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Voorwoord
In de zomer van 2010 verhuisde het Conservatorium naar Haarlem. We hielden een
afscheid in De Vest met een fototentoonstelling en een korte uitleiding.
Tijdens het uitvoeren van November Steps (2010) van Jan van Wijk werden de eerste
afspraken gemaakt om bij elkaar te komen om te praten over de betekenis van Oebele
Bootsma voor het muziekonderwijs in Alkmaar en wijde omgeving.
Een werkgroep was het gevolg. De eerste gedachte was een reünie, maar al snel werd
een periode van 10 dagen een optie met concerten, lezingen etc. Eindresultaat: een
periode van diverse activiteiten met als afronding een reünie op zondag 24 maart en
als blijvende herinnering dit lustrumboekje. Een van de zijsprongen werd MPA 21, het
digitale platform waar muzikanten met professionele aspiraties de weg kunnen vinden
naar de verwerkelijking van hun ideaal.
Uitgangspunt bij het realiseren van het festival was: er is geen geld, dus moeten we
naar alternatieve oplossingen zoeken. Geen energie stoppen in de subsidiemolen maar
laten zien dat wij dit ook zonder middelen kunnen. Zalen en spelers werden benaderd
en het resultaat is ruim een week met een breed aanbod aan muzikale activiteiten.
Onze dank gaat dan ook uit naar alle musici die belangeloos meewerken. Ook gaat
onze dank uit naar Artiance, de Corneliusparochie in Limmen, De Remonstrantse
Kerk, De Societeit en The Flight voor het beschikbaar stellen van de podia, en naar de
stichting Muziekenz.org voor het aanpassen van de jaarlijkse studiedag aan het kader
van dit festival. Als laatste gaat onze dank naar het A. Roland Holstfonds voor het
beschikbaar stellen van een bedrag om een Website te realiseren.
Veel genoegen bij het weerzien en -beluisteren van collega´s en vrienden!
Bob C.L. Martens
Jan van Wijk
Je kunt ons terugvinden op:
http://muziekinalkmaar.wordpress.com
Contact opnemen via:
mpa21@hotmail.nl
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IHHOUD
Voorwoord

blz. 2

Vrijdag 15 maart 17.00 uur, Alkmaar - De Societeit
Presentatie MPA21

blz. 4

Zondag 17 maart 15.00 uur, Alkmaar - De Remonstrantse Kerk
Concert Ferroforte

blz. 6

Woensdag 20 maart 20.00 uur, Limmen - Corneliuskerk
Concert (zang, orgel, piano)

blz. 11

Donderdag 21 maart 20.15 uur, Alkmaar - Café The Flight
Jamsessie Charmayne Sijm, Jay-Tee

blz. 17

Vrijdag 22 maart 9.30-17.30 uur, Alkmaar - Hogeschool Inholland
Studiedag voor muziekwerkers in zorg en (speciaal) onderwijs

blz. 18

Zaterdag 23 maart 15.00-21.30 uur, Alkmaar - Artiance
Next Generation Festival

blz. 19

Zondag 24 maart 9.00-12.00 uur, Alkmaar - Artiance
Studiedag Docent-Muziek

blz. 23

Zondag 24 maart 12.00-12.45 uur, Alkmaar - Artiance
Lunchconcert Noord-Hollands Blazers Ensemble

blz. 26

Zondag 24 maart 13.00-17.00 uur, Alkmaar - Artiance
Reünie MPA/ Conservatorium

blz. 29

Hoe het begon … Tineke Broers

blz. 31

Integratiemodel Bob Martens, Jan van Wijk, Herman van Weydom Claterbos blz. 32
Actief Studeren Dirk de Vreede en Paul van den Bos

blz. 36

Intrernationalisering Bob Martens, Kees van Unen

blz. 40

Die Zauberflòte Van draken en huilende kinderen Hans van Eerden

blz. 42

Stichting HeartBeat Chris Mul, Fleur Kamphuys, Ryanne van Sabben

blz. 46

De vakopleiding in jaartallen

blz. 49
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MPA 21
Al in 2011 was het merkbaar dat er in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal geen
centraal meldpunt meer is voor diegenen die muziek als beroep willen kiezen. In de
jaren´60 bestond er in Alkmaar al een muziekvakopleiding. Het succes daarvan leidde
in augustus 1975 tot de oprichting van de “MPA” (Muziek Pedagogische Academie
Alkmaar) door Oebele Bootsma, oprichter en eerste directeur. De latere naamgeving
werd Conservatorium Alkmaar. Na het opgaan in de Hogeschool Alkmaar en daarna
Hogeschool Inholland verhuisde deze opleiding in augustus 2010 naar Haarlem. In
Alkmaar werden de opleidingen Barokmuziek, Klassieke muziek al afgebouwd,
daarna volgden
de opleidingen Koor- en HaFa- directie, Docent Muziek (v/h
AMV/Schoolmuziek) en de musicalopleiding.
Een werkgroep bestaande uit Marijke Niele, Wendy Boots, Peter Rijs, Jan van Wijk en
Bob Martens is bezig met het opzetten van een docententeam voor een platform
muziekvakopleiding voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal dat de ontstane
leemte wil opvullen. Via de sociale media (zoals een eigen Website, Faceboek,
Linkedin) kan eenieder straks terecht voor het opstarten, begeleid worden en voltooien
van een muziekvakstudie aan een van de bestaande conservatoria of een
“staatsexamen” bij de SNVM.
Een team van gekwalificeerde docenten met een sterke onderlinge kwaliteitsbewaking
vormt de kern van dit platform. In goed overleg wordt tot een lesgeldregeling
gekomen waarbij eenieder kans krijgt om de studieplannen te realiseren. De filosofie
achter dit initiatief is een zelfsturend team dat zonder management functioneert.
Het docententeam zal zodanig samengesteld zijn dat voldaan kan worden aan de
hedendaagse eisen op de volgende gebieden:





Klassieke hoofdvakken: strijk-, blaas-, toetsinstrumenten, harp, slagwerk,
zang, koor- en HaFa-directie.



Docent Muziek (voor o.a. Basisschool, VMBO, HAVO/VWO).



Hoofdvakken Jazz voor blazers, gitaar, basgitaar en contrabas, drums en
percussie, vocaal, toetsen, arrangeren en bandcoaching.



