reis naar de maan, uit een tijd dat men meende a 

la Jules Verne met een gigantische kanonskogel op de maan te komen. Van luchtledig had 

men nog nooit gehoord, want de heren astronauten gingen met smoking en jacket op 

ruimtereis. Hun enigszins gewelddadige ontmoeting met de maanmannetjes had de uiterlijke 

kenmerken van het Europees kolonialisme van de negentiende en begin twintigste eeuw. 

Samuel combineerde daarbij sampler effecten met live spel, bij elkaar een interessant 

spektakel. 
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Nacht Een: Engel op Zes Snaren 

Parafrase op The Legend of Hagaromo 

Op de Rivier 

Er was eens een visser, Jiang geheten, die dagelijks met zijn aalscholvers de rivier op ging 

om te vissen. Voor dag en dauw nam hij zijn vogels mee en boomde zijn bamboevlot met 

olielamp het water op om vlak voor zonsopgang op de juiste plek aan te komen. Het licht 

lokte de vissen en de aalscholvers deden de rest. 

De visser had een aalscholver die hij van jongs af aan had opgevoed en er was een voelbare 

band tussen hen ontstaan. Heel soms meende Jiang zich in te beelden dat het dier tegen 

hem sprak, of zijn praten beantwoordde. Daarom gaf hij hem een naam, Línghún, wat Ziel 

betekent, want hij geloofde dat de vogel bezield was. 

De andere aalscholvers kwetterden alleen maar, maar Línghún ging bedaard op zijn beugel 

zitten en wisselde blikken van verstandhouding met hem. De visser praatte daarom zachtjes 

tegen de vogel in de eenzame uren van de nacht, zodat de vogel een vertrouweling werd. 

De vis kwam massaal op het lamplicht af, Jiang stootte de vogels aan en de aalscholvers 

doken enthousiast het water in en haalden vis naar boven. Kleine vissen konden ze direct 

verslinden, maar de grotere vissen bleven in hun keel steken, want die was met een strop 

kleiner gemaakt. Jiang haalde de vogel dan binnen, haalde de spartelende vis uit zijn keel en 

mikte de vangst in de mand. 

De vangst was goed en na een aantal duiken waren ook de vogels verzadigd. Ze maakten 

het zich gemakkelijk op hun beugels en stopten de kop in de veren. Behalve Línghún. De 

aalscholver zat onrustig op zijn beugel en staarde naar het wateroppervlak waaronder je de 

vissen in het lamplicht kon zien zwemmen. 

Jiang werd ongerust: “Wat is er, Línghún?” 

“Mijn hart is bezwaard,” kraste de vogel. 



17 

Jiang zette grote ogen op. De vogel sprak werkelijk tegen hem! Dat had hij nog nooit 

gedaan. Dan moest het wel dringend zijn wat hij wenste. Hij maakte zich zorgen, want 

Línghún was hem dierbaar. 

“Wat kan ik doen om je hart lichter te maken? Ik ken je al vanaf de tijd dat je een kuiken was 

en je hebt talloze vissen voor me gevangen zodat ik in mijn levensonderhoud kon voorzien. 

Daar ben ik je dankbaar voor.” 

“Ik zou zo graag eens een enkele keer willen jagen zoals toen ik nog klein was en een vis 

verschalken, die ik maar nauwelijks door mijn keel kan krijgen. De rivier is zo rustig en ik zie 

een paar exemplaren zwemmen die me het water in de mond laten lopen. Maar mijn strop is 

te strak voor me, en het touw aan de ring aan mijn poot te kort.” 

Jiang twijfelde: “Wat ga je doen als ik je vrijlaat? Ik ben bang dat ik eenzaam zal zijn als de 

vrijheid jou luider roept dan ik dat kan.” 

“Wees niet bang. Als je me vrijlaat, kom ik terug en beloof ik je iets te laten zien dat je 

werkelijke eenzaamheid zal oplossen.” 

Jiang begreep het en dacht na. Die eenzaamheid waar Línghún op doelde viel hem soms 

zwaar, hij had geen ander gezelschap dan de vogels in zijn vissershut, hij was te stil en te 

bedeesd om de aandacht van een vrouw te trekken. Daarom bracht hij zijn avonden door 

met lezen en schrijven van poëzie over lief en leed, iets dat hij goed verborgen hield voor zijn 

dorpsgenoten, want een visser kon onmogelijk een dichter zijn. Wat zou de vogel hem willen 

laten zien? 

Jiang haalde de strop rond de hals van de Aalscholver weg en knoopte het touw aan de ring 

rond zijn poot los. Toen gaf hij de vogel een zetje. Línghún koos met kreten van blijdschap 

het luchtruim en cirkelde een paar maal boven de rivier in het licht van de dageraad. 

Plotseling maakte de vogel een scherpe duik het water in. Na een paar tellen kwam Línghún 

boven, een grote vis spartelend in zijn bek. Een paar stevige keelbewegingen verzwolg de 

Aalscholver het dier. Línghún zwom even genietend rond en vloog toen terug naar zijn 

beugel op Jiangs boot. 

Jiang was blij verrast dat zijn vertrouwen niet beschaamd was en besloot het touw voortaan 

van de ring te laten. 

“Laten we na zonsondergang de rivier op gaan,” zei Línghún, “dan kan ik je iets tonen dat je 

eenzaamheid zal doen verdwijnen.” 

Eiland van de Engelen 

De zon is onder… 

Jiang zette zijn kom rijst neer en staarde over de rivier. Mistflarden wervelden over het water. 

Hij keek naar de aalscholvers in hun kooien. Met een knik liep hij naar Línghún’s kooi en 

maakte het deurtje open. De vogel sprong naar buiten en ging op zijn beugel op het 

bamboevlot zitten. 

De visser wilde zijn lamp aansteken en aan het vlot hangen, maar de vogel kraste 

ontkennend: “Het maanlicht zal ons voldoende zijn. Vaar naar dat eilandje daarginds.” 

Met kloppend hart boomde Jiang de stille rivier op. De maan kwam op en weerkaatste in het 

spiegelende water. Hij keek nog eens goed, het leek net of hij silhouetten van vogels zag die 

voor de maanschijf wijde cirkels draaiden. 
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“Ik ga poolshoogte nemen,” zei Línghún, en vloog met forse vleugelslagen richting het 

tumult. Na een korte tijd keerde hij terug: “Voorzichtig”, kraste hij, “ze mogen ons niet zien. 

Vaar naar de oever, onder dekking van de bomen.” 

“Wie zijn het?” fluisterde Jiang. 

“Geduld, je ziet het zo.” 

Bij het eiland hoorden ze lachen en zingen. Het waren vrouwenstemmen. Hun timbre raakte 

Jiang in het hart, hij werd angstig voor zijn eigen verlangen en wilde daarom omkeren. 

De aalscholver tikte hem aan met zijn snavel: “Houd moed en beheers je. Angst helpt je hier 

niet, je zult verbaasd staan als je volhoudt.” 

Heel voorzichtig sleepte de visser zijn bamboevlot op de kant en sloop samen met Línghún 

door het riet naar de bosjes aan de oever. Op de tast kroop hij door het kreupelhout in de 

richting van het geluid. 

Daar lag een open plek in het maanlicht. De adem stokte Jiang in de keel. Vier vrouwen 

dansten naakt op het gras en vormden samen wonderlijke arabesken van pure schoonheid. 

Een vijfde bespeelde een snaarinstrument en stuurde de dans in een meeslepende melodie 

van zilveren tonen. 

“Het zijn engelen,” kraste Línghún zachtjes, “ze leggen hun vleugels af en dansen op de 

aarde als de maan vol is. Kijk, daar liggen een paar vleugels en jij,” hij wees met zijn snavel, 

“zit er ook bovenop.” 

Verbaasd tastte Jiang op de grond onder zijn knieën. Wat een zachtheid! Het waren geen 

veren, de vleugels waren fijn gaas, alsof een dunne nevel gekristalliseerd was. Buigzaam, 

maar uiterst sterk. Verwonderd streelde hij het weefsel. 

Hij was echter onhandig en brak met veel lawaai een tak af van het kreupelhout. De engelen 

schrokken. Vier van hen stoven naar de plek waar ze hun vleugels hadden achtergelaten en 

in een oogopslag wiekten ze onder waarschuwende kreten omhoog. 

De laatste van hen, de snarenspeelster, bleef echter achter en liep voetje voor voetje naar 

de plaats waar zij haar vleugels had neergelegd. Met grote angstogen keek ze Jiang aan, die 

haar vleugels in zijn hand hield. 

Jiang stond stokstijf. Wat was ze mooi! Het was niet alleen haar schoonheid die hem 

verrukte, hij zag ook wie ze diep in zichzelf was, haar liefde, haar zorgzaamheid voor de 

wereld en iedereen die haar was toevertrouwd. Engelen verbergen hun ware aard niet als ze 

hun vleugels afleggen. Vanaf die eerste blik verlangde hij naar haar en zou alles wat 

mogelijk was doen om haar voor zich te winnen. 

