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VOORWOORD
Op Walcheren ligt even buiten
Oostkapelle de buitenplaats
Duinbeek. Rondom het landhuis kan
je een wandeling maken waarbij je
het kasteeltje steeds vanuit een
andere hoek ziet. Als ik daar zou
wonen, zou ik de hele dag naar
Mozart luisteren, dacht ik tijdens één
van mijn wandelingen.
Maar je hoeft niet in een landhuis te
wonen om Mozart en de omgeving
met elkaar te kunnen verbinden.
Toen ik laatst daar opnieuw een
wandeling maakte, deed ik mijn
oortjes in en zette ik Mozarts muziek
op: het 16e pianoconcert nr. 16, KV
451. En toen gebeurde er iets
bijzonders. Ik liep niet meer in 2022
door een landschap waarin een 18e
eeuws gebouw stond. Nee, door de
muziek liep ik opeens echt in de 18e
eeuw. In gedachten zag ik een koets
aan komen rijden. In zag vrouwen
met wijde jurken uitstappen, terwijl
een bediende de deur van het rijtuig
opendeed. Mannen met pruiken
liepen over het erf. Dat er niets was
in het landschap dat het 18e eeuwse
beeld verstoorde, hielp natuurlijk.
Maar de muziek was de tijdmachine.
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Muziek luisteren op bijzondere
plaatsen, het kan dankzij de telefoon
en de oortjes. Maar wist u dat u ook
naar ons Zeeuws Orkest kunt
luisteren, terwijl u door de duinen
loopt of als u op een dijk zit? Sinds
kort staan geluidsopnamen van Het
Zeeuws Orkest op Spotify, net zoals
de podcasts van Het Zeeuws Orkest
over de concerten. Het Zeeuws
Orkest gaat met zijn tijd mee!
Daarnaast wordt er gedurfd
geprogrammeerd, terwijl ook
bekende werken worden uitgevoerd,
zoals dit jaar de 5e symfonie van
Mahler. Van verschillende Vrienden
hoorden we dat dit werk een wens
was. Kijken we ook nog naar de
educatieve activiteiten van Het
Zeeuws Orkest waarmee honderden
kinderen worden bereikt, dan
kunnen we alleen maar trots zijn op
ons orkest. Een orkest dat mede
dankzij uw steun een belangrijke
plaats heeft in de provincie.
Alwin Baart,
voorzitter Vereniging van Vrienden
van Het Zeeuws Orkest.

Herinneringen aan Haitink
Een interview met Ivan Meylemans over de Nederlandse topdirigent
Toen Bernard Haitink (1929-2021) in 1995 terugkeerde naar Amsterdam om
tijdens het Mahlerfestival het Concertgebouworkest te dirigeren, was Ivan
Meylemans net een jaar trombonist in het orkest. Het was Meylemans’ eerste
ontmoeting met de dirigent. Er zouden er vele volgen. Voorafgaand aan een
concert van zijn eigen orkest dat memorabel zal blijken, tussen generale
repetitie en uitvoering, vertelt Meylemans in een café vlak bij theater De Mythe
in Goes over zijn ervaringen met de grootste dirigent die ons land voortbracht.
“Als ik hem moet typeren dan zijn de
eerste woorden die me te binnen
schieten toch wel ‘schuchter’ en
‘verlegen’. Tijdens repetities kon hij
echt twijfelen. Als bijvoorbeeld het
eerste deel van een symfonie zonder
onderbreking was doorgespeeld, wist
hij niet goed wat hij vervolgens moest
repeteren. In heel beschaafd
Nederlands suggereerde hij dan maar
om het nog een keer helemaal te
spelen. Maar tijdens het latere concert
was van die aarzeling niets meer te
merken. Dan gaf hij het orkest zoveel
spanning en energie dat het effect
magisch was. Natuurlijk kon hij goed
repeteren, maar het ging bij hem om de
algemene contouren. Onze chefdirigent in die tijd was Ricardo Chailly
en daar lagen de zaken precies
andersom. Chailly was een slagwerker,
die repeteerde tot alles perfect was.
Maar tijdens de uitvoering kwam er
niets extra’s zodat ieder concert
precies hetzelfde was. We hadden daar
in die tijd echt lak aan. Bij Haitink was
juist niets dood gerepeteerd en
daardoor zat je op het puntje van je
stoel en gaf je iets extra’s. En dat
leverde magische momenten op. Dit
was overigens geen effectbejag, want
bij Haitink stond alles ten dienste van
de muziek. Er is dat verhaal dat hij
tijdens de kerstmatinee van 1989 na de
laatste maat van Mahlers negende zijn
stokje liet vallen en dat hij daarmee een

Bernard Haitink (foto: Clive Barda)
dramatische streep onder de
samenwerking met het
Concertgebouworkest zette. Ook dat
was een magisch moment, maar ik
geloof niet dat het show was. Chailly
hield van show, Haitink niet. Zelf heb ik
een mooie herinnering aan een
uitvoering van de achtste van
Sjostakovitsj. De symfonie eindigt heel

de hiel en als studenten dan gaan
dansen… Maar bekijk je Haitink dan zie
je dat hij tijdens een symfonie van
anderhalf uur gewoon recht staat.

Ivan Meylemans
zacht. Wat je dan als dirigent normaliter
doet is de diminuendo beweging
accentueren door je handen van boven
naar beneden te laten zakken. Maar
Haitink deed het omgekeerde, en bleef
nadat de klank verstomde met de
handen geheven staan. Dat duurde
eindeloos, misschien wel 20 of 30
seconden. Zo’n moment vergeet je
nooit meer. Maar Haitink bedacht dat
niet van tevoren, zo van ik ga aan het
eind eens mijn hand opsteken. Het
kwam spontaan en dat is geniaal.
Je zou Haitink conservatief kunnen
noemen, maar dat is geen negatieve
kwalificatie. Het ging namelijk altijd om
de muziek en nooit om het effect.
Tegenwoordig is er te veel effectbejag,
het is bijna een videocultuur geworden.
Het moet wauw en het moet flitsend. Bij
hem was het bijna het totale
tegenovergestelde, puur de muziek en
niet teveel poespas. Neem een
symfonie van Mozart: nu gaat dat
extreem forte om de oren van de
luisteraars te pleasen. Dat gebeurde bij
hem nooit. Het was gewoon mooi,
keurig en daardoor heel sympathiek
muzikaal. De klank was nooit
geforceerd. Hij was ook een dirigent die
gewoon stil stond. Nu ik zelf veel
directieles geef weet ik dat je moet
stilstaan, al ben ik daar zelf niet zo heel
goed in. Ik heb daar ook hulpjes voor.
Die zitten altijd in mijn koffer. Van die
hondenspeeltjes die kwaken. Die onder

Ook persoonlijk is Bernard Haitink voor
mij belangrijk geweest. Als beginnend
dirigent wilde ik graag uitgenodigd
worden voor een concours in
Kopenhagen. Haitink schreef een
prachtige aanbevelingsbrief waarin hij
mijn werk als solo-trombonist roemde
en verklaarde dat hij ook op het vlak
van directie veel potentie zag. De brief
leidde niet tot succes, maar toen ik een
jaar later opging voor de ‘Donatella
Flick Conducting Competition’ in
Londen paste hij de brief aan en
opende zodoende voor mij de deur
naar een belangrijk evenement. Ik won
niet maar hoorde wel bij de laatste drie.
Haitink, die naar de finale kwam
luisteren, vond dat ik had moeten
winnen en dat vond het publiek ook.
The Guardian schreef dat mijn contact
met het orkest er echt bovenuit stak.
Dat was wel het begin van mijn carrière
als dirigent.
We zagen elkaar daarna niet intensief,
maar toch wel één keer per jaar. Hij
had een huis in Zwitserland dat uitkeek
over de Vierwaldstättersee waar hij
orkestleden uitnodigde om gezellig te
kletsen. Hij wilde daar wel zijn ei kwijt.
Dan kon hij zich beklagen over de
directie, maar het ging toch ook over
Chailly. Haitink vond dat de orkestklank
die hij met het Concertgebouworkest
had weten te bereiken verdwenen was.
De mensen die vroeger onder Haitink
in het orkest hadden gespeeld waren
het daar ook wel mee eens. Haitink is
begonnen als violist, Chailly was
slagwerker en dirigeerde bovendien
veel opera, waarbij alles spatgelijk
moet zijn en precisie enorm belangrijk
is. Vergelijk het met het verschil tussen
de klanken ‘thu’ en ‘tak’: Het ‘tak’ van

de slagwerker geeft een minder fraai
begin van de noot, maar het gaat wel
allemaal precies gelijk. Het ‘thu’ van de
strijkers geeft in een door violen
gedomineerd symfonieorkest een
mooier geluid. De blazers zitten daar
wat tussenin. Uiteindelijk is het een
zaak van vertrouwen in het orkest: jullie
moeten de noot neerzetten. Haitink had
dat vertrouwen in hoge mate.”
We laten Ivan Meylemans met rust.
Over een uur of twee begint een
steenworp verderop een concert van

Het Zeeuws Orkest dat onder zijn
leiding onder andere het opwindende
Conversations for Trumpet Piano and
Strings van de Luxemburgse componist
Marco Pütz speelt. Trompetist Floris
Onstwedder en pianist Eliane
Rodrigues zullen dat concert besluiten
met een daverende toegift en, met
dank aan Beethoven, een gezamenlijke
oproep tot universele broederschap. In
het oosten van Europa is het oorlog en
in Goes klinkt de Europese hymne.
Muziek doet er toe.
Heloïse Jonkers

In september en oktober 2022 is er weer het
Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd.
Maar we hebben nog wel wat meer deelnemers nodig.
Iedere twee jaar organiseert De Vereniging van Vrienden van Het Zeeuws
Orkest het Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd (voorheen Het Eastman
Muziekconcours). Door corona kon het concours in 2021 niet gehouden
worden. Ook in 2022 moest uitgeweken worden van maart naar
september/oktober. Maar op 24 september en 8 oktober is het weer zo ver.
Ben je jonger dan 20 (als peildatum geldt nog steeds 19 maart 2022) en ouder
dan 5 jaar en speel je een klassiek muziekinstrument of zing je klassieke
werken? Wil je ervaring opdoen met het deelnemen aan een concours en het
optreden op een muziekpodium? En wil je een mooie geldprijs winnen? Meld je
dan aan voor het Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd (voorheen het
Eastman Muziekconcours).
De voorrondes van het 15e concours
zijn op 24 september 2022 in de
Muziekschool Zeeland in Middelburg.
Een deskundige jury, bestaande uit
bekende mensen uit de klassieke
wereld, kijkt welke deelnemers door
kunnen naar de finale. Deze wordt
twee weken later (op zaterdagavond 8
oktober) gehouden in de Zeeuwse
Concertzaal in
Inschrijven kan tot en met 15 juli 2022.
Voor de organisatie is het prettig als
deelnemers zich al vroeg inschrijven.
Wil je meer informatie over het
reglement of wil je je aanmelden? Mail
dan naar: vriendenhzo@outlook.com
Zie ook:
www.zeeuwsorkest.nl/vrienden. Hier is
het reglement ook te vinden.
Lise de Munck, de winnares van 2019

Jonge mensen en hun instrument: Sarah Hendrikse
Bij bezoek aan een concert van Het Zeeuws Orkest valt op dat de meeste
van de bezoekers van redelijk gevorderde leeftijd zijn. De vraag rijst dan:
zijn er genoeg opvolgers, genoeg jongere mensen die straks de
concerten zullen komen bezoeken? Maar we moeten ons ook afvragen:
zijn er genoeg aanstormende talenten die in de toekomst de musici van
het orkest kunnen en willen vervangen?
Sarah van 13 is in ieder geval een
van die aanstormende talenten,
maar over de vraag of ze zitting zou
willen nemen in het orkest heeft ze
zich het hoofd nog niet gebroken.
Wel zit ze al sinds haar tiende in Het
Zeeuws Jeugdorkest en daarvoor
oefent ze eenmaal per week
tweeëneenhalf uur. Dat vindt ze erg
leuk, want samen spelen met
anderen is heel fijn en inspirerend.
En ook de opvoeringen zijn
bijzonder omdat het geweldig is om
te merken dat de toehoorders
geraakt worden door de muziek die
jij maakt.
Sarah heeft al vanaf haar zesde jaar
vioolles op de muziekschool in
Middelburg. Haar ouders vonden
toen dat het moment gekomen was
om een instrument te gaan spelen.
Maar welk instrument moest dat
worden? Haar moeder stelde cello
voor, haar vader, zelf ook violist, de
viool. Na een proefles te hebben
gehad met beide instrumenten,
besloot ze dat het de viool moest
worden en daar heeft ze tot op de
dag van vandaag geen spijt van. In
het begin oefende ze ongeveer tien
tot vijftien minuten per dag, maar,
zegt ze, dat was soms wel moeilijk,
“want ik ben heel snel afgeleid.”
Natuurlijk heeft ze er ook wel eens
over gedacht de viool aan de wilgen
te hangen, maar dat was altijd een

opwelling en nooit serieus. Al snel
nadat ze begonnen was bestond de
mogelijkheid in een klein orkestje
met andere kinderen muziek te gaan
maken en dat is dus sinds een jaar
of drie Het Zeeuws Jeugdorkest
geworden.
Echt een doel met de viool heeft
Sarah niet, ze zegt: “Ik vind het
gewoon leuk muziek te maken.” Is
het haar grote wens om later op het
podium te komen als violist? Nee
hoor, ze wil later bij de politie gaan
werken en dan met name als lid van
een AT, een arrestatieteam; dat zijn
speciale eenheden die ingezet
worden bij crisissituaties zoals
gijzelingen.
Sarah zit in de tweede klas van het
VWO en natuurlijk gebeurt het wel
eens dat huiswerk en oefenen voor
de viool niet goed samengaan.
Inmiddels speelt ze een half uur per
dag, maar soms moet er meer
geoefend worden en dan zijn er ook
nog proefwerken en werkstukken die
voor school gedaan moeten worden.
Tja, dat wordt dan moeilijk en dan
moeten er keuzes worden gemaakt.
Naast vioolles volgt ze ook nog
lessen in dansen en Krav Maga, een
Israëlische verdedigingssport die
een uitstekende voorbereiding kan
zijn voor haar toekomstdroom als lid
van een arrestatieteam. Haar

favoriete schoolvakken zijn natuuren scheikunde en geschiedenis,
want daarvoor hebben we een
ontzettend leuke docent, zegt ze.
Naast het orkest speelt ze ook af en
toe met haar vader samen viool en
natuurlijk met haar vioollerares. Met
haar vader luistert ze ook naar
klassieke muziek, maar niet in haar
eentje, want er zijn zoveel goede
moderne artiesten zoals Billie Eilish,
Stromae, Yungblud, Harry Styles en
Alec Benjamin van wie ze een fan is.
Haar favoriete componist is John
Williams vanwege de prachtige
muziek die hij gecomponeerd heeft
voor Schindler’s List.
Hoewel Sarah het aanmerkelijk
drukker heeft dan enkele jaren
geleden en ze volgens haar zeggen
nog steeds snel afgeleid is, vindt ze

viool spelen niet echt moeilijker
geworden. Het kost haar niet meer
moeite dan vroeger om zich ertoe te
zetten. En ze is eigenlijk wel trots op
haar instrument en trots op het
feit dat ze viool speelt; zeker ook
omdat ze het al zo lang doet. Haar
vriendinnen weten dat Sarah af en
toe tijd moet besteden aan haar
viool, maar het maakt ze niet zoveel
uit, het hoort bij Sarah.
Of ze weet van het bestaan van het
Muziekconcours voor de Zeeuwse
Jeugd? Nee, eigenlijk niet. Dat
moeten we dan even snel recht
gaan zetten! Wie weet zien we haar
in september wel bij de voorrondes
of in oktober bij de finale.
Elsbeth Schregardus

Nog steeds te koop bij de
tafel van de Vrienden bij
concerten: De cd van
Mathieu van Bellen en
HZO.
Brengt u tijdens een
concert een nieuw lid aan,
dan krijgen u en de nieuwe
Vriend de CD gratis.

Het Zeeuws Orkest bouwt speerpunt Educatie uit.
En met veel succes!
Ieder kind willen wij in contact brengen met klassieke muziek. En als
Vrienden van het Zeeuws Orkest hebben we daarin allemaal een
taak. U ook! Als u opa of oma bent, bieden wij u daarin de
mogelijkheid met twee (groot)ouder-kindconcerten. Samen met de
kleinkinderen heeft u plezier bij deze leuke concerten met een
verhaal en actieve deelname van de kinderen. En als Vriend bieden
wij u tevens een korting aan, een kaartje kost voor u maar 5 Euro.
Dus zet het in de agenda en koop een kaartje op
www.zeeuwsorkest.nl
→

DE MUZIEKKONING, 12 JUNI OM 16.00 uur GROTE KERK IN VEERE en
DE VLUCHTELING EN DE VIOOL, 26 JUNI OM 15.00 UUR IN DE ZEEUWSE
CONCERTZAAL IN MIDDELBURG

Wat hebben we de afgelopen vier jaar allemaal voor elkaar gekregen?
Binnen Het Zeeuws Orkest is Cisca van Dijk actief in de portefeuille educatie.
In onze reguliere subsidie zit geen geld voor educatie.
De Muziekkoning, een verhaal over een lakei die Muziekkoning wil
worden.
Met 25 musici op het podium geeft het een beeld van een ‘echt’ symfonieorkest
en de speelse grappige koning zorgt voor interactie met de kinderen. Het is
gericht op kinderen van de basisschool en met steun van vele fondsen en
gemeenten, is het in schoolverband al meer dan 10 keer uitgevoerd en zijn
meer dan 2000 kinderen bereikt. Het was een feest voor de kinderen om
tijdens schooltijd met de bus naar het theater te mogen gaan. En het orkest
werd menigmaal ondersteund door een joelende volle zaal, die de vraag moest
beantwoorden of de lakei een tweede kans krijgt. En dan heeft corona er nog
voor gezorgd dat veel voorstellingen moesten worden uitgesteld naar juni, dus
voor de zomervakantie denken wij meer dan 5000 Zeeuwse scholieren bereikt
te hebben.
De Vluchteling en de Viool, een sprookje in het nu, voor kinderen van 8-12
jaar.
Voor de wat oudere kinderen is een productie gemaakt met een actueel
maatschappelijk thema: de Vluchteling en de Viool, waarin in het verhaal de
nadruk ligt op muziek als verbinding tussen culturen. Dit concert is zowel voor
brugklassen als voor basisschoolkinderen uitgevoerd. Het concert met 8 musici
en een verteller geeft ontroering, betrokkenheid en discussie. Dit concert is op
scholen 6 keer uitgevoerd en daarmee heeft HZO zo’n 700 kinderen bereikt. U
kunt het met uw (klein)kinderen gaan zien op 26 juni om 15.00 uur in de
Zeeuwse Concertzaal in Middelburg
De plannen voor de komende jaren.
In 2023 willen we de kleutervoorstelling ‘Land in Zicht’, een spectaculaire
dansvoorstelling met muziek, uit laten voeren door jong Zeeuws talent. De
organisatie doen we samen met de Stichting Danzée en de première zal dan
tijdens het Festival van Zeeuws Vlaanderen in 2023, waarin 700 jaar Zeeland,
de
opening van de nieuwe Zeesluis bij Terneuzen en 35 jaar Festival van
Zeeuwsch-Vlaanderen centraal zal staan. We moeten daarvoor nog wat meer
fondsen werven. Maar als u ons kunt helpen of als u mogelijkheden ziet, dan
zijn we u zeer dankbaar. Want ook dit wordt weer een fantastisch project.
Rob Bakker

Harpiste Sabien Canton
“Het vertrouwen dat het orkest in mij had was als een warm bad.”
Wie spelen er mee in Het Zeeuws Orkest? Wij stellen u voor aan Sabien Canton.
Sabien Canton is de vaste eerste harpiste van het Zeeuws Orkest. Waar
denkt zij aan als we het over Het Zeeuws Orkest hebben?
“De lezer van De Recitant is natuurlijk fan van
het orkest en wie weet hebben wij één van de
momenten waar ik aan denk wel samen
beleefd. Mijn lijstje:
1. De waanzinnige solisten
Het is een grote eer om zoveel grote solisten te
hebben mogen begeleiden. Ik ga geen lijst
opnoemen met de kans dat ik belangrijke
namen vergeet. Maar ik wil toch dat ene
concert van Mathieu van Bellen vernoemen
waarin hij Britten speelde en ik achter
mijn harp, al spelende, zat te huilen, zo
ontroerd was ik. Zulke momenten zijn uniek en
ik ben dankbaar dat ik ze heb kunnen beleven.
2. Het soms barre weer
Ik kom uit Oirschot, Brabant, en zit dus ruim
anderhalf uur in de auto als ik een repetitie of
concert in Zeeland heb. Dat zijn hele
waardevolle uren voor mij; niets lekkerder dan
met een goede podcast in mijn eentje Zeeuwse
zonsondergangen bewonderen! Maar in al die
jaren heb ik ook een aantal memorabele
stormen en sneeuwvallen meegemaakt. Er is
een concert bij geweest waarbij je niet sneller
dan 20 km per uur kon rijden omdat de hele
snelweg kwijt was in de sneeuw en ijzel. Of de
serie concerten ter herdenking van de
watersnoodramp met elke avond onmogelijke
verkeersomstandigheden. Ik waaide
met harp en al de parkeergarage uit.
Maar uiteindelijk ben ik er altijd geraakt. Zelfs
toen ik met een kapotte auto langs de snelweg
stond, heeft tubaïst Jos ervoor gezorgd dat ik
en mijn harp op tijd bij het concert waren.

Sabien Canton studeerde aan
het Tilburgse conservatorium bij
Ernestine Stoop en aan het
conservatorium in Parijs bij
Catherine Michel.
Sabiens grote liefde ligt in de
kamermuziek en de
hedendaagse muziek. Onder de
naam TriDalí gaf zij samen met
fluitist Wouter van Breugel en
altvioliste Yvonne van de Pol
honderden concerten in binnenen buitenland.
Ze is de vaste harpiste van
Insomnio, een ensemble voor
hedendaagse muziek waarmee
ze de hele wereld over reisde.
Daarnaast speelt ze in het
improvisatiecollectief Wateraap,
waar dans, spoken word,
muziek en theater elkaars
grenzen oprekken.
Als docente was zij verbonden
aan het Fontys Conservatorium
en het Kunstpodium Dongen.
Momenteel geeft zij piano- en
harples les in Oirschot.
In 2004 verscheen haar
harpmethode Harpologie.
Waarvan verschillende delen in
vier talen vertaald zijn.
Zie ook:
www.petje.af/sabiencanton

Sabien Canton
Foto: Jostijn Ligtvoet

3. De nieuwjaarsconcerten
Ondanks alle fantastische programma's met Debussy, Mahler, Stravinsky of
Fauré denk ik bij Het Zeeuws Orkest toch meteen aan de nieuwjaarsconcerten.
Die zijn toch uniek. De cross-over tussen een klassiek symfonieorkest en
artiesten als Eric Vloeimans, Blöf of Karin Bloemen vind ik heel inspirerend en
de overweldigende en positieve vibe in de kerk in Vlissingen is echt het beste
begin van het jaar. De afgelopen coronajaren heb ik het zonder nieuwjaarsconcerten moeten stellen en ik vond het maar niks!
4. Het fluit harp concert van Mozart
Een aantal jaar geleden werd mij gevraagd om samen met fluitiste Saskia Liszt
het beroemde fluit-harpconcert uit te voeren. Het vertrouwen dat het orkest in
mij had was als een warm bad. En denk daarbij aan de sfeervolle kaarsen in de
kerk in Brouwershaven en je begrijpt dat ik die concerten nooit meer vergeet. Ik
ben zelfs langzaam van Mozart gaan houden...
5. De persoonlijke en warme sfeer
Bijzonder fijne collega's staan er met mij op het podium. Muzikanten die je het
mooiste gunnen en echt samen muziek willen maken. En laat me van de
gelegenheid gebruik maken om ook eens het bestuur te bedanken. De
afgelopen 'covidjaren' waren voor niemand makkelijk en ook niet voor een
uitvoerend muzikant: een lege agenda, geen applaus, geen doel, geen
inkomen... Maar het bestuur van HZO stond altijd achter ons en heeft met
feestjes, doorbetaalde repetities of betrokken persoonlijke mails ons
geprobeerd op te beuren.”
Michiel Flipse

Podcasts - Het Zeeuws Orkest op Spotify
Wist u dat Het Zeeuws Orkest
ook podcasts maakt?
Voorafgaand aan iedere
concertserie maakt Het Zeeuws
Orkest met Ivan Meylemans een
podcast over de komende
concerten: ‘De Verdieping’. Aan
de hand van fragmenten geeft de
chef-dirigent achtergronden en
verdieping bij de muziek, de
componisten en delen die voor
het orkest een uitdaging kunnen
zijn. Als u deze Podcast heeft
geluisterd voor u naar het concert
gaat, dan luistert u op een andere
manier.
Sinds kort publiceert HZO ook de
hoogtepunten van de concerten
op Spotify. Met de zoekterm
‘Zeeuws Orkest’ ziet u dat het
orkest ook daar zichtbaar is. En
zo kunt u concerten ook later nog
eens terugluisteren.

Wat is een podcast?
Een podcast is eigenlijk een soort ‘radio
gemist’. Het gebruik is heel simpel. Met
uw smartphone of computer gaat u naar
een app of website en het
geluidsfragment begint te spelen. Kijkt u
maar eens op de website van het
Zeeuws Orkest. Het is een kwestie van
enkele kliks.
De inhoud van podcasts kan van alles
zijn: verhalen, documentaires,
reisverhalen, persoonlijke
ontboezemingen, achtergronden bij
sport, gesprekken.
U luistert op uw smartphone of Ipad via
Spotify, de Apple Podcast app en andere
podcast-apps. Maar ook kranten en de
publieke omroep (NPO Luister) hebben
specifieke apps en vermeldingen op hun
sites.
Vaak is de kwaliteit het beste als u een
koptelefoon gebruikt.

Wellicht heeft u gehoord, dat al de concerten in de Zeeuwse
Concertzaal worden geregistreerd. En als nieuwe service gaat HZO
ook na iedere concertserie een podcast ‘Hoogtepunten’ maken.
Daarin laten we de hoogtepunten horen waarbij onze chef-dirigent
een toelichting geeft en vertelt hoe hij vond dat de uitvoering gegaan
is.
De podcasts van Het Zeeuws Orkest zijn te vinden op
www.zeeuwsorkest.nl en op Spotify.

Een zomerserie van Het Zeeuws
Orkest die u niet mag missen.
Sopraan Francis van Broekhuizen, afgelopen jaar veelvuldig
op de televisie gezien, nu samen met Het Zeeuws Orkest.
Op het programma staan o.a. de bekende liederen van Verdi zoals het Slavenkoor,
Zigeunerkoor en de triomfmars uit Aïda. Francis zingt o.a. het mooie O Mio Babbino
Caro van Puccini.
Maar het is niet alleen opera. Het orkest pakt ook uit met Star Wars en Hymn to The
Fallen uit Saving Privat Ryan van Williams.
Het Brabant Koor, bestaande uit professionele zangers, neemt de koorpartijen voor
haar rekening. Kortom, dit wordt een groot feest!
Er zijn twee concerten met dit volledige programma:
- Vrijdag 10 juni in Bergen op Zoom, Geertrudiskerk, aanvang 20:00 uur
- Zondag 12 juni in Veere, Grote Kerk, aanvang 20:00 uur
Op zaterdag 11 juni is er in Zierikzee een sing-a-long. U kunt meezingen! Dit
openluchtconcert is gratis. Hier worden alleen de operafragmenten en niet Star Wars
en Hymn tot The Fallen gespeeld.
Het concert is in Zierikzee op het Havenplein van 15:00 uur tot 16:00 uur.

Francis van Broekhuizen

Concertdata van Het Zeeuws Orkest 2022 - 2023
Zomerserie 2022 – Opera- en filmmuziek met soliste Francis van Broekhuizen en het Brabantkoor
vr 10 juni
Bergen op Zoom
St. Gertrudiskerk, 20.00 uur
za 11 juni
Zierikzee
Havenplein, 15.00 uur (Sing a long - gratis toegang)
zo 12 juni
Veere
Grote Kerk, 20.00 uur
Extra oktoberserie 2022 – Beethoven, Symfonie nr. 5
za 15 okt.
Middelburg
Zeeuwse Concertzaal, 15.30 uur
Middelburg
Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur
zo 16 okt. Goes
Theater De Mythe,15.30 uur
Novemberserie 2022 – Mozart, Symfonie nr. 25 en Mahler Symfonie nr. 5
vr 25 nov. Terneuzen
Scheldetheater, 20.00 uur
za 26 nov. Goes
Theater De Mythe, 20.00 uur
zo 27 nov. Middelburg
Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur
Nieuwjaarserie 2023 – Zangduo Dietrich en Piaf - Arrangementen van hun theatertour
do 12 jan.
Terneuzen
Scheldetheater, 20.00 uur
vr 13 jan.
Vlissingen
St. Jacobskerk, 20.00 uur
za 14 jan.
Goes
Theater De Mythe, 20.00 uur
Voorjaarserie 2023 – Mendelssohn, Vioolconcert met soliste Maria Milstein
vr 17 mrt.
Terneuzen
Scheldetheater, 20.00 uur
za 18 mrt.
Goes
Theater de Mythe, 20.00 uur
do 23 mrt.
Middelburg
Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur
Zomerserie 2023 – Holst The Planets en De Greef 5 Chansons met soliste Anneke Luyten
vrij 16 juni
Brouwershaven
Grote of St Nicolaaskerk, 20.00 uur
za 17 juni
Aardenburg
Sint-Bavokerk, 20.00 uur
zo 18 juni
Veere
Grote Kerk, 20.00 uur

Kinderconcerten (ook voor (groot)ouders) 2022:
Zo 12 juni
Veere
Grote Kerk, 16.00 uur – De Muziekkoning (4-11 jaar)
Zo 26 juni
Middelburg
Zeeuwse Concertzaal, 15.00 uur – De Vluchteling (8-15 jaar)
-------------------------------------------------

Meer info en kaarten bestellen via www.zeeuwsorkest.nl