Hoofdvakken Pop/ Rock voor blazers, gitaar, basgitaar en contrabas, drums
en percussie, vocaal, toetsen, arrangeren, sing-a-songwriting en
bandcoaching.

Met steun van de Stichting A. Roland Holstfonds
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Opleiding Musical met daarin de muzikale aspecten als zangles,
muziektheorie en gehoortraining en advies betreffende docenten voor
specifieke vakken als drama en dans.



De theoretische vakken, onvermijdelijk verbonden aan alle bovengenoemde
hoofdvakken.



De pedagogiek/methodiek, waar hetzelfde voor geldt.

In de eerste plaats wil dit platform kandidaten opleiden en trainen voor
toelatingsexamens/audities aan de diverse conservatoria. Daarnaast kan men ook
begeleiding krijgen gedurende de conservatoriumstudie alsmede het voorbereiden en
opleiden voor de diverse onderdelen van de SNVM examens.
Jan van Wijk

Nassauplein jaren ´70, Jan Slot hijst de vlag voor het MPA-gebouw.
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zondag 17 maart

Remonstrantse Kerk
Fnidsen 33-37 Alkmaar
Concert

FERROFORTE
aanvang 15.00 uur
kerk open: 14.30 uur; toegang gratis
consumpties voor eigen rekening

PROGRAMMA
“Mezzo Italiano”
Tarquino Merula (1594/95-1665)
Ciaconna

blokfluit, viool, basso continuo
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Öffne dich, mein ganzes Herze
uit Cantate BWV 61 „Nun komm, der Heiden Heiland“
zang, basso continuo
Francesco Mancini (1672-1737)
Sonate VII (xxxx)
spirituoso – largo – allegro – largo – allegro.

blokfluit, basso continuo
Willem de Fesch (1687-1761)
Canzonetta & Aria (xxxx)
zang, basso continuo
Willem de Fesch (1687-1761)
Sonate IX (xxxx)
Largo – alla breve – menuet 1 en 2

blokfluit, viool, basso continuo
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zondag 17 maart
Biagio Marini (1587-1663)
Sonata sopra La Monica (xxxx)

blokfluit, viool, basso continuo

PAUZE
Domenico Gabrielli (1659-1690)
Sonate No. 1 (xxxx)
grave/presto/adagio – allegro – largo – presto
violoncello, basso continuo
John Christopher Pepush (1667-1752)
Corydon (xxxx)
zang, blokfluit, basso continuo
JacobNozeman (1693-1745)
Sonate (xxxx)
larghetto e cantabile – allegro – adagio – vivace
viool, basso continuo
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Eintreißt euch, meine Sinnen
zang, blokfluit, viool, basso continuo
Liesbeth Brinkman
Claudia Veenstra
Gregor Overtoom
Pieter Rynja
Simon Overtoom

mezzosopraan
blokfluiten en viola da gamba
barokviool
klavecimbel
barokcello
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zondag 17 maart
De titel “Mezzo Italiano” is gekozen omdat de helft van de werken in dit programma
van Italiaanse componisten zijn, maar verwijst ook naar de invloed van de Italiaanse
stijl op een aantal composities van de rest van het programma.
Het openingsstuk is een Ciaconna, een non-stop doorlopend basthema, waarboven de
twee solisten een uitgebreide serie variaties spelen. De Sonata VII van Mancini is een
typisch stuk waarin de zonnige Italiaanse componeerwijze duidelijk waarneembaar is,
van virtuoos naar ‘even uitblazen’, waarna de virtuositeit weer de overhand krijgt.
De van oorsprong Alkmaarse componist Willem de Fesch gebruikt Italiaanse teksten
en in de Aria hoort u een Ciciliano, een Italiaanse dans. De Sonata die hier op volgt is
een mini Suite, met een ouverture-achtige opening, gevolgd door een fuga, waarna we
weer mogen dansen in twee menuetten.
La Monica was in die tijd een heel populair liedje, waar vele componisten variaties
over hebben geschreven, één van de fraaiste wordt vandaag gespeeld. Een Sonata,
waarin een refrein-couplet-refrein vorm is te herkennen.
Pepusch werd in Berlijn geboren, maar reisde via Nederland in 1700 naar Londen,
waar hij de rest van zijn leven heeft gewerkt. Hij componeerde o.a. een serie cantates,
waarvan Corydon er één is. Een vaste vorm met afwisseling van recitatieven en aria’s,
waar in de eerste aria weer een Italiaanse Siciliano te horen is.
Gabrielli, geen familie van de Venetiaanse Gabrieli’s, was een cello-virtuoos, en als
zodanig schreef hij als een van de eersten solo composities voor dit instrument, om het
als het ware te bevrijden van de basfunktie.
Nozeman werd uit Nederlandse ouders in Hamburg geboren, groeide in zijn jeugd op
in Leiden en Den Haag, waarna hij vanaf 1710 werkzaam was in Amsterdam. Daar
schreef hij deze Sonata I, uit een reeks van vioolsonates die in 1725 in druk ging. Het
is eigenlijk een danssuite. Opmerkelijk is dat alle sonates uit deze reeks in mineur
toonsoorten staan.
De solo cantate van Buxtehude is eigenlijk een lied met 8 coupletten, waarvan u er
hier 4 hoort, met een instrumentale opening (sonata), tussenspel (ritornello) en slot.

8

zondag 17 maart

Willem Bremer (1940-2004) Conservatorium-docent
blokfluit en muziekgeschiedenis van 1975 tot 1991

Ferroforte De naam van
dit barokensemble ontsproot – serieus – aan een
kostelijke woordspeling.
Marc’Ántonio Ferro was
één van de eerste
Italiaanse componisten
die rond 1620 de vroegItaliaanse barokstijl in
Duitsland en Oostenrijk
introduceerde. Ferro en
‘forte’ werden aaneengesmeed tot ‘Ferroforte’,
of wel ‘íjzersterk’. Alle
musici zijn afkomstig uit
de regio Alkmaar. Ferroforte treedt in wisselende
samenstellingen op.