“Als je haar vleugels in bezit hebt, heb je macht over haar,” kraste Línghún, “dan moet ze je 

volgen en leven als een mens op aarde.” 

De engel schrok: “Alsjeblieft, geef me mijn vleugels terug. Als ik niet terugkeer, zullen ze me 

missen, net zoals al die mensen die rekenen op mijn bescherming.” 

Línghún’s uitspraak bracht Jiang in tweestrijd. Als hij de vleugels hield, dan… 

“Hoe heet je?” vroeg hij. 

“Dat mag ik je niet vertellen. Als je mijn naam weet, heb je macht over mij.” 

“Ik heb geen kwaad in de zin, en,” hij hield haar vleugels omhoog, “ik heb dit.” 
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“Lian,” was haar antwoord. 

“Lian, je betovert mij,” bracht Jiang uit, “nu weet ik hoe liefde mijn hart in brand zet. Ik kan je 

niet laten gaan.” 

Lian liep naar hem toe: “Alsjebieft!” zeiden haar ogen. 

“Wat moet ik doen, Línghún?” vroeg Jian aan de aalscholver. 

“Wat je bij mij gedaan hebt.” 

“Maar ik sta in vuur en vlam.” 

“Je noemt dat liefde,” onderbrak Lian hem, “maar ken je de ware aard daarvan?” 

Inzicht trof de visser. Hij streelde de vleugels nog even en gaf ze toen terug. 

Lian deed ze aan, maar vloog nog niet weg: “Nu zie ik dat je een goed mens bent die liefde 

kent. Als mijn werk gedaan is, kom ik bij je terug, dat beloof ik. Wacht op me.” 

Met een kus nam ze afscheid en vloog de maanverlichte nacht in. 

Jiang keek haar nog lang na. 

“Het is bijna dageraad,” bracht Línghún hem terug op Aarde, “we moeten gaan vissen voor 

ons levensonderhoud. 

Jiang knikte en wierp nog een laatste blik op de open plek. Toen kreeg hij het instrument van 

Lian in de gaten. Ze had het in de haast van het moment achtergelaten. Een mooi gebouwde 

klankkast van geurig cederhout, met daaraan vastgemaakt een toets met kunstige 

mechanieken die zes snaren spanden. Voorzichtig raakte hij de snaren aan. De klank van de 

dans vulde zijn oren. 

“Lian,” fluisterde hij.  

Hij nam het instrument mee naar huis, iemand mocht het eens vinden. Daar pakte hij het 

goed in en verborg het in zijn voorraadkelder. 

Engel op Zes Snaren 

Lian hield woord. Na twee jaar keerde ze terug naar Jiang en legde haar vleugels af. Zij 

zorgde voor balans in Jiangs leven en hun liefde bracht drie kinderen voort, wat hun 

huishouden tot een chaotische vrolijke bende maakte. Jiangs harde werken met de vissende 

vogels bracht brood op de plank en was een voorbeeld voor de kinderen, Lian’s 

engelengeduld voedde hen op tot verstandige liefdevolle mensen. Zij vonden hun eigen 

liefde en bestemming en verlieten het huis aan de rivier toen de tijd daar was. 

Lian miste het leven met de kinderen binnen de muren en voelde zich eenzaam in de uren 

dat Jiang met de aalscholvers op het water was. Ze begon lange wandelingen te maken in 

de wouden rond het dorp en een paar dorpelingen die overal misstappen zagen, spraken 

kwaad over haar.  

“Wat doet een vrouw in een donker woud als haar man niet thuis is? Waarom blijft ze hele 

dagen weg, of de zon nu schijnt of het regent? Daar zit vast een luchtje aan. Het zou me niks 

verbazen als ze met de geesten ging dansen in het woud waar ze ook haar kruiden zoekt. 

Soms hoor je daar flarden muziek op de wind. Wie weet wat voor schandelijke praktijken 

daar plaats vinden.” En dan kwamen ze met talloze verhalen over mede-dorpelingen die ooit 
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de eerbaarheid hadden geschaad. Zoals dat altijd gaat, zwegen ze daarover tegen Jiang en 

roddelden ijverig door als hij zijn hielen had gelicht. 

Jiang had zijn ogen echter niet in de zak, hij vroeg Lian enkele malen waarom ze verdrietig 

was, maar ze schaamde zich en wierp haar stemmingen op het seizoen van ouder worden, 

waarin zaad niet langer vrucht draagt. 

Op een dag kwam Jiang vroeg thuis en zag nog net hoe Lian met wandelkleren aan richting 

het woud trok. Toen ving hij ook het gefluister van een paar dorpelingen op en de schrik 

sloeg hem om het hart. 

“Wat moet ik doen?” vroeg hij wanhopig aan Línghún, die hem nog steeds vergezelde, ook al 

waren zijn staartpennen grijs geworden, “wat drijft Lian buiten dit huis?” 

“Lian zoekt haar geluk. Ga achter haar aan, maar zorg ervoor dat ze je niet opmerkt. Maar 

voordat je dat doet…” Línghún fladderde naar binnen en tikte op de deur van de kelderkast. 

Jiang volgde hem en opende de deur. Daar hingen haar vleugels nog. Lian wist waar ze 

hingen, maar had ze sinds haar terugkeer niet aangeraakt. Ook nu niet, ze zocht haar geluk 

niet buiten deze wereld. Hij kon een zucht van opluchting niet onderdrukken. 

“Wat moet ik in deze kast zoeken, Línghún?” vroeg hij verbaasd. 

“Zoek wat haar dierbaar is…” 

Jiang piekerde zich suf, maar kon zo snel niets bedenken. Hij liep de kelderkast in en daalde 

het trapje af naar beneden. Op de tast zocht hij naar wat de aalscholver bedoelde. Na lang 

zoeken stuitte hij op een voorwerp dat goed ingepakt helemaal achter in de kelder lag. Toen 

hij het oppakte, zong het een enkele zilveren toon. In een flits herinnerde hij zich exact hoe 

hij betoverd was, zo lang geleden. Zou dit voorwerp het geluk zijn dat zij zocht? 

De beiden gingen op weg om Lian te volgen, net zoals die keer dat Jiang Lian voor het eerst 

had ontmoet. Línghún ging steeds op verkenning uit en lichtte Jiang in hoe hij haar 

onopgemerkt in het oog kon blijven houden. Ze doorkruisten twee uur dichte loofbossen en 

beklommen heuvels en klauterden door geulen, tot ze bij een open plek kwamen die 

helemaal begroeid was met de prachtigste bloemen. 

Lian ging op de open plek zitten en wachtte. Jiang en Línghún keken toe, verstopt in het lage 

bamboehout er omheen. 

Al snel hoorden ze het geluid van vleugelslagen, een achttal engelen streek tussen de 

bloemen neer. Jiang herkende er een paar van die eerste keer op het eiland. Ze legden hun 

vleugels af en begroetten Lian hartelijk. 

Lian oogde gelukkig, legde haar kleren af en samen dansten ze op de open plek. “Lieve 

Lian, de dansen die we zonder muziek kennen zijn heerlijk om te doen,” zei een van hen, 

“maar wat wij voor elkaar kregen toen jij ons nog begeleidde, is nog nooit overtroffen en 

missen wij nog steeds. De manier waarop jouw zilveren tonenspel aan ons geluk bijdroeg, 

was onbetaalbaar. Waar is je instrument gebleven?” 

Lian betrok en barstte in huilen uit. De engelen omhelsden haar geschrokken, maar ze was 

ontroostbaar. 

“Ik heb mijn instrument per ongeluk achtergelaten toen ik liefde vond. Ik ben nog 

teruggegaan naar het eiland, maar het was verdwenen. Ik vond dat toen niet erg, mijn leven 

was vervuld en dat is jaren zo gebleven. Maar nu ik tijd krijg om te genieten van wat ik heb 
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bereikt, komt de gedachte aan de passie uit mijn jeugd opeens terug. Hoe slecht kon ik 

inschatten dat ik wat ik het liefste deed zo zou missen?” 

Línghún tikte tegen de zak die Jiang in zijn hand hield. Een zilveren toon weerklonk. 

Lian en de engelen stonden stokstijf. Jiang begreep waarom en kwam overeind. Hij haalde 

het instrument uit de zak, zes snaren glansden in het licht. 

Lians tranen bleven stromen, maar nu van blijdschap. Ze stormde naar hem toe en 

omhelsde hem innig. “Mijn lief,” snikte ze, “je maakt mijn geluk weer heel.” 

Ze nam het instrument in haar handen en liet de zes snaren zingen. De engelen dansten en 

een aantal vlogen sierlijk boven de bloemen op de stuwende melodie. Línghún fladderde 

vrolijk met de hemelse wezens mee en kraste uitgelaten. 

Toen de avond viel, namen de engelen afscheid en keerden Jiang, Lian en Línghún terug 

naar huis. Nu Jiang wist wat Lian diep in het woud deed, waren zijn zorgen om de 

kwaadsprekerij van de dorpelingen voorbij. Hij zette die mensen op zijn nummer en Lian 

betoverde de bevolking met haar snarenspel, zodat niemand meer over haar zou roddelen. 

En zo ging Lian weleens naar het woud als Jiang op het water was, en beiden waren nog 

gelukkiger als ze bij elkaar waren. 

Zo verstreken de jaren en de beiden werden ouder en grijzer. Allebei wisten ze dat hun leven 

samen begrensd was in tijd. Daarom genoten ze van iedere dag, maar vermeden het 

gesprek over het einde niet. 

“Ach,” zei Jiang een keer, “je hebt altijd je vleugels nog als de dood voor jou aan de deur 

klopt. Jij kunt nog ontsnappen, en daar heb ik vrede mee, want jij hebt liefde en geluk in mijn 

leven gebracht en daar ben ik je dankbaar voor.” 

Lian legde een vinger op zijn lippen. “Kom eens mee,” zei ze, en ze ging hem voor naar de 

kelderkast. Jiang keek verbaasd, want er hingen twee paar vleugels in plaats van slechts 

een. 

“Iedere keer als ik met mijn instrument de dans begeleidde, brachten de engelen wat 

materiaal mee van hun essentie. Daarvan heb ik voor jou vleugels gemaakt. We kunnen de 

dood niet weigeren als hij komt, als de tijd daar is moeten we gaan. Maar nu kunnen we 

elkaar volgen naar waar je dan naartoe gaat.” 

En zo gebeurde het uiteindelijk. 

En Línghún? Die had zijn eigen vleugels toen het zo ver was. 
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Dag Twee 

Klemke Gitarrenduo 

Voorronde Professionals Concours 

Zes en twintig deelnemers dit jaar, mededingers voor de eerste prijs van het Cat. 1 

Concours. 26 x 6 = 156 minuten repertoire, ofwel ruim vier uur opletten voor jury en 

journalist, inclusief pauzes en extra pauzetijd voor een op het laatste moment gecancelde 

deelname. 

Ook ditmaal schrijf ik er een paar statistieken bij, AK (aankondiging) of GAK (geen 

aankondiging), 1 tot 4 * voor mijn impressie en een F-je als ik er een finale kandidaat in zag. 

Voorbeeld ([AK], ****, F) voor een keigoede communicatieve finale kandidaat. 

Mijn stokpaardje: de Aankondigingsstatistieken. Drie GAKjes, een mooie score, 88% van de 

kandidaten ziet het nut in van deze eerste communicatie met het publiek. Ik signaleerde wel 

een trend: Het Nieuwe Aankondigen, wel de muziek, maar niet de speler. Kom op mensen, 

geen valse bescheidenheid, we weten ook graag wie het speelt! 

Een ander opvallend fenomeen: De opmars van het stemapparaat. Je zou haast denken dat 

ze tegenwoordig hun gehoor niet meer vertrouwen. Jammer, want bij een aantal spelers 

bleek het vertrouwen in de elektronica misplaatst, wat in hun optreden jammer genoeg te 

horen was. 

Emilie Fend ([AK], **) trapte af met een stuk van Regino Sainz de la Maza (1896 - 1981). Het 

klonk Bolero-achting met een duidelijk Spaans klankidioom. Ondanks de nette afwerking en 

de voldoende opgerekte frasering, kreeg ik geen contact met het stuk. Het was bij tijd en 

wijle leuk luisteren, maar zeer duidelijk een technisch etalagestuk. 



23 

Dejan Milevski ([AK], **) bracht de Mazurka Apassionata van Augustin Barrios (1885 - 1944). 

Mijn Barrios-prikkel kwam in het begin heel even op, maar zwakte al snel af, de speler bracht 

de passie iets te bedachtzaam en bescheiden en trok daarmee de frasen te veel uit elkaar. 

Later won hij aan zekerheid en kwam het stuk beter uit de verf. De toon was netjes 

afgewerkt, maar je hebt bij het spelen romantiek en rrromantiek… 

Arik Goldstein ([GAK], *) liet me in het ongewisse rond stuk en componist, zijn naam heb ik 

uit het kandidatenlijstje. Ergens herkende ik het stuk, een Guajira-achtig ritme. Ritmisch iets 

chaotisch met pauzes die net te lang waren voor een vloeiend verloop. Ik hoorde duidelijk 

een strijd waarin hij zichzelf voorbijliep. Ik begon een beetje aan mezelf te twijfelen, waarom 

hoor ik niks positiefs? Tja, dat kwam door de onrust die ik opving. 

Ju Myong Lin pakte het eerste deel aan van de Sonate van Antonio José (1902 -1936). Een 

breed georiënteerd werk met vele subthema’s. Uitdaging is om dat tot een coherent geheel 

samen te smeden. De speler slaagde er niet in, de thema’s werden los zand, waarbij de 

vlakke dynamiek de situatie niet verbeterde. 

Paul Sun ([AK], ***) deed de gooi met Fantasia van John Dowland (1563 - 1626) en een 

Capriccio van Luigi Legnani (1790 - 1877). De Fantasia kreeg de capo op de tweede fret en 

begon met een transparante stemvoering. Alleen de dynamiek… Toch, toen het 

stemmenpatroon wat ingewikkelder werd, begon het stuk toch te juichen door de drive van 

de speler die tevens een valkuil bleek voor de duidelijkheid. De Capriccio had een stevig 

tempo met een in die tijd bekende verrassingsrust. Het slot bezorgde me een glimlach door 

de humor in de uitvoering. 

Thierry Begin-Lamontagne ([AK], **) speelde de eerste Etude (nr. 12) van Heitor Villa-Lobos 

(1887 – 1959) samen met een Valse van een mij onbekende componist. De Wals zat vol met 

speelse en technisch lastige versieringen en kreeg een erg Etude-achtig karakter. 

Lamontagne speelde het stuk licht, en daardoor ook iets diffuus. De Villa-Lobos kwam naar 

mijn smaak niet uit de verf, onduidelijke harmonie, haast in de uitvoering en bij vlagen veel te 

hard, waardoor de melodie in het geweld ten onder ging. 

Ik begon zo langzamerhand te geloven dat ik dit festival in een uiterst kritische bui was. 

Misschien een bijverschijnsel van het steeds stijgende niveau op dit concours, wat vroeger 

door enkelen gehaald werd, is nu bijna normaal. 

Tijd voor Theduardo Prasetyo ([AK], **]. Ik kon zijn aankondiging niet verstaan, maar de 

muziek herkende ik, twee delen uit Aquarelle van Sergio Assad, Valseana en Divertimento. 

Ik vond Valseana de beste van de twee, warm gespeeld met een mooie muzikale lijn en een 

opvallend zacht einde. Divertimento boeide me minder, de speler had te veel hang naar 

virtuositeit, wat ten koste ging van de duidelijkheid. 

Eliska Lenhartova ([GAK], ****, F) speelde een stuk van Mario Castelnuovo Tedesco (1895 - 

1968) en een mij onbekend stuk dat trekjes van Aguado of Mertz had. Zij bracht het stuk van 

Tedesco in een prima afgewerkte uitvoering met veel variatie en fantasie en deed dat mooi 

van toon met weinig bijgeluiden. Het tweede stuk kreeg dezelfde behandeling. Naar mijn 

idee de beste kandidaat tot nu toe. 

Ihor Kordiuk ([AK], **) vond Johann Sebastian Bach en Manuel Ponce (1882 - 1948) de 

meeste geschikte componisten om zijn voorronde een succes te maken. Hij toonde 

ergonomische innovatie met een wonderlijke steun voor zijn gitaar en een flitsende 
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elleboogsteun. Misschien was het daarom dat hij Bach zeer zwaar aanzette? Ponce kreeg 

wat meer humor mee in de stemmendialoog, maar zijn zeer luide spel bleef wat onrustig. 

Bogdan Mihailescu ([AK], **) koos een Sonata van Domenico Scarlatti (1685 - 1757) als 

entree voor deze competitie. In de uitvoering met een behoorlijk tempo bracht hij subtiele 

klankverschillen aan. Echter, de bekende Scarlatti-swing kwam er net niet. 

Jaime Benjumea ([AK], **) zette in op een uitdagend stuk, de beruchte Prelude BW1006 van 

Johann Sebastian Bach, ook wel bijgenaamd Het Struikelblokje. Dat struikelen viel dik mee, 

de kandidaat bleef prima op de rails. Dat ging naar mijn smaak een beetje ten koste van de 

schwung van het stuk. Uiteraard hield ik mijn adem in toen de beruchte struikelpassage 

naderde, maar gelukkig, ik kreeg daarna weer lucht. Netjes gespeeld. 

Tot nog toe waren er nog niet zoveel kandidaten die me een finale-gevoel gaven. Maar goed, 

we zijn nog niet over de helft. Een pauze kwam als geroepen om een luchtje te scheppen en 

weer geconcentreerd te raken. 

Adrik Christobal ([AK], ***) startte met stevige rasgueados van Federico Moreno Torroba 

(1891 - 1982). Hij danste soepel door het stuk, alleen konden de zachte passages naar mijn 

idee echt wat zachter. 

Ik ben dit jaar erg slecht in titels verstaan, geloof ik. Misschien moet er een extra eis bij de 

aankondiging komen: Luid en duidelijk. Bij Hannelore Van der Elst ([AK], ****, F) hoorde ik 

Albeniz wel, maar de stukken miste ik. Hoe het ook zij, ze interpreteerde Albeniz stevig, 

maar hield de duidelijkheid en de rust vast. De afwerking in de loopjes was prima. Het 

tweede stuk was duidelijk iets hedendaags. Haar aanpak was methodisch hetzelfde als 

Albeniz. Ik was benieuwd hoe ze zachte passages speelde, want die ontbraken. ; -) Ik hoop 

dat ze daar in de finale de kans voor krijgt. 

Jehee Lee ([AK], **) deed zijn voorronde met Tiento van Maurice Ohana. Ik herinnerde me 

de klank van het stuk, maar daar bleef het bij. Lee’s interpretatie was bijzonder stroperig, 

alsof hij in vertraging speelde en maakte ook de pauzes tussen zijn frasen erg lang. Hierdoor 

stokte het verhaal van het stuk. Puur technisch (qua handelingen) oké, maar de interpretatie 

was dat niet. 

Franciso Lopes ([AK], *) haalde Bach erbij en speelde daarna Shard van Eliott Carter. Bach 

bleef lastig als altijd, wat ik hoorde aan de kleine slipjes op zijn tijd. Het tweede werk was 

hedendaags. Shard beteken scherf, en inderdaad wat mij betreft gold Nomen est Omen. De 

speler was duidelijk meer thuis op dit stuk, klank en expressie waren best oké. Met de keuze 

van dat stuk verloor hij mij echter, die scherven brachten geen geluk. 

Luca Romanelli ([AK], ****) kwam spectaculair binnen, hij brak zijn voetenbankje in tweeën. 

Na aankomst van een reserve-exemplaar speelde hij Songe de Capricorne van Roland 

Dyens (1955 – 2016). Dit was een echt mooie uitvoering, hij bracht het verhaal in het stuk tot 

leven, ik bleef meeluisteren. Ik twijfelde toch of ik hem een finaleplaats zou geven. 

Carlina Flores ([AK], **) zette in op de Fandango uit Tres Piezas van Joaquin Rodrigo (1901 

- 1999) en een stuk van Federico Moreno Torroba. Fandango is lastig, je moet het vuur uit je 

sloffen spelen en de haast ligt op de loer. Daar had de speelster last van, slipjes en 

slordigheidjes en een beetje worstelen van tijd tot tijd. Torroba lag haar een stuk beter, alleen 

de haast in haar spel verdween niet. 

Konstantin Shumilin ([AK], ***, F) koos een hedendaags stuk, Just how I found You van 

Andrew York. Hij begon erg goed, ik was onder de indruk, maar werd halverwege verrast 
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door de complexiteit van het stuk. Gelukkig wist hij zijn verrassing in zekerheid om te zetten. 

Het was een bijzonder stuk met veel aparte effecten, dat wel. Daardoor dacht ik, dat hij 

misschien een finale-kans had. 

Oskar Eres presenteerde zich met de La Folia variaties van Fernando Sor (1778 - 1839). Het 

was raar, maar ondanks het feit dat ik La Folia als thema best wel ken, kwam ik het in deze 

uitvoering op de een of andere manier niet tegen, het leek direct met de variaties te 

beginnen. Ik zal eens in de literatuur zoeken… Een van de uitdagingen van thema en 

variaties spelen, is het muzikaal houden van de steeds ingewikkelder wordende variaties. 

Dat lukte niet helemaal, sommige delen kwamen me nogal etude-achtig over. 

Oleksandr Chubarenko ([AK], ***) voerde een compositie van Michele (!) Giuliani (1801 - 

1867) ten tonele: Rondoletto Op. 4. Wel, dat was een stukje dat me door zijn vrolijkheid 

direct een glimlach ontlokte. Chubarenko nam de technische hordes van de virtuositeiten 

met stijl en bleef in de vrolijkheid. Ik moest onwillekeurig even aan Pavel Steidl denken, ook 

al keek Chubarenko wel een stuk ernstiger onder het spelen. 

Beata Atlas ([AK], ***) begon met een capo op de derde fret te monteren, dat werd 

Renaissancemuziek. Inderdaad, een Prelude van John Dowland. Ze speelde het stuk breed 

gedragen en in de passende zestiende -eeuwse triestheid. De capo ging er weer af toen 

Johann Sebastian Bach aan de beurt was met een Allemande. Ook dit stuk passeerde goed 

afgewerkt en gedragen de revue, met weglating van enige herhalingen. Heitor Villa-Lobos 

tekende voor het laatste stuk: Prelude Nr. 4. Haar stevige baslijn viel me op, zeker in de 

snelle passages in het middendeel. Een paar flageoletten werden nog even spannend, maar 

al snel vonden haar vingers weer de juiste toon. 

Janis Neteler ([AK], ****, F) zette zijn kansen op Gavotte en Rondeau van Johann Sebastian 

Bach en een Etude, vermoedelijk nummer 3, van Heitor Villa-Lobos. De Gavotte werd een 

lichtvoetig dansant stuk met ook de snelle versieringen goed afgewerkt. Zo hoor ik het graag. 

De Etude bleek een legato studie. Muzikaal voor mij niet zo interessant, maar technisch zeer 

goed uitgevoerd. Finalegevoel. 

Jesus Serrano Huitron ([AK], ****, F) pakte de eerste stap naar de finale met twee delen uit 

de Sonate van Leo Brouwer, Sarabanda de Scriabin en Toccata de Pasquini. De Sarabanda

begon wat mij betreft met World of Wonders, met prachtige vibrato’s met een variatie in 

snelheden. De Toccata vormde een duidelijk contrast, vooral in tempo, het ging te snel, 

zodat ik moeite had om het te volgen. Wat niet wegneemt dat het fenomenaal gespeeld was. 

Finalekandidaat. 

Kira Telegina ([AK], ***) kwam met een Thema en Variaties op een Frans Lied van Fernando 

Sor. Dat past wel in Sor’s politieke oriëntatie in zijn tijd, hij was Fransgezind en moest Spanje 

dus ontvluchten toen de Spaanse kroon werd hersteld. Sor componeerde er een aantal 

ingewikkelde variaties bij. De contrasten van Telegina’s spel waren oké, maar de balans 

tussen melodie en begeleiding viel soms weg. 

De laatste kandidaat: Miguel Chillon Pino ([AK], ****, F) met Passacalle uit Tres Piezas van 

Joaquin Rodrigo. Het basthema dat het hele stuk hoorbaar moet blijven ondanks alle 

technische en harmonische capriolen. In het begin ging dat prima, maar ergens in het 

midden raakte ik het thema kwijt, totdat de speler het bij de arpeggiopassage weer 

terugbracht. De zeer lastige toonladdervariatie was uit de kunst. Ik vond het een finaleplek 

waard. 
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Dat was weer dat, tijd om uit te blazen en richting de keuken te gaan. Dat gold uiteraard niet 

voor de jury. Ik vond er enkele uitschieters bij zitten, maar daarmee kun je geen complete 

finale vullen, want ik tipte er slechts vijf. Er zit wel een Tweede Kans Ronde bij, dus je kunt 

kandidaten nog even het voordeel van de twijfel geven. Ik ben benieuwd wie er in een keer 

doorgaan. 

Concert Klemke Duo 

De eerste helft van het avondconcert was voor het Klemke Duo, broer Samuel en zus Laura. 

Hun samenspel begon al in de tachtiger jaren! Na hun explosieve samenspel met Bobby in 

The Guitar Company op de eerste avond, was het podium nu voor hun tweeën. 

De entree werd een bekend stuk: Adagio van Tomaso Albinoni (1671 - 1751), een stuk dat 

mogelijk niet eens van Albinoni zelf is. Dit stuk leidt mij direct naar jeugdsentiment: Adagio

van Beggar Julia’s Time Trip van Ekseption. Het herinnert me aan klasseavonden in 1970 

met mijn draagbare buizen pick-upje dat zo heet werd dat je een ei kon bakken op de 

draaitafel, dus elpees draaien was niet zo verstandig. Adagio was gelukkig een singeltje, met 

het gezongen Julia op de B-kant. Ja, uiteraard, dat was ook een tijd van onbereikbare 

liefdes… 

Het Klemke Duo bracht het complete stuk in een mooie bewerking. De perfecte 

synchronisatie tussen de spelers was opvallend. 

Enrique Granados (1867 - 1916) componeerde een set van zeven Valses Poeticos. Er 

bestaan zowel solo- als duo arrangementen van dit stuk voor gitaar. De versie die het 

Klemke Duo speelde had veel meer klankrijkdom dan het piano-origineel. Ik hoorde een 

prachtige toonschildering waarbij elegance en tederheid een prachtige combinatie vormden. 

Diapason van Jacob ter Veldhuis (*1951) bleek een interessante hedendaagse compositie 

waarin vraag-antwoordspel in allerlei klankkleuren de boventoon voerde. Ik hoorde er een 

duidelijk verhaal in totdat de laatste sectie hardcore contemporary werd, dan verlies ik 

normaal gesproken het contact. Echter, na het (a?)tonale geweld stierf het stuk uit in 

ongekende magie. 

De Chaconne in G van Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) kende ik al van de beroemde 

opname van Ida Presti en Alexandre Lagoya. Het Klemke Duo voegde daar duidelijk een 

dimensie aan toe. Uitbundige versieringen met een steeds grotere virtuositeit kenmerkten dit 

behoorlijk lange stuk waar Händel een flinke schrijfklus aan had. 

Enthousiast applaus werd beloond met een elegante toegift: Rappel des Oiseaux van Jean 

Philippe Rameau (1683 - 1764). De vogeltje dansten vrolijk en virtuoos het programma uit. 

Mooi concert! 

Concert Gerhard Reichenbach 

Na de pauze werd het plots een stuk drukker in de zaal. ; -) dat wijst op de aankomst van 

een fanclub, en inderdaad, Gerhard Reichenbach had een aantal leerlingen bij zich en was 

ook lokaal bekend. 

Hij stond nog even stil bij de dood van Sabrina Vlaskalic die hij persoonlijk had meegemaakt 

en waarvan hij nog een videoband had opgenomen toen ze als vijftienjarige aan een 



27 

concours meedeed. Als eerbetoon besloot hij volledig van het programma af te wijken en 

een volledig Barokprogramma rond Buxtehude, Bach en Scarlatti te spelen. 

De Fantasia van Johann Sebastian Bach was een complexe en goed gespeelde 

krachttraining voor de gitarist. De lange lijnen van de Prelude in D daarna, gaven het stuk 

een metafysische sfeer. 

Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) was een van de leermeesters van Bach. Om hem te 

bezoeken in Lübeck, maakte de jonge Johann Sebastian tegen de zin van de kerkenraad 

een zeer lange wandeling door Duitsland. We hoorden van hem de Suite in E klein. Een 

vierdelige suite in een aangenaam transparante stijl en wat lichtvoetiger dan Bach. 

Een aantal Sonates van Domenico Scarlatti bevatten een interessante stijlfiguur uit die 

dagen, de sudden stop, het plotseling stilvallen van de muziek als dramatisch effect. De 

dramatiek zat hem ook in de onvoorspelbaarheid, wat Reichenbach in zijn uitvoering van de 

Sonates duidelijk liet horen. 

De Partita Nr. 2 in C klein sloot het optreden af. Een beetje een jeugdherinnering voor me, 

want ik kwam dit stuk voor het eerst tegen in de uitvoering van Ekseption met Rick van der 

Linden op een ARP2600 synthesizer (daar zat een baslijn in!). Reichenbach speelde het stuk 

strak en bracht de complexe lijnen duidelijk over. 

Als toegift verlieten we de barok op weg naar het Wilde Westen. Althans daar werd Ennio 

Moricone behoorlijk bekend mee, de muziek bij Once upon a Time in the West. Reichenbach 

speelde een romantische melodie die ongetwijfeld als achtergrond bij een love scene heeft 

gediend. 

Lounge Concert: Sampler Songs Suite 

Tijd voor een hedendaagse compositie van Jim ten Boske, uitgevoerd door Bobby Rootveld 

en Samuel Klemke (beiden op gitaren) en Sanna van Elst op blokfluiten. Het werd een stuk 

waarin op ingenieuze wijze gebruik gemaakt werd van een sampler, met als achtergrond een 

bijpassende video op groot scherm. De video was gemixed door Bobby en Samuel. 

Een interessant multimediaspektakel! 
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Dag Drie 

Thu Le 

Tweede Kans Ronde Professionals 

In de eerste edities van het festival was er een enkele voorronde voor de professionals. Daar 

kwamen de zes finalisten uit voort. Door het stijgende niveau werden de verschillen echter 

zo klein, dat de festivalorganisatie besloot een Tweede Kans Ronde in te stellen. De 

voorronde levert twee finalisten en zes tweede kans kandidaten die moeten uitmaken wie tot 

de vier overgebleven finalisten behoort. Het was te merken dat de spelers relaxter waren dan 

gisteren, ik hoorde meer muziek in de stukken dan in de voorronde. 

Het was grappig om te zien dat de solidariteit onder de overgebleven Cat. 1 kandidaten 

groter was dan bij de voorronde, menigeen kwam ondanks het vroege uur luisteren en het 

applaus bij binnenkomst kwam merkbaar sneller op gang dan gisteren (toen moest ik nog 

weleens claqueur spelen, ik zit daar strategisch op de persplek). 

Theduardo Prasetyo beet de spits af met Variaties op een Italiaans Lied van Mauro Giuliani. 

Een duidelijk voorbeeld van negentiende -eeuwse popmuziek. Het bleek een staalkaart van 

technieken op een niet zo heel erg interessant thema. De speler voerde ze netjes uit en 

fraseerde goed. De laatste variatie bleek de meest interessante. 

Hannelore Vanderelst was helaas slecht te verstaan bij haar aankondiging, dus ik gokte op 

Brouwer. Ze bracht het stuk met een duidelijke sonore klank, die ik soms iets aan de harde 

kant vond. Haaruitvoering was transparant en het tremolo ademde goed mee. 
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Paul Sun bracht goud in de mond van de morgenstond met Fantasia van John Dowland, ook 

van hem kreeg dit stuk een tweede kans. Dat was te horen, het begin was prachtig en de 

korale opzet van het stuk werd mooi duidelijk. De stemmendialoog kwam beter uit de verf 

dan gisteren, net zoals de originele versieringen. Het juichende karakter lukte vandaag wat 

minder goed. Hij had een mooie afsluiter in de vorm van Campanas del Alba van Eduardo 

Sainz de la Maza. Een mooi regelmatig tremolo dat de frasering van het stuk perfect volgde. 

Janis Neteler pakte zijn tweede kans met een Prelude van Johann Sebastian Bach en 

Toccata de Pasquini van Brouwer. De Prelude ging netjes, maar niet spectaculair. Brouwer 

kwam er wat minder spannend uit dan ik hoopte, het werd meer een technisch etalagestuk. 

Jammer! 

Beata Atlas begon zonder aankondiging aan een Sarabande van Johann Sebastian Bach en 

iets hedendaags. Ze droeg de Sarabande breed en transparant voor, ze ademde rust 

ondanks de uitgebreide versieringen. Met het hedendaagse stuk plaatste ze interessante 

contrasten in dynamiek en tempo op een melodie met een opvallend sonore baslijn. 

Eliska Lenhartova sloot de rij met een Sarabande met Double van Johann Sebastian Bach 

en de twee laatste delen uit de Sonata Op. 47 van Alberto Ginastera (1916 - 1983). De 

Sarabande ging vloeiend met originele versieringen en met de Double hield ze het tempo 

aangenaam aan de lage kant, waardoor de contrasten goed tot hun recht kwamen. Het 

rustige deel van de Sonata kreeg de gewenste spanning in de ogenschijnlijke rust, 

Lenhartova zette de diepe dissonant akkoorden mooi neer, ze zwollen echt aan. Het laatste 

deel doet me, zoals gebruikelijk, weer sterk denken aan de Toccata van Brain Salad Surgery 

van Emerson, Lake en Palmer. De transparantie van dat stuk viel me een beetje tegen, het 

werd wat wollig. 

Amateurconcours 

Het amateurconcours kende dit jaar alleen de categorie boven de zestien jaar. Vier 

deelnemers. Door een afmelding begon het iets eerder dan ik verwacht had, dus ik miste de 

eerste kandidaat Tanja Vermeeren. Jammere, want ze is al jaren een trouwe bezoekster. 

Kandidaat nummer twee, Wouter Noordam. Hij had drie stukken op de standaard, de 

belende Prelude in D klein BWV 999 van Johann Sebastian Bach, Sarabande van Francis 

Poulenc (1899-1963) en Etude Nr. 3 uit Op. 60 van Matteo Carcassi (1792 - 1853). 

De Prelude eist flinke concentratie van de speler. Noordam bracht die op en speelde het stuk 

soepel uit, inclusief de lastige vingerzetting met de lage F en de noten bij de vijfde fret. Een 

stukje Sarabande hoorde ik al bij zijn masterclass bij Fostier. De structuur van het stuk kwam 

er goed uit, het spelen met de klank bleek hier en daar een uitdaging. Etude nr. 3 staat 

bekend om het lastige greepje in het begin. De speler wist de melodie mooi boven de 

begeleiding uit te tillen. 

Janette Couvée doet al jaren mee aan deze competitie, ditmaal met Empty Fridge van 

Annette Kruisbrink en een arrangement van een stuk van Astor Piazzolla (1921 - 1992). 

Empty Fridge ( ; -) een drama in een studentenleven) klonk relaxed met een bossa-gevoel, 

ook al bleek het arpeggiostukje even lastig om die puls vol te houden. Ook in arrangementen 

is Piazolla’s muziek een kluif, maar de speelster knokte zich dapper door de valkuilen heen, 

waardoor het stuk zijn samenhang behield. 

Leonie van Woudenberg zette het concours voort met Weather Forecast en een 

arrangement uit de opera Lucia di Lammermoor van Gaetano Donizetti (1797-1841). 
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Weather Forecast had veel weg van een walsje met hier en daar een Satie-achtige 

melancholieke klank. Eerst leek de weersvoorspelling op regen te duiden, maar op het einde 

brak de zon door de wolken. Netjes gespeeld. 

De aria uit de opera had inderdaad de hit-potentie waardoor veel mensen in de negentiende 

eeuw de melodieën op straat floten. Van Woudenberg bracht de melodie duidelijk op het 

toneel en wist ook het grandioze van de opera in de begeleiding mee te laten spelen. 

Kevin Wiesner sloot het concours af met een uit het hoofd gespeelde Romanze uit de 

(Grande) Sonate in A van Niccolo Paganini (1782-1840). Het langzame deel, okee, maar dat 

wil bij Paganini niet zeggen dat je niet virtuoos moet zijn. 

De speler zette het thema wat aarzelend in, wat later kwam de flow in het stuk. Het is in dit 

stuk lastig om de snelle versieringen met de langzame gang te verbinden, voor de meeste 

versieringen lukte dit. In de laatste sectie was Wiesner compleet losgekomen en speelde met 

name het thema zoals dat de bedoeling is. 

Resultaten bleken uiteindelijk: 

1. Kevin Wiesner. 

2. Wouter Noordam. 

3. Janette Couvée. 

Deelnemers, gefeliciteerd! 

Concert Thu Le 

De Vietnamese gitariste Thu Le is al vaker op het Gitaarfestival Nordhorn geweest, ze deed 

een aantal malen mee bij het Cat. 1 concours. Ze reist daarnaast de wereld af in het 

concertcircuit. Als je haar op Internet en Facebook volgt, kom je een wonderlijke mix van 

glamour, huiselijkheid en gitaarvaardigheid tegen. Intrigerend. Dat werd nog eens bevestigd 

toen ze voor het optreden over haar nieuwe gitaar vertelde. Zag er goed gebouwd uit en 

klonk geweldig, maar had een bijzonderheid die het publiek niet kon zien: De “puntjes” bij de 

vijfde en zevende fret waren ingelegd met…. Diamantjes! That’s glamour indeed! 

Ze ging geïnspireerd van start: Serenata Espanola van Joaquin Malats (1872-1912). Speels, 

dansant, elegant en flitsend. Hier deed ik mijn inspiratie op voor het Nacht Een verhaal Engel 

op Zes Snaren, een verhaal dat in de nabijheid van haar geboorteland speelt, de Li-rivier 

bevindt zich in het Guangxi district dat grenst aan Vietnam. Met als motto “Mijn vleugels zijn 

zes snaren”. 

De opera kwam langs in de Fantasia van Luigi Legnani. Virtuoos en soepel in alle kleuren. 

Roland Dyens’ arrangement van een Wals van Frederic Chopin (1810 - 1849) bracht de 

Romantiek op het podium. De gitaarversie klinkt een stuk lichtvoetiger en dansanter dan de 

pianoversies die ik ken. 

Thu Le vergat de muziek van haar geboorteland niet. Ze bracht een arrangement van een 

Noord-Vietnamees volksliedje. Karakteristiek waren de oosterse stembuigingen, die 

naadloos aansloten in een melodie die zowel lichtheid als melancholie in zich droeg. Een 

mooie hommage aan haar thuis. 

Op naar de Balkan met Six Balkan Miniatures van Dusan Bogdanovic. Ik hoorde ze weleens 

spelen op de concoursen van de afgelopen jaren. Met haar interpretatie deed Thu Le de 
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compositie eer aan, snelle ritmisch interessante passages wisselden af met diep 

melancholische melodielijnen. 

Wederom maakte ze contact met haar thuisland via een arrangement van een Vietnamees 

lied over een vrouw die bij een familie in trouwt, maar lijdt onder heimwee omdat ze daardoor 

ver van haar geboortehuis leeft. De melancholie en heimwee in dat stuk waren zeer duidelijk 

in haar zeer geïnspireerde vertolking. Bijzonderheid van dit stuk was, dat zij de prijsgitaar 

van de gitaarbouwer Michael Batell demonstreerde. Meer over hem op Dag Vier! 

Terug naar de vrolijkheid met een favoriet van Fred Rootveld, onze trouwe barbewaker en 

manager logistiek op dit festival: de beroemde tango El Choclo van Angel Villoldo (1861 - 

1919) in een arrangement van Roland Dyens. Swing en melancholie zoals een tango uit 

Argentinië moet klinken. 

We bleven in Zuid-Amerika met Felecidade van Antonio Carlos Jobim (1927 - 1994) in 

wederom een arrangement van Roland Dyens. Jobim schreef dit stuk bij de cultfilm Orfeo 

Negro. Ik werd er hier net zo gelukkig van als bij het luisteren van Duens eigen album 

Nuages. Thu Le speelde een jazzband in het klein. Geweldig! 

De sfeer zat er goed in, een enthousiast publiek haalde Thu Le over om twee toegiften te 

spelen, een stuk in de Latin sfeer met midden-oosterse tintjes van Laurent Boutros en een 

lichtvoetige en virtuoze Valse Venezolano van Antonio Lauro (1917-1986). 

Een concert voor de fijnproevers. 

Concert Anton Baranov 

Anton Baranov liep het toneel op met een kopie van een negentiende-eeuwse Lacote gitaar 

en bleef het hele optreden staan omdat hij het instrument met een schouderband droeg. Een 

interessante ervaring, een “Stehgitarrist” op het podium! 

Een aantal Contredanses van Dioniso Aguado (1784 - 1849) vormden de start. Elegant en 

vrolijk, de bewegingen van de staande speler gaven het geluid een interessant effect mee. 

Tweede stuk: Serenade van Franz Schubert (1797 - 1828), ook wel bekend als Ständchen, 

in een arrangement van Johann Kaspar Mertz. Prachtig stuk en ik vond het mooi klinken op 

een gitaar van een type dat Schubert zelf bespeeld kon hebben. 

Een aantal Capriccios van Mauro Giuliani bracht alles tussen flitsloopjes en romantische 

breedte. Toch was duidelijk dat Giuliani hier behoorlijk show-bewust componeerde. 

Tijd voor Russisch materiaal, een Melodie en een Scherzo van Alexandrov. Melodie bleek 

een ontzettend melancholieke wijs waarbij het langzame vibrato de sfeer bijna over de top 

trok. Scherzo veranderde de sfeer in die van een vrolijke Russische volksdans. 

Als laatste: De bekende Fantasie op Das Klinget so Herrlich uit Mozart’s Zauberflöte, 

gecomponeerd door Fernando Sor. Ofwel de Mozart Variaties. Een goed gespeelde 

uitvoering met een knipoogje humor erbij. Het klink zo lekker anders -en ook herrlich- op 

deze gitaar. 

Het publiek was ook hier in een enthousiaste stemming. Saturday Night Fever? Dat levered 

twee toegiften negentiende -eeuwse salonmuziek op. Castille bleek een dramatisch liedje 

waarmee het leek alsof Andre Hazes op de gitaar tot leven was gekomen. De tweede bleek 
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een oude bekende Les Clochettes van Alfred Cottin (1863 - 1923). Het is leuk om een stuk te 

horen dat je zelf gespeeld hebt. 

Lounge Concert Duo NIHZ en Gergely Pázmándi 

In de Lounge was er vanavond ruimte voor Sanna van Elst op blokfluiten, Bobby Rootveld op 

gitaar, Gergely Pázmándi op saxofoon en niet te vergeten Levi op de trommel. Ze brachten 

een verzameling oude bekenden uit het Klezmer repertoire van Duo NIHZ, waarbij Gergely 

improviseerde op de melodieën en hier en daar een solo pakte. 

Dag Vier 

Johan Fostier 

Presentatie Gitaarbouw Michael Batell 

Gitaarfestival Nordhorn wordt al jaren gesponsord en bezocht door gitaarbouwers. 

Ongelukkigerwijs kon Sergei Saimolov niet aanwezig zijn, maar de aanwinst van dit jaar, 

Michael Batell uit Berlijn, was er wel en hield een lezing. 

Toevallig had ik de dag ervoor een praatje gemaakt met zijn gitaarbouw-partner Harley, die 

de rozetten maakt. Hij bleek een mede technicus te zijn, een oud-ruimtevaart technicus op 

Cape Canaveral, Florida, VS, die in de tijd van de Space Shuttle werkte. Leuk zo’n praatje 

van techneuten onder elkaar (we spraken elkaars taal wel zo’n beetje) en voor je het weet 

komt er een levensverhaal langs, dat is nou de sfeer van dit festival. 

Michael Batell begon in 1971 met zijn eerste gitaar en verkocht het beestje voor 150 dollar. 

Daarna zette hij een eigen werkplaats op in snaarinstrumenten en klavecimbels en 

specialiseerde zich tevens in restauratie van instrumenten. Hij leverde enorm veel aan 

onderwijsinstituten in de zeventiger jaren. In de economische crisis van de tachtiger jaren 
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stortte de instrumentenmarkt echter in en ging hij failliet. Hij knoopte de eindjes in die tijd aan 

elkaar door houten onderdelen voor huizen en boten te maken. 

Uiteindelijk verhuisde hij naar Berlijn waar hij zich full-time op instrumentenbouw toelegde. 

Zijn maat Harley komt daar een paar maanden per jaar naartoe om rozetten te maken, een 

nauwkeurig karweitje dat afhankelijk is van de maat van het klankgat. 

Batell begon te bouwen met Ramirez modellen, experimenteerde een tijd met 

vernieuwingen, maar ging toch weer terug naar de klassieke bouw. Wel probeert hij de 

gitaren lichtgewicht te bouwen en gebruikt daarbij gewicht besparende materialen. 

Hij had een leuke presentatie bij zijn betoog, waarop je bijvoorbeeld kunt zien hoe hij hout 

importeerde, zoals een ceder krat voor een paar instrumenten die hij uit De States liet 

invliegen. Ik denk dat hij bij Rio Palissander (Brazilian Rosewood) wel problemen had 

gekregen, en dat hout is nog zwaar ook. Het was ook leerzaam om naar de diverse 

constructies te kijken die hij liet zien, zoals een bovenblad van een Viola da Gamba en een 

Klavecimbel mechaniek. 

Ik zag wel: de bouw van de prijsgitaar voor de tweede prijs is in goede handen.  

Finale Professionals 

Zes kandidaten waren er over uit de voorronde en tweede kans ronde. Tijd voor de nationale 

zondagmiddaggebeurtenis. De zaal stroomde voller met publiek dan ik verwacht had. 

Thierry Begin-Lamontagne beet de spits af met Partita nr. 2 BWV 826 van Johann Sebastian 

Bach, de Tarantella van Mario Castelnuovo Tedesco, de Serenade van Vicente Asencio 

(1908 - 1979) en een stuk dat Ulaanbatar heette, naar de hoofdstad van Mongolie, 

gecomponeerd door Mathias Duplessy. 

De Partita met voor mij direct de herinnering aan de ARP2600 synthesizer van Rick van der 

Linden met de vette bas en de stevige phased piano in het middendeel. Lamontagne bracht 

mooi vloeiend swingend stemgebruik met een geweldig transparant uitgevoerde Fuga. 

De Tarantella was bijzonder virtuoos, bijna gehaast. Hij speelde de contrasten mooi en 

bracht het stuk beeldend, bijna als filmmuziek. 

De Serenade vroeg flitsend omstemmen, want twintig minuten is twintig minuten. Ik kreeg bij 

dit stuk direct associaties met The Old Castle uit de Schilderijententoonstelling van 

Mussorgsky. Een lekker rustpunt in het programma met een warme klank. 

Dit was stilte voor de storm van Ulaanbatar. Bij Mongolië denk ik aan Jenghis Khan en 

woeste hordes op steppenpaarden. Het stuk was knap gespeelde zeer filmische muziek met 

een spannend einde waarin de horde leek te zijn vertrokken, maar toch weer aan kwam 

denderen. Ik vroeg me af wie er achterbleef op de steppe toen het stil werd. 

Al met al een gebalanceerd programma met voor mij een hoge amusementswaarde en dat 

hoor je niet veel tijdens concoursfinales waarbij toch vaak technologische etalagemuziek een 

rol speelt. Het viel me bijzonder op dat Begin-Lamontagne van begin tot einde uiterst 

geconcentreerd en geïnspireerd speelde, alsof hij zich bijzonder wilde bewijzen. 

Konstantin Shumilin kwam als tweede op met een Scarlatti Sonate, een Sonate van ..? [niet 

verstaan] en een van de Portenas (jaargetijden) van Astor Piazzolla. 
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Scarlatti componeerde de knap gespeelde Sonata met uitgebreide versieringen waarbij wel 

de haast op de loer lag. De baslijn kreeg een lekkere swing mee. 

De Sonate bleek iets hedendaags ( ; -) was te verwachten). Het eerste deel startte in een 

contemplatieve stemming en kreeg op het einde wat meer swing. Netjes gespeeld. Daarna 

raakte ik het contact met het verhaal kwijt, het kabbelde maar voort en voort, niet alleen qua 

compositie, maar ook qua spel. Eindeloos… eerlijk gezegd saai. Pffft… 

De jaargetijden van Piazzolla brachten weer wat leven. Het eerste deel had de Piazzolla 

sound, maar was naar mijn smaak iets te gepolijst, ik miste dat rauwe dat Piazzolla 

kenmerkt. De gitaar was het daarmee eens, want het instrument raakte ontstemd. In het 

laatste deel dook de echte Piazzolla op, maar er zaten niet genoeg pauzes in om de 

stemming te corrigeren. Jammer! 

Jesus Serrano wilde het erepodium bereiken met drie stukken: Hongaarse Fantasie van 

Johann Kaspar Mertz, een vermoedelijk hedendaags stuk en daarna Red Fantasy, een 

vermoedelijk eveneens hedendaags stuk. 

Ik ben gek op de muziek van Mertz, maar zoals Serrano het speelde, hoef ik het echt niet. 

Keiharde dramatiek in de intro en verder, met nadruk op háááárd, tja, zo hoor je Mertz niet 

vaak. Ik was verbaasd dat Serrano in staat bleek ook enkele zachte passages te vertolken. 

Allemaal in hetzelfde racebaantempo, trouwens. Voor mij onverteerbaar. 

Ik was blij dat het onbekende hedendaagse stuk mij inderdaad onbekend was, want dan hoef 

ik het ook nooit meer te horen. Er zat iets La Folia-achtigs in, klonk vrij geëxalteerd. Het stuk 

deed me niks, veel te technologisch. De schokeffecten versterkten mijn frustratie. 

Red Fantasy… Ik had het stuk achteraf eerder Red Bull genoemd, geeft je vleugels, weet je 

wel. Dat vliegen zag ik duidelijk aan de capriolen op de hals. Het stuk bestond uit losse 

fragmenten, waarvan er enkelen interessant klonken, met als hoogtepunt het Latin-like 

vierde stukje. De techniek was dik in orde, maar die schijnwerpers op de etalage met 

opoffering van wat ik zelf als muzikaliteit ervaar, kunnen me toch minder plezieren. 

Ik was blij dat het pauze was. 

Paul Sun betrad het toneel op opvallende rode schoenen. Ik vroeg me af of dit nog invloed 

zou hebben op het repertoire, in het sprookje De Rode Schoentjes dansen de schoentjes 

immers. 

Hij begon zonder aankondiging. Ik had al een doodshoofdje in mijn verslag getekend, maar 

hij fopte me, de aankondiging kwam pas na het eerste stuk. Echter, moet ik nu mijn oren 

laten testen of niet? Ik verstond er geen hout van. Dus ik behandel de stukken maar op 

nummer. 

Stuk 1: Een stukje romantiek, dat me net iets te veel in vaagheid voortkabbelde. Stuk 2 was 

een thema met variaties. Technisch heel knap, maar ik had er muzikaal geen klik mee. 

Sommige variaties vond ik origineel en een enkele variatie bracht toch een verhaal mee. 

Stuk 3 begon interessant met een leuk ritmepatroon, daarna verloor ik de bedoelingen van 

de componist uit het oog. Het stuk was, op zijn zachtst gezegd, niet helemaal mijn ding. 

Stuk 4 werd voor mij het leukste, met een poppy start en een jazzy feel. Eindelijk tik ik weer 

eens lekker mee op de muziek! 
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De speler zette technisch een uitstekende prestatie neer, zijn repertoire vond ik eigenlijk voor 

mij wat minder entertainment waarde hebben, om niet direct te zeggen dat ik het niet te 

pruimen vond. 

De een na laatste kandidaat: Eliska Lenhartova. Ik was benieuwd wat ze ging brengen, want 

ik had uit de twee voorrondes sympathie voor haar spel opgebouwd. Het werd een Bourrée

(nee, niet degene die door Jethro Tull beroemd is geworden) van Johann Sebastian Bach en 

een aantal delen uit Hommage a Boccherini van Mario Castelnuovo Tedesco. 

De Bourrée liep netjes door en was qua structuur goed te volgen. Toch nog een slipje, 

pech… waarvan ze prima herstelde. Killer Bach tries to strike again. De daaropvolgende 

Double was complex van structuur en verloor in de uitvoering toch transparantie. 

Het Andantino uit de Hommage liep romantisch naar het eind met een mooie melodie, maar 

ik miste in het begin wat intentie in de uitvoering. Tegen het einde kwam er meer 

duidelijkheid. 

Het Tempo di Minuetto viel op door zijn brede grepen op de toets. Lenhartova bracht de 

lijnen in het stuk goed over en voegde een stukje humor aan het middendeel toe. 

Presto furioso werd vuurwerk. Knap gespeeld, maar qua expressie kon er naar mijn idee nog 

iets bij om het een topprestatie te maken. 

Eerlijk is eerlijk, ik doe het zelf niet na, maar als luisteraar zeg ik: De film mag nog een tikje 

spannender. 

De laatste kandidaat alweer, Bogdan Mihailescu. Vicente Asencio met twee delen uit een 

Suite (Calma en Hasty), Dusan Bogdanovic met Sonata 2. 

Calma was inderdaad echt kalm. Aangename muziek die grotendeels binnen de oude traditie 

bleef en heel soms aan de grenzen van hedendaags raakte. Mihailescu speelde het teder. 

Het tweede deel Hasty was inderdaad rennen. Een heel toegankelijk stuk met slechts hier en 

daar wat contemporary kruiderij. 

Met Dusan Bogdanovic’s Sonata 2 was het vermaak voor mij voorbij. Mihailescu speelde 

twee delen. Het eerste deel had een vrij druk begin, de speler ging technisch knap te werk, 

maar bij mij overheersten de gemengde gevoelens rond de compositie zelf. Ik raakte het 

contact kwijt en hoorde eigenlijk alleen maar parallelle technische constructies. Deel Twee 

bleek van hetzelfde lakenen pak, dus de Sonata was in ieder geval consistent. 

Vermoedelijk was dit werk leuk voor een vakjury, maar ook met dit stuk vermaakte ik mij niet. 

Concert Alberto Mesirca 

Aan alles komt een eind, dus ook aan vier dagen plus een avond festival. De laatste avond 

was traditioneel goed bezocht. 

Samuel Klemke speelde in het voorprogramma de winnende compositie van het 

componistenconcours van vorig jaar, Canberra Sonata van Constantin Blyoch. Een 

interessant hedendaags stuk met veel klassieke fragmenten. Oosterse motieven spelen een 

belangrijke rol in het langzame deel. Canberra is een stad, dus een stuk dat een 

verkeersopstopping uitbeeldt kan niet ontbreken. Modern Times! Het rustige einde van de 

suite was verrassend. 

Het was de beurt aan Alberto Mesirca, de huismuzikant van Kulturhaus NIHZ die het festival 

al vanaf het begin ondersteunt. 
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Mesirca is specialist in de muziek van Domenico Scarlatti en heeft gereviseerde uitgaven 

van een aantal van zijn Sonatas op zijn naam staan. Met een drietal soepel en elegant 

uitgevoerde Sonatas liet Mesirca horen dat hij een bijzondere vertolker van Scarlatti’s werk 

is. 

Variations on a Moldavian Hora van Ian Krouse maakte al vaker deel uit van Mesirca’s 

programma. Het viel me deze keer op hoe veel van de variaties zich in trillers afspelen. Zo 

geeft opnieuw luisteren van een uitstekende weergave steeds nieuwe details prijs. 

Wederom een stuk van Vicente Asencio, de Suite des Homenajes. De delen van dit stuk 

vormen hommages aan Scarlatti, De Falla en Federico Garcia Loca. Inderdaad, de stijl van 

deze componisten komt duidelijk in deze originele compositie naar voren. Aantrekkelijk 

gespeeld! 

Het volgende stuk werd een wereldpremière, Minuta van Filippo Perocco. Een interessant 

stuk dat bestond uit een melodiepatroon op gestopte snaren. Door al het dempen leek de 

linkerhand op een spin die langzaam de hals op en neer kroop. 

Het laatste stuk werd Introduction et Caprice van Giulio Regondi (1822 - 1872). Tjonge, 

tjonge, wat een virtuositeit in de versieringen terwijl het geheel zo licht blijft. Goed, Alberto 

heeft het hele repertoire van Regondi op CD gezet, maar hiermee overtreft hij ruimschoots 

zijn uitvoering op dat medium. 

Officieel was het concert nu afgelopen, ware het niet dat Alberto Mesirca met een forse 

toegift kwam: Capriccio Diabolico, de hommage aan Niccolo Paganini van Mario 

Castelnuovo Tedesco. Een hele prestatie om dit lange en uitdagende stuk nog even 

impromptu te presenteren. ; -) Alberto Paganini wordt ieder jaar sneller, op naar het 

wereldrecord! 

Een prachtig concert, zoals we van Alberto gewend zijn! 

Video Concours 

Dit jaar was er een multimedia concours voor het meest aansprekende gitaarvideootje. De 

prijs ging naar Armin Kula en Nova Mesaros voor hun samenspel tussen muziek en 

animatie. De video combineerde een tocht door een huis met geschetste ramen en 

onverwachte doorkijkjes met gitaarklanken, een soort dungeon master excursie ( ; -) voor 

degenen die zich het populaire Amiga Role Playing Game begin negentiger jaren nog 

herinneren). 

De winnaar was een verrassing voor me om de simpele reden dat ik nergens iets van een 

presentatie van de deelnemers heb gezien. Ik was best nieuwsgierig naar hun bijdragen. 

Achteraf bleek dat ze die zelf op Youtube hadden moeten zetten onder vermelding van het 

gitaarfestival. 

Mmmm… het lag voor mij niet voor de hand om daarop te zoeken. Misschien is het een idee 

om de deelnemersvideo’s een korte tijd op een eigen Gitaar Festival Nordhorn Youtube 

kanaal te zetten voor belangstellenden tijdens het festival. ; -) Na het festival verwijder je de 

videootjes dan weer, voordat het idee de hele wereld over gaat. 
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Concert Johan Fostier 

De officiële afsluiter van het Gitaar Festival Nordhorn van dit jaar: Johan Fostier. Ik herinner 

me hem nog van het Twents Gitaarfestival uit 2009. Een behoorlijke tijd geleden, dus ik was 

benieuwd naar zijn ontwikkeling sindsdien. 

Preludio Romantico van Emilio Pujol (1886 - 1980) vormde een romantische en tikkie 

Spaanstalige inleiding tot het concert. Mooi van toon. 

Drie Sonatas van Domenico Scarlatti brachten ons terug naar de Barok. Fraai gespeeld met 

een geheel eigen contrast ten opzichte van de excellente uitvoering van Alberto Mesirca. 

Vooral de rustige Sonatas vond ik heerlijk om naar te luisteren. 

Isaac Albeniz droeg bij aan de sfeer met Capricho Catalan, Mallorca en Catalunya. Een 

kleine rondreis door Spanje met een geweldig warme en donkere klank. Je zou haast 

zeggen dat er een Ceder bovenblad op de gitaar zit. 

De Sonata van Eduardo Lopez Chavarri (1871 - 1970) bleek een interessante onbekende. 

Fostier kreeg hier de gelegenheid om de zaal vol te spelen met klank. Het eerste deel 

eindigde wel wat plotseling en bij nader inzien had het stuk toch niet die kwaliteit van de 

bekende componisten uit die tijd. Desondanks boeiend gespeeld. 

De Impromptu van Emilio Pujol bracht een beetje romantische rust met een tedere melodie, 

waarop de Scherzo Vals van Miguel Llobet (1878 - 1938) ons elegant springend en flitsend 

met een knipoog weer helemaal bij de les trok. 

Inspiracao van Anibal Augusto Sardinha (1915 – 1955), ook wel bekend als Garoto, was een 

teder georkestreerde hommage aan een leraar. Een ontroerend teken van bekwaamheid. 

Met een toegift -een Zuidamerikaans stukje met het karakteristieke Argentijnse slagje met de 

vuist- beloonde Fostier het enthousiasme van het publiek. 

Diverse Uitslagen 

Na het concert was het tijd voor een aantal uitslagen. Allereerst de professionals competitie: 

1. Jesus Serrano (inclusief publieksprijs) 

2. Paul Sun 

3. Bogdan Mihailescu 

Om kort te gaan: Ik ben het, voor wat de winnaar betreft, tot nog toe nog niet zo 

hartstochtelijk oneens geweest met de jury als deze keer. Ikzelf ging voor het muzikale en 

interessante programma van Thierry Begin-Lamontagne. Voor mij onbegrijpelijk dat 

Lamontagne niet op het erepodium stond, okee, de jury beslist, maar van mij had de techno-

racebaan van Serrano niet eens een prijs gekregen. Wellicht was hij voor het profi-publiek 

interessant, ikzelf had er weinig plezier aan en vond zijn vertolking hard en muzikaal matig. 

Desondanks: winnaars, gefeliciteerd! 

De prijswinnaar van het componistenconcours werd het stuk Yeti van Michael Luis. De 

componist was ditmaal zelf aanwezig. Volgend jaar om deze tijd kan hij het beluisteren, 

onderdeel van de prijs. 
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Lounge Concert Vit Gutkin en Lena Folk 

Met Vit Gutkin 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. 

En zo kwam de negende editie van het Gitaar Festival Nordhorn tot een einde. Het was 

genieten, en nu eerst een vrije dag en dan weer afkicken achter het bureau… 
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