WEESP CHAMBER MUSIC FESTIVAL 2017
EVALUATIE

Inleiding
Het was dit jaar de vierde keer dat het Navarra String Quartet samen met een aantal
bevriende musici een heel indrukwekkend en gevarieerd programma verzorgde tijdens
het Weesp Chamber Music Festival. En wederom was het een groot succes.
Het Weesp Chamber Music Festival wil een
festival zijn dat mensen samenbrengt, jong en
oud, Weespers en niet-Weespers, klassiekemuziekliefhebbers en nieuwkomers in de
klassieke muziek. Speciale aandacht is er voor
de jeugd waarvoor elk jaar een specifiek
programma wordt samengesteld, waardoor
kinderen al jong kennis kunnen maken met
klassieke muziek. Daarnaast wil het festival
een podium bieden aan jonge, talentvolle en
vooral enthousiaste musici. En dat alles in een
feestelijke, ongedwongen sfeer in de prachtige
Van Houtenkerk in Weesp.
Het was een feest. Bijna alle concerten waren
uitverkocht en zowel publiek als musici waren
zeer enthousiast.

“An incredible festival, last week! The
response from the audience has been
overwhelming with people
constantly telling me how
extraordinary the atmosphere and
organisation were, and how the
festival is getting better and better
every year. I keep thinking it can't get
better than last year but my
expectations are always surpassed!"
Brian O'Kane,
cellist Navarra String Quartet
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Concerten
Het concertprogramma bestond uit de volgende vijf concerten, van vrijdagavond 17
maart tot zondagmiddag 19 maart:

1. Het spetterende openingsconcert op vrijdagavond: De
Nacht van Acht. Het Navarra
String Quartet speelde samen
met het Elias String Quartet
stukken van Strauss en
Mendelssohn en de Nederlandse
première van het bijzondere
Octet van Moseley. De componist
zelf, dr. I. Moseley, was hierbij
aanwezig.
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2. Het romantische Late Night Candlelight Concert, dit jaar helemaal in de sfeer van
Schotse folkmuziek. Violist Donald Grant speelde met Mischa
Macpherson (zang) en Sorren Maclean (gitaar). Om alvast in de
stemming te komen werden alle bezoekers bij binnenkomst
getrakteerd op een klein glaasje whiskey, wat een groot succes
was.

3. Het prachtige zaterdagavondconcert A Thing of Beauty, met een heel mooi en
gevarieerd programma van het Navarra String Quartet, Fluitiste Felicia van den End en
pianiste Daria van den Bercken.

4. Het ingetogen zondagochtendconcert Seven Last Words, waarin Navarra het
beroemde stuk “Die sieben letsten Worte unseres Erlöser am Kreuze” van Haydn
speelde. De muziek werd begeleid door projectie van de speciaal voor Navarra en dit
muziekstuk gemaakte indrukwekkende schilderijen van Jamie Boyd.

5. De Grande finale op zondagmiddag, waarin het trio (Karin)
Strobos – van den Bercken – van
den End een keur aan Franse
liederen ten gehore bracht en het
festival afgesloten werd met
Octet op.7 van Enescu door de
strijkkwartetten Navarra en Elias.
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Met het concertprogramma werden 825 mensen bereikt, van alle leeftijden. Het Late
Night concert en het zondagmiddagconcert trokken ook veel jong-volwassenen. Zelfs
enkele kinderen kwamen luisteren. In totaal werden 993 kaartjes verkocht voor de
verschillende concerten. Het Late Night concert, het zaterdagavond-concert en het
zondagmiddagconcert waren uitverkocht. Maar ook de andere concerten werden zeer
goed bezocht. Van alle concertbezoekers kwam ca. 75 % uit Weesp, de rest kwam van
‘buiten’.
De sfeer tijdens het festival was heel goed. Zowel het publiek als de musici waren erg
enthousiast; er hing een feestelijke stemming.

Jeugdprogramma
Voor de jeugd was er een speciaal programma dat uit de volgende onderdelen bestond:
Jeugdeducatieproject
Het jeugdeducatieproject op woensdag 15 maart betrof een
participatief muziektheatraal concert voor kinderen van de twee
hoogste klassen van de Weesper basisscholen. Dit jaar stond het
verhaal van Dracula centraal. De regie was in handen van Annechien
Koerselman, die ook het script schreef. Navarra zorgde voor de
muziek en het spel.
Het jeugdeducatieproject was een groot succes.
12 klassen van vijf Weesper basisscholen waren
aanwezig, waardoor ca. 400 kinderen aan het
project hebben deelgenomen.
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De kinderen
waren zeer
geboeid door
het spannende
verhaal en
deden enthousiast mee met
de verschillende
interactieve onderdelen. Na afloop waren de reacties erg positief.
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Kinderactiviteiten op zaterdagochtend
Het kinderprogramma op zaterdagochtend bestond uit drie onderdelen:
 Muziek op Schoot voor de allerkleinsten
in de bibliotheek;
 Kom je spelen? in het Lichthuis, waar
kinderen, na een mini-concert door het
Elias Quartet, zelf instrumenten
mochten uitproberen;
 Een Open Podium voor muziekschoolleerlingen in het Fort.
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Ondanks de wat
late definitieve
programmering en
publiciteit waren
ook de activiteiten
op zaterdagochtend een succes.
In totaal namen
ruim vijftig kinderen
aan de activiteiten
deel. Er werd naar
hartelust gemusiceerd en geëxperimenteerd.
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Cuypers & Cookies
Op zaterdagmiddag speelde
het prijswinnend
jeugdorkest het
Cuypersensemble een
gevarieerd programma,
geschikt voor jong en oud.
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Er kwamen dan ook heel wat gezinnen op af. Solisten
waren Magnus Johnston (1e violist Navarra) en Dirk
Overbeek (accordeon).
Na afloop was er een uitgebreide high tea, aangeboden
door alle bakkers van Weesp. Het was een ware happening.

Overige activiteiten
Carillonconcert
Een bijzonder programmanummer van het festival was het
carillonconcert op zaterdagochtend, op het Hemonycarillon
van de Grote of Laurens Kerk. Speciaal voor het festival had de
stadsbeiaardier van Weesp, Bauke Reitsma, een aantal
concertdelen uit het festivalprogramma voor carillon bewerkt.
Zo konden ook Weespers die niet naar het festival kwamen,
meegenieten van de prachtige muziek.

‘Van boomstam tot concertzaal’
Op zondagmiddag gaf Weesper vioolbouwer
Theo Marks voor de geïnteresseerden een
lezing over de verschillende fasen van het
vioolbouwproces: “Van boomstam tot
concertzaal”. Bovendien was de vioolbouwer
gedurende het hele festival in de Van
Houtenkerk aanwezig met een mini-atelier om
vragen over de viool en de vioolbouw te
beantwoorden.
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Tenslotte
Mede dankzij u was het vierde Weesp Chamber Music Festival zo mogelijk een nog groter
succes dan de voorgaande festivals. Wij willen u dan ook hartelijk danken voor uw
bijdrage.
De organisatie van het festival verheugt zich in een groeiend draagvlak onder de
inwoners van Weesp en Omstreken. Dit blijkt onder andere uit het toenemend aantal
verkochte passe-partouts. Dit jaar was dat ruim 30 op een maximum van 200 zitplaatsen.
Daarnaast zijn er 35 combikaarten voor de vrijdagavond verkocht. Bovendien hebben
zestien nieuwe vrienden zich aangemeld. Een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers
ondersteunt de stichting door te assisteren tijdens de organisatie van de concerten, het
verlenen van huisvesting aan de musici en het zorgen voor maaltijden.
Ook het jeugdprogramma wordt zeer gewaardeerd en werpt vruchten af. Schoolprojecten met muzieklessen sluiten naadloos aan op de basis die gelegd wordt met het
jaarlijks educatieproject voor de basisscholen.
Het Weesp Chamber Music Festival heeft inmiddels een belangrijke plaats gekregen in het
culturele aanbod in Weesp. Het Navarra String Quartet is een begrip geworden in Weesp:
een grote groep volgers bezoeken ook andere concerten van Navarra, elders in het land.
Het festival blijkt aan te
sluiten bij een groeiende
behoefte aan kwalitatief
goede klassieke muziek. Ook
andere organisaties
arrangeren steeds vaker
klassieke concerten in
Weesp, zoals Stadsherstel in
de Van Houtenkerk (een
Herfstfestival en een serie
kamermuziekconcerten) en
de City of Wesopa
(zondagochtend
koffieconcerten).
Volgend jaar hopen wij ons eerste lustrum te vieren. Ook dan zouden wij weer graag een
beroep op u doen. En vanzelfsprekend hopen we u dan ook weer te ontmoeten in de
sfeervolle Van Houtenkerk.

Sponsoren
Het Weesp Chamber Music Festival 2017 is mogelijk gemaakt door:

Bakker Borsch
Bakkerij Cor Mühl
Banketbakkerij J.J. Wesselman
Bloem en Bloem trendsetters
Bloemenhuis Acacia
Boulangerie Le Perron Weesp
Brood- en Banketbakkerij Abbekerk
Café-Restaurant Aaltje
Creative Outburst
De Weesper Boekhandel

D.I.O. de Natuurdrogist van Rheenen
Hollands Glorie
JB Webdesign
Juwelier De Vries
Kaas en Zo Weesp
Nies-Feenstra
Pronk Juweel
Restaurant Minevitus
Van Elten Van de Griend Notarissen
Vishandel J&J