Liesbeth Brinkman (mezzosopraan) volgde haar opleiding klassieke zang aan het
conservatorium van Alkmaar en had daar les van Jorine Samson. Zij volgde
masterclasses bij o.a. Philip Curtis, Anne Haenen en Carolyn Watkinson. Na haar
opleiding had zij vijf jaar les van Marion van den Akker. Daarnaast volgde ze lessen
bij Johannette Zomer. Liesbeth treedt regelmatig op als soliste bij verscheidene
projecten. Sinds begin 2009 zingt zij bij het barokensemble Ferroforte.
Gregor Overtoom is violist van beroep. Hij is een muzikale duizendpoot.
Na zijn studie viool aan het Alkmaars Conservatorium en altviool bij Esther Apitulay,
werd hij docent aan verschillende muziekscholen. Verder deed hij mee aan
theaterstukken naar Proust en Céline. Hij was altviolist en aanvoerder in het
Nederlands Promenade Orkest. Hij maakte ook deel uit van de bekende tangogroep
Sexteto Canyenque. Naast zijn werk als free-lance violist en altviolist, bekwaamt hij
zich op de barokviool.
Simon Overtoom studeerde moderne cello aan het Alkmaars Conservatorium. Hij is
de trotse eigenaar van het schitterende 17e eeuwse grachtenpand ’De Vigilantie’ in
Alkmaar, het muzikale thuishonk van Ferroforte. Naast de moderne cello bespeelt
Simon de barokcello. Hij verleent regelmatig zijn medewerking aan projecten zoals
musicals en aan optredens van het Bergens Salonorkest. Hij was cellist in het
Alkmaarse Barokensemble Philomuse en treedt incidenteel op met het Alkmaars
Muziekcollege.
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zondag 17 maart
Pieter Rynja vormt het ‘fundament’ van Ferroforte en bespeelt het clavecimbel dat in
de barokmuziek de onmisbare ‘basso continuo’ voor zijn rekening neemt. Hij behaalde
de diploma's DM orgel bij Hans van Nieuwkoop, DM clavecimbel bij Jaap Spigt aan
het conservatorium te Alkmaar en het diploma Uitvoerend Musicus clavecimbel aan
het Brabants Conservatorium te Tilburg. Volgde cursussen bij o.a. organiste Monika
Henking, clavecinist Jukka Tiensuu (20e eeuwse muziek) en een masterclass
bij claveciniste/organiste Mireille Lagacé.
Hij geeft orgel-, clavecimbel- en keyboardlessen en cursussen ‘Muziekgeschiedenis
20e eeuw’ aan verschillende instituten, daarnaast is hij componist. Als uitvoerend
musicus is hij een graag geziene gast in binnen-en buitenland. Met regelmaat werkt hij
aan multidisciplinaire projecten waarbij de relatie muziek-tekst-beeldende kunst
centraal staat.
Claudia Veenstra, afgestudeerd aan het conservatorium Alkmaar, geeft sinds 1997
blokfluitles via het Muziekatelier Alkmaar. Ze is verbonden geweest met Huismuziek
Alkmaar, met het blokfluitkwartet Flauto mobiel, heeft workshops en concerten
georganiseerd voor andere blokfluitisten en was verbonden met het Novembersteps
weekend in november 2010, een weekend met muziek van Jan van Wijk. Claudia
speelt vanaf maart 2011 bij FerroForte, bespeelt blokfluiten en viola da gamba.

Jaap Spigt (1923-1999), MPA-docent klavecimbel, historische uitvoeringspraktijk en
muziekgeschiedenis van 1976 tot 1985.
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woensdag 20 maart

Corneliuskerk Limmen
Dusseldorperweg 74

Concert
aanvang 20.00 uur
kerk open: 19.30 uur; toegang gratis
consumpties voor eigen rekening

PROGRAMMA
César Franck (1822-1890)
Derde koraal, a kleine terts (1890)
Gerard Leegwater orgel
Jan van Wijk (1941)
Two songs / Another two songs
1.
2.
3.
4.

Gone
Lonesome man
She said
What lips my lips have kissed

Elise Keep sopraan / Peter Rijs orgel
Jan van Wijk (1941)
Vier stukken voor orgel (1967)
1.
2.
3.
4.

Vergezicht
Bezinning
Steeds in beweging
Moet kunnen

Peter Rijs orgel
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Vladimir Vlna (Praag 1973)
De dwerg van Montmartre op. 8 (1997)
Het leven van Henri de Toulouse-Lautrec in twee taferelen
1. Inleiding
2. Het plezier in het leven
Aiolos Kwartet

PAUZE

Franz Liszt (1811-1886)
Preludium en Fuga over B-A-C-H (1855/1870)
Paul Waerts orgel
Close Harmony
1.
2.
3.
4.
5.

Icarus
Once upon a dream
Time in a bottle
How deep is your love
Knappe mannen

Ralph Towner (arr. Gary Rosen)
Kirby Shaw
Jim Crose (arr. Mac Huff)
Barry, Robin & Maurice Gibb
Margriet Markerink (arr. Hugh den Ouden)

Close2U o.l.v. Paul van Venrooij

Edward Elgar (1857-1934)
Chanson d´un matin op. 15 nr. 2 (1889/1890)
Julian Plaza (1928-2003)
Payadora arr. Dmitry Valeras
Ayolos Kwartet

EINDE
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woensdag 20 maart

Lustrum 1985

Foyer De Vest

Het Aiolos Kwartet werd gevormd in 1982 door Marijke Bos, Marion Blonk, Anke
Buringa en Rieneke Weber. Zij studeerden allen bij Eugénie van der Grinten aan het
Conservatorium van Hogeschool Alkmaar. Na hun eind-examen studeerden de
fluitistes afzonderlijk verder; Marijke Bos bij Peter van Munster, Marion Blonk bij
Raymond Delnoye, Anke Buringa bij Jo Hagen en Rieneke Weber bij Jacques Zoon.
Het Kwartet volgde onder meer lessen tijdens het Orlando Festival voor kamermuziek
in Kerkrade en werd een aantal jaren muzikaal gecoached door Bas Pollard. Inmiddels
is er een zeer breed repertoire opgebouwd van 17 e-eeuwse muziek tot aan de muziek
van vandaag.
Het Aiolos Kwartet mag zich één van de oudste fluitkwartetten van Nederland
noemen, het bestaat al 30 jaar in dezelfde samenstelling en dit resulteert in een hoog
niveau van samenspel en muzikaliteit. Het kwartet heeft vele concerten op zijn naam
staan, niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, Frankrijk en
uitwisselingsconcerten in Bath (Engeland), de zusterstad van Alkmaar en er zijn
verschillende radio- en televisieopnames gemaakt. Ter gelegenheid van zijn 10-jarig
bestaan heeft het Aiolos Kwartet een CD opgenomen, met daarop werken van Bozza,
Kuhlau, Reicha, Jongen, Schmitt en Walckiers.
Close harmony koor Close2U uit Beverwijk is opgericht in 2006 en bestaat uit 20
enthousiaste zangers en zangeressen. Naast veel plezier in het zingen, staat kwaliteit
hoog in het vaandel. Het repertoire van Close2U is gevarieerd, met de nadruk op close
harmony, pop, jazz en Nederlandstalig werk. Vaak a capella en soms begeleid door
piano. Tot nu toe bracht het koor het repertoire ten gehore tijdens (eigen) concerten,
korendagen/festivals en kerst-optredens. Het koor staat sinds de oprichting onder
leiding van dirigent Paul van Venrooij.
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Gerard Leegwater (1962) studeerde orgel, koordirectie en kerkmuziek aan het
conservatorium van Alkmaar. Hoofdvakdocenten orgel waren dr. Hans van
Nieuwkoop en Jos van der Kooy.
Na het afronden van zijn conservatoriumopleiding studeerde Gerard Leegwater
muziekwetenschappen aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Zijn nieuwsgierigheid naar
het verhaal achter de noten en de drang naar uitvoeringen waarbij een componist
serieus wordt genomen lagen ten grondslag aan de keuze voor deze studie die hij in
1993 succesvol afsloot.
Hij volgde voorts koordirectielessen bij Jan Boogaarts en klavecimbel en basso
continuo bij Gert Oost. Bovendien volgde hij diverse cursussen op het gebied van
uitvoeringspraktijk en interpretatie, o.a. bij dr. Ewald Kooiman en Gaston Litaize.
Al tijdens zijn studie in Alkmaar volgde hij een aantal keren de koordirectiecursus van
de Kurt Thomasstichting te Den Haag.
Thans geeft Gerard Leegwater leiding aan vijf koren en is als cantor-organist
verbonden aan de Witte kerk en de Ter Coulsterkerk te Heiloo. Daarnaast treedt hij
regelmatig op als solist of als begeleider en maakt hij deel uit van verschillende
muziekensembles.
Met het door hem opgerichte ensemble Collegium Vocale Camerata voert hij sinds
jaar en dag iedere maand een Bach-cantate uit in de Kooger kerk te Zuid-Scharwoude
en de Witte kerk te Heiloo. Als dirigent of organist was Gerard Leegwater betrokken
bij de uitvoering van vele oratoria, cantates en andere werken. Zo verleende hij zijn
medewerking aan alle grote vocale werken van J.S. Bach, zoals de passionen, de Hohe
Messe, Weihnachts-oratorium, het Magnificat, de motetten, maar ook de Messiah van
Händel, Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu van Carl Philipp Emanuel Bach,
Requiem van Mozart, Requiem van Duruflé, etcetera.
Zijn werkterrein overschreed vele malen de landsgrenzen. Zo trad hij op in Duitsland,
Frankrijk, Engeland, Rusland, Tsjechië, Hongarije en Polen. Gerard Leegwater
verleende zijn medewerking aan verschillende cd- en televisieopnamen.
Elise Irene Keep studeerde na haar Vwo-studie piano en zang aan het conservatorium
in Alkmaar. Zij vervolgde haar pianostudie bij Gerard Hengeveld en zangstudie bij
Sophia van Sante en Irene Maessen. Tegenwoordig wordt zij gecoacht door James
McCray en Prizrenka Petkovic McCray.
Als soliste zong zij o.a. Carmina Burana van Orff, Messiah van Händel, Gloria van
Vivaldi, Mattheus Passion en Weihnachtsoratorium van Bach, Stabat Mater van
Pergolesi, Die Zauberflöte van Mozart.(Königin der Nacht) en werkte samen met o.a
Het RBO, Barokorkest Capella Maria Barbara en leden van het Promenade Orkest.
Zij heeft haar eigen leerlingenpraktijk waar zij zang en piano doceert en laat haar
leerlingen regelmatig optreden tijdens leerlingenconcerten. Ook coacht ze
verscheidene leerlingen ter voorbereiding op een conservatoriumopleiding of musicalen theateropleiding.
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Peter Rijs heeft orgel gestudeerd bij Kees Bornewasser. In 1971 behaalde hij de Akte:
Muziekonderwijs A bij de Staatsexamens voor muziek. Tevens studeerde hij
Elektronisch-orgel aan het Twentsconservatorium bij Bernard Drukker waar hij in
1978 afstudeerde.
Peter was docent Elektronisch-orgel aan het Twentsconservatorium en aan het
Conservatorium Alkmaar. In de latere jaren van zijn loopbaan specialiseerde hij zich
in de muziekpedagogische vakken en de Muziektheorie.
Hij is vanaf 1963 verbonden als dirigent/organist aan de Corneliusparochie te
Limmen.
Paul van Venrooij (1966) In zijn jeugd speelde Paul klarinet en saxofoon in de
plaatselijke band van het jongerenkoor en bij ‘The spirits’. Hij zong 15 jaar als tenor
bij de succesvolle vocal group ‘Close-up’, eerst onder leiding van Johan Rooze en
later onder leiding van Jetse Bremer.
Hij studeerde naast zijn parttime baan bij VSM, aan het conservatorium in Alkmaar en
is afgestudeerd in 2006 met als hoofdvak koordirectie bij Johan Rooze. Gedurende de
opleiding was Paul zanger bij het kamerkoor van het conservatorium. Hij heeft zangles
gehad bij Janine Vos, Jan Ploeg en bij Jorine Samsom.
Paul volgde verschillende workshops op het gebied van vocal jazz bij onder andere
Mathilde Santing, Simon Carrington, Phil Mattson en Darmon Meader. Hij neemt
regelmatig deel aan ’The vocal pop en jazz days’.
Paul Waerts studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium te Alkmaar bij
Jos van der Kooy. Hij behaalde een aantekening op zijn diploma voor de
uitvoeringspraktijk van de muziek van J.S.Bach. Aan het Koninklijk conservatorium te
Den Haag vervolgde hij zijn orgelstudie bij Jos van der Kooy en sloot deze studie af
met het diploma uitvoerend musicus. Tweemaal studeerde hij aan de Haarlemse
Orgelacademie bij Piet Kee de orgelwerken van J.S.Bach.
Ter voorbereiding voor het diploma uitvoerend musicus koordirectie studeerde hij bij
de dirigent Jan Pasveer. Hij vervolgde zijn studie aan IDE Hogeschool voor dirigenten
bij Joop Schets en Jan Stulen. Deze studie werd Cum Laude afgesloten.
Paul Waerts is dirigent van twee oratoriumkoren en een operettevereniging. De
afgelopen jaren voerde hij o.a alle grote koorwerken van J.S.Bach uit en de drie
bekendste operettes van J.Strauss Sohn. Jaarlijks dirigeert hij Bachs Mathäuss Passion
in de gemeente Heiloo.
Paul Waerts is de Choirmaster van de Martinus cantorij te Zwaag. Met dit koor
dirigeert hij uitsluitend Anglicaanse kerkmuziek in Nederland en Engeland. Dit jaar is
hij visiting choirmaster in de Kathedralen van Worcester en Rochester. En komend
jaar in Westminster Abbey in Londen.
Als organist geeft Paul Waerts jaarlijks recitals in Nederland en Oostenrijk en is hij
verbonden als organist aan de Agatha Parochie te Zandvoort.
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Jan van Wijk (geb.1941 te Alkmaar) studeerde muziek bij o.a. Simeon ten Holt, Jan
Couvee en Hans Waanders. Als componist is hij autodidact. Lange tijd was hij
verbonden aan de Muziekpedagogische Academie (het latere conservatorium)
Alkmaar als docent in de muziektheoretische vakken. Tijdens zijn loopbaan heeft hij te
maken gehad met diverse aspecten van het muziekgebeuren w.o. klassieke muziek,
moderne jazz, docent muzikale vorming en muzikale expressie, popmuziek en
elektroakoestische muziek. Hij schreef composities in het "modern-klassieke" genre en
0onder de naam Jack Plug in het jazz/pop-idioom Daarnaast ook "tapemusic" met o.a.
improvisatie en montage als technieken.

Excursie naar 31-toonsorgel in Teylers Museum
In november 1967 schreef Jan van Wijk de Vijf orgelstukken, waarvan u er vanavond
vier kunt horen. De latere titel werd "Organ Morgan".
Mrs. Organ Morgan: Soms houd ik meer van Fred en soms meer van Arthur,
van wie houd jij het meest Organ?
Organ Morgan: "Oh, Bach, zonder twijfel en dan Palestrina"
Mrs. O.M. ":Je hebt niet naar 1 woord geluisterd dat ik zei, het is aldoor
maar orgel en orgel met jou" en zij barst in tranen uit, rijgt een platvis vast
en pelikaant hem naar binnen.
(uit: Under Milk Wood, Dylan Thomas)
De liedercyclus Two Songs/Another two Songs is oorspronkelijk voor zang en
elektronisch orgel. Later kwam er ook een versie voor Zang en piano.
Peter Rijs wilde graag, met Elise Keep, een uitvoering met zang en pijporgel.
Uiteraard verzorgt Peter de registratie van het orgel, mede als verrassing voor
componist Jan van Wijk. De teksten zijn van diverse Amerikaanse componisten uit de
1e helft van de 20e eeuw.
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Café The Flight
Lombardsteeg 9-11

Jamsessie
door

JAY-TEE
aanvang 20.15 uur
toegang gratis
consumpties voor eigen rekening
Jay-Tee is een begrip in Nederland
muziekland, maar ook vele buitenlandse
artiesten werken graag met hem samen. Hij
heeft gespeeld als bassist bij Candy Dulfer,
Jan Akkerman en vele anderen, en daarnaast
is hij altijd bezig geweest en nog steeds met
zijn eigen stijl en sound en dat heeft ertoe
geleid dat hij nu in 2011 zijn 2e solo album
heeft uitgebracht waar o.a. Mike Stern en
Alain Caron aan hebben meegewerkt.
Jay-Tee heeft zijn eigen band Jay-Tee &
JazzM waarin alle muzikale grenzen worden
opgezocht en samen brengen zij een
ongekende mix van Jazz, Funk, Fusion &
Maluku Groove ten gehore. Ook speelt JayTee in het commerciële circuit en heeft hij
maandelijks zijn eigen (jam)sessie in Den
Helder.
Naast optreden werkt Jay-Tee in zijn eigen
studio in Heerhugowaard en geeft baslessen
en bandcoaching.
Jay-Tee is EBS ambassadeur van de Benelux.
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Hogeschool Inholland
Rabobankzaal
(Begane Grond, entree B-gebouw)

Bergerweg 200 Alkmaar
Studiedag

MUZIEKWERKERS
in

ZORG & (SPECIAAL) ONDERWIJS
Georganiseerd door Stichting Muziekenz.org
toegang €55 p.p. inclusief koffie/thee en lunch
studenten €35 p.p. inclusief
koffie/thee en lunch

Muziek heeft effect,
daarom gebruiken we het als
middel in zorg en onderwijs.
Er zijn onderzoeken gedaan en
boeken vol geschreven.
We kunnen steeds meer en
gaan het bewuster toepassen.
Maar over het belangrijkste
dat muziek teweegbrengt
weten we nog weinig.

Zonder dat mist
de muziek zijn kracht.
Dat effect heet ‘vervoering’.
Variërend van verwondering
tot geluksbeleving,
ontroering en in sommige
gevallen tot extase.
Laten we het daar eens
over hebben, en het beleven
in een studie van een dag.

Remi Adriaansz: Welkom in trotse vervoering
Namens de Stichting Muziekenz.org wordt u welkom geheten op deze speciale
studiedag die plaatsvindt in de bakermat van de Leergang Orthoagogische
muziekbegeleiding (OMB). Deze Leergang startte in 1990 aan het Conservatorium,
dat toen nog gevestigd was op het Nassauplein. De ‘bakermat’ houdt juist deze week
haar reünieweek, georganiseerd door MuziekInAlkmaar. Wij zijn onderdeel van het
programma van die week en op onze beurt heten we de aanwezige reünisten van harte
welkom. Het thema zal hen zeker aanspreken. Ook zij weten dat muziek je in
vervoering kan brengen. Dat is wat ons bindt, dat is wat ooit begon in de Muziek
Pedagogische Academie, dat muziek een heel krachtig middel is. Wij van de opleiding
OMB zijn er trots op daaruit voortgekomen te zijn!
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Artiance
Canadaplein 3 Alkmaar

NEXT GENERATION FESTIVAL
15.00 tot 22.00 uur
toegang gratis

Het Next Generation Festival is een muzikale ontmoeting van verschillende generaties
die direct, of indirect een band hebben met het Conservatorium Alkmaar. De eerste
generatie zijn de docenten die hebben meegeholpen aan de opbouw van het
conservatorium. Daartoe behoort o.a. Jan van Wijk, van wie vandaag de jongste
generatie, het JSO, een nieuwe compositie ten doop houdt. Verder Fred Berkemeier,
die vandaag de jongste generatie zal coachen in de workshops PLAYING THE
BLUES en SOUL EN FUNKY. De tweede generatie zijn de studenten die door de
eerste generatie zijn opgeleid, vandaag vertegenwoordigd door Thijs Dapper, Elise
Keep, Corinne Moerbeek en Marijke Niele, zelf in tussen ervaren docenten. Elise en
Corinne geven die ervaring weer door in de workshops ‘SPELEN’ MET
FAALANGST en IMPROVISATIE KLASSIEK; Thijs en Marijke delen hun ervaring
met hun leerlingen tijdens één van de concerten in lokaal 107. Dirigent Otto de Jong
en fagotdocent Florian Krouwel hebben geen band met het Conservatorium. Des te
meer verheugt het dat zij vandaag aan dit festival willen meewerken.

PROGRAMMA
15.00 Foyer:

Opening door het JSO o.l.v. Otto de Jong

Trepak Russische dans

arr. P. Morrand

Engelse Dans

Hans Peter Keuning (1926)

Pools Lied

Hans Peter Keuning

A Cute Symphony for JSO - part 1

Jan van Wijk (1941)

De Herfst - deel 1, uit De 4 Jaargetijden. Antonio Vivaldi (1678 –1741)
Cello Olé

R. Meyer
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Mango Walk (calypso)

trad. Trinidad

Pirates of the Caribbean

Klaus Badelt (1967)

Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?
Joop Stokkermans (1937 –2012) /
Harrie Geelen
George Frideric Handel (1685 –1759)

Halleluja uit The Messiah

Jan van Wijk (geb.1941 te Alkmaar) studeerde muziek bij o.a. Simeon ten Holt,
Jan Couvee en Hans Waanders. Als componist is hij autodidact. Lange tijd was hij
verbonden aan de Muziekpedagogische Academie (het latere conservatorium)
Alkmaar als docent in de muziektheoretische vakken. Tijdens zijn loopbaan heeft
hij te maken gehad met diverse aspecten van het muziekgebeuren w.o. klassieke
muziek, moderne jazz, docent muzikale vorming en muzikale expressie,
popmuziek en elektroakoestische muziek. Hij schreef composities in het "modernklassieke" genre en onder de naam Jack Plug in het jazz/pop-idioom Daarnaast
ook "tapemusic" met o.a. improvisatie en montage als technieken.
Over A cute symphony: “In het kader van de `next-generation-dag” kwam
Marijke Niele, lid van de reüniewerkgroep, op het idee mij te vragen een
compositie te maken voor het JSO o.l.v. Otto de Jong.
Na overleg met Otto en het zien/horen van youtube-registraties van dit ensemble
ben ik met veel plezier begonnen. Het eindresultaat werd “A cute symphony for
JSO”.
Deel I: A cute symphonie/part I/ vierkwartsmaat in marstempo en in majeur.
Deel II: Slow, cute, pentatonic /de titel zegt het reeds/er wordt evt. ook gezongen.
Deel III: A little cute dance /zesachtstemaat, mineurdans.
Deel IV: Removal to Haarlem/finale in driekwartsmaat/ de titel refereert aan de
verhuizing van het Alkmaarse conservatorium naar Haarlem.
Tiidens dit festival wordt alleen het eerste deel gespeeld want het was toch “een
hele kluif” dit werk in nogal korte tijd in te studeren.
JSO, veel succes!” Jan van Wijk

ANDERE CONCERTEN
Foyer:
15.45

Leerlingen van het Stedelijk Dalton college Alkmaar in samenwerking met
het 65+ koor, het geheel o.l.v. Liesbetrh Brinkman.
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lokaal 107
16.45

18.00
19.00

STOLEN, een veelbelovende, enthousiaste band van middelbare scholieren
uit de omgeving, met sprankelend, eigen repertoire.
Band van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen
Band Lonely Boy van Artiance
Houtblazers Artiance. Docenten: Marijke Niele (fluit), Thijs Dapper (hobo)
Florian Krouwel (fagot) en hun leerlingen
Zanggroep Murmellius Gymnasium Alkmaar
Gitaarleerling van Rolf Kieft

In andere zalen worden verschillende workshops gegeven waar iedereen aan mee kan
doen. Die duren allemaal ongeveer een uur.
Om 20.30 is de presentatie van degenen die aan de workshops hebben meegedaan.

15.45 ‘SPELEN’ MET FAALANGST (002)
Vind je het heerlijk om muziek te maken, maar eng om voor anderen te zingen of te
spelen? Er zijn heel eenvoudige manieren om te leren bij jezelf te blijven als je iets
spannend gaat doen. Met die technieken gaan we aan de gang in deze workshop.
Neem een muziekstuk mee waar je graag aan zou willen werken en we gaan daarmee
samen in de masterclass tijdens de workshop kijken wat je kunt doen om jezelf te
helpen. Corinne Moerbeek geeft deze workshop samen met zangcoach Elise Keep in
lokaal 002

15.45 PLAYING THE BLUES (210)
Leer improviseren op klassiekers uit de blues. Bijvoorbeeld de muziek van Alicia
Keyes is vaak gemaakt op de basisprincipes van de blues.
Geef je op voor de workshop en leer de blues te spelen. De workshop wordt gegeven
door Fred Berkemeier in lokaal 210.
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17.30 IMPROVISATIE KLASSIEK (002)
Improviseren voor klassieke muziek? Ja, dat kan ook. Je hoeft niet vast te zitten aan je
bladmuziek om lekker muziek te maken. Met behulp van eenvoudige basiskennis van
de muziek kun je leren muziek te maken zonder noten. Corinne Moerbeek geeft deze
workshop in lokaal 002.

17.30 SOUL EN FUNKY (210)
Soul is de basis van bijvoorbeeld de muziek van Bruno Mars, Adèle en Beyoncé. Fred
Berkemeier leert je improviseren bij echte soul en funkmuziek in lokaal 210.
Otto de Jong (1963) studeerde dwarsfluit bij Koos Verheul en orkestdirectie bij Ed
Spanjaard en Lucas Vis. Als fluitist speelde hij in verschillende orkesten en ensembles
o.a. het Residentie Orkest. Als dirigent leidde hij orkesten, koren en ensembles van de
meest uiteenlopende aard, o.a. Circle Percussion, ensemble d’Accord, en het Centraal
Kamerkoor in meerdere theaterproducties. Van het Ouderen Songfestival was hij meer
dan 10 jaar artistiek leider. Voor de organisatie Musicians Without Borders maakt Otto
regelmatig reizen naar (ex-)conflictgebieden in de Balkan, het Midden-Oosten en
Rwanda om muziekworkshops te geven aan kinderen in vluchtelingenkampen en op
scholen en om er trainingen te geven aan toekomstige workshopleiders en docenten
muziek. Hij is coördinator van de afdeling onderwijs en docent muziek op
Muziekschool Amsterdam Noord. Thans dirigeert Otto het Purmerends Gemengd
Koor, meerdere Leerorkesten in Amsterdam en hij staat sinds 1992 voor het Regionaal
Jeugdorkest Artiance en het Junioren Symfonieorkest.
Fred Berkemeier is saxofonist, die over de hele wereld speelt en lesgeeft. Met zijn
bands heeft hij in het voorprogramma gestaan van bijvoorbeeld Michael Jackson. Hij
was leraar aan het Alkmaars Conservatorium en gaf de afgelopen jaren improvisatie
workshops in Zuid Amerika.
Elise Irene Keep is afgestudeerd aan het conservatorium klassiek piano en zang. Haar
werkterrein strekt zich uit van individueel lesgeven,coachen van groepen en koren, van
klassiek,pop/jazz
tot barbershop en optreden solo zang en piano en als
pianobegeleider van zangers en instrumentalisten.Dit jaar geeft zij o.a. een zangrecital
met lied en opera en zingt zij de sopraansolo in het Requiem van W.A.Mozart.
Corinne Moerbeek is pianiste, componiste en muziekcoach. Met haar eigen
ontwikkelde methode ‘Bewust Musiceren’ begeleidt ze musici, amateurs en
professioneel, bij voorbereiding van examens, concoursen en audities. Haar
composities zijn een mengstijl van klassieke, jazz, pop en geïmproviseerde muziek.

22

zondag 24 maart

Artiance
Canadaplein 3 Alkmaar
Studiedag

DOCENT MUZIEK
9.00-12.00 uur
toegang gratis
consumpties voor eigen rekening
Thema: Hoe heeft het muziekonderwijs zich ontwikkeld van Muziek Pedagogische
Academie tot vandaag.
Opzet: een vijftal sprekers houdt een korte inleiding over zijn/haar specialiteit binnen
het vakgebied:
Jacqueline Koop

Michel Hogenes
Christiane Nieuwmeijer
Stephanie Kramer
Erik Bogers

Aan de hand van deze inleidingen is het de bedoeling een discussie te starten op welke
wijze wij het muziekonderwijs met name in het gebied boven het Noordzeekanaal
weer kunnen organiseren. Wij ervaren een leemte na het vertrek van het
Conservatorium uit Alkmaar en zeker ook na het stoppen van de opleiding Docent
Muziek. Het oprichten van een nieuw platform (MPA21) waarin ruimte is voor de
opleiding Docent Muziek vindt plaats op 15 maart a.s. . Dit is een initiatief van Jan
van Wijk en Bob Martens. (zie blz.4)
dagvoorzitter: Jacqueline Koop.
Erik Bogers is muziekdocent en toetsenist. Na zijn studies Docent Muziek en PopSessiemusicus aan het conservatorium van de Hogeschool INHOLLAND Alkmaar
heeft hij Onderwijskundig Ontwerp en Advisering gestudeerd aan de Universiteit
Utrecht. Hij geeft parttime les aan de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp
(KSH), een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Hij verzorgt daar
muzieklessen aan alle niveaus en jaarlagen en in de onderbouw geeft hij les aan de
Theaterklas. Naast het lesgeven is hij toetsenist in verschillende bands en
gezelschappen. Als bestuurslid van de Vereniging Leraren Schoolmuziek zet hij zich
in voor allerlei zaken aangaande het vak muziek in het voortgezet onderwijs.
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Michel Hogenes studeerde elektronisch orgel en schoolmuziek aan het
Conservatorium Alkmaar waar hij tevens de post-hbo opleidingen
ortho(ped)agogische muziekbeoefening en keyboards afrondde. Aan het
Conservatorium van Amsterdam behaalde Michel het post-hbo certificaat Muziek op
Schoot. Op dit moment is Michel onder meer docent muziek aan de pabo en
onderzoeker bij de kenniskring Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool.
Tevens is hij docent pedagogiek en psychologie aan de opleiding Docent Muziek van
Codarts, het Conservatorium Rotterdam. Naast zijn werk op beide hogescholen is
Michel voorzitter van Gehrels Muziekeducatie, EuNet MERYC (European Network
for Music Educators and Researchers of Young Children), de Academie voor
Ontwikkelingsgericht Onderwijs en is hij dirigent van Projektkoor Rijswijk.
Stephanie Kramer is 4e-jaars studente aan het Conservatorium van Haarlem aan de
opleiding Docent Muziek. Al tijdens het 1e jaar van haar studie heeft ze een duidelijke
visie voor ogen. Deze visie zorgde naast een gedrevenheid voor muziekeducatie ook
voor een gedrevenheid als uitvoerend musicus. Naast vele stage-activiteiten heeft
Stephanie mogen meewerken aan kleine en grootschalige projecten in de kop van
Noord Holland. Tijdens haar propedeuse jaar heeft Stephanie deelgenomen aan het
EAS Congres voor Muziekeducatie. Tijdens dit congres heeft ze Nederland mogen
vertegenwoordigen tijdens het internationaal studentenforum in Bolu - Turkije.
Stephanie volgde tijdens haar studie 4 verschillende differentiatie minors:
1) Minor 'Community Arts': organisatie en regie van een grote flashmob in het
centrum van Alkmaar in samenwerking met verschillende popkoren,
harmonieverenigingen en dansscholen uit de kop van Noord Holland.
2) Minor 'Muziektheaterproducties': Hier regisseerde Stephanie gedurende 7
maanden een Grease Theaterproductie met 40 VMBO-leerlingen in Haarlem
3) Minor 'Musicerende Docent': Coaching van 16 eigenwerk bandjes met een
spectaculair optreden in Muziekcentrum Tjarda in Alkmaar.
4) Minor 'Open Space Minor': Waar Stephanie op 2 April aanstaande een openbaar
eindconcert zal spelen in Theater de Beun in Heiloo.
Ze is werkzaam als Freelance Muziekdocent bij verschillende (muziek) scholen.
 Muzikaal leider en docente bij Muziekschool Harenkarspel.
 Cursus & Workshopleider bij Muziekschool Da Capo – Schagen.
 Projecten/cursussen/workshops voor volwassenen bij Cursusbureau 'De
Noordkop'.
 Stephanie is regie- en projectleider bij muzikale projecten op maat in het Primair
Onderwijs in Noord Holland.
 Ondernemer en eigenaar van Stephanie Kramer Music.
Naast haar docerende activiteiten is Stephanie uitvoerend muzikant:
 Freelance zangers met gelegenheidsbands, orkesten en groepen.
 Zangeres in de coverband: KINK
 Zangeres bij zang-en-gitaarduo: Stef&Wouter.
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Jacqueline Koop studeerde aan de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam en
Alkmaar ritmiek, schoolmuziek, piano en aan de post academische opleiding
(PAO) supervisie, coaching en andere begeleidingsvormen.
Op basis van tientallen jaren ervaring in verschillende vormen van binnen- en
buitenschools muziekonderwijs, muziekconsulentschap en therapie is zij momenteel:
Docent muziek, spel & beweging, methodiek en stagebegeleider, intervisie en
tutortrainer en eindexamenbegeleider aan de afdeling Docent Muziek ( ODM) van het
Amsterdams Conservatorium, Docent methodiek/educatie, community arts en
stagebegeleider aan de opleiding Docent Muziek (DOMU) en MINS (Music in
Society) en afstudeerbegeleider, docent Intervisie, coaching, ondernemen en
Interdisciplinaire projecten binnen hogeschool Inholland, Music Academy. Tevens is
zij daar lid van de opleidingscommissie.
Supervisor aan de leergang ortho-agogische muziekbegeleiding.
Freelancer bij Stichting Zanza (project www.doejeritmix.nl).
Christiane Nieuwmeijer studeerde schoolmuziek en zang aan de conservatoria van
Alkmaar en Utrecht, en MA Applied Music Education aan Roehampton University,
London.
Zij was o.a. werkzaam als muziekdocent en -consulent in het basisonderwijs, als BMO
docent aan de afdeling Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en
als leerplanontwikkelaar Kunst en Cultuur bij SLO, Nationaal Expertisecentrum
Leerplanontwikkeling te Enschede.
Momenteel is zij hoofdvakdocent aan de opleidingen Docent Muziek van de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/Koninklijk Conservatorium Den Haag, alsmede
opleidingsdocent aan Pabo INHolland.

Schoolmuziekklas eind jaren ´70, geheel links: Jaqueline Koop
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Artiance
Canadaplein 3 Alkmaar
Artiance-zaal
Lunchconcert

NOORD HOLLANDS
BLAZERS ENSEMBLE
o.l.v.

Lex Bak
12.00-12.45 uur
toegang gratis

PROGRAMMA
Giacchino Rossini (1792-1868)
Ouverture L’Italiana in Algeri (1813)
Gordon Jacob (1895-1984)
Old wine in new bottles (1958)
1.
2.
3.
4.

The wraggle taggle gipsies
The three ravens
Begone, dull care
Early one morning

Tim Langedijk (1984)
Translation (2012)
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Jurriaan Andriessen (1925-1996)
Respiration Suite (1962)
1. Blood-Air-Dialogue
2. Deep-see Sarabande
3. Menuet at High Altitude
4. Flowing Air
Amanda Muller, Njola Ritzen fluit
Thijs Dapper, Jeroen van Veldhuizen hobo
Nienke de Jong, Maartje Peek klarinet
Karel Bruin, Dirk de Vreede fagot
Christiaan Poel, Alex Thyssen hoorn
Het Noord Hollands Blazers Ensemble (NHBE) is begin 2011 opgericht door een
groep enthousiaste professionele musici. In 2010 heeft deze groep in ongeveer gelijke
bezetting aan verschillende projecten deelgenomen, waarbij na het Master eindexamen
van Lex Bak besloten werd deze muzikale samenwerking voort te zetten.
Het NHBE richt zich op een zeer breed repertoire van klassiek tot eigentijdse muziek.
Daarnaast willen wij componisten een podium bieden door het geven van compositie
opdrachten.
De samenstelling van het NHBE varieert al naargelang de bezetting van de te spelen
composities, maar de basisbezetting is een dubbel blaaskwintet
In haar korte bestaan heeft het NHBE al diverse concerten en educatieve projecten
verzorgd. Daarnaast is het NHBE ook inzetbaar op festivals en besloten evenementen
als zakelijke bijeenkomsten en bruiloften.
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Conservatoriumdocent trompet, bugel en HaFaBra-directie Jan Schut met studenten.
Lex Bak (1982) behaalde zijn Bachelor diploma’s Klassiek Slagwerk en HaFaBradirectie aan het Conservatorium van Alkmaar. Deze laatste studie werd aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag voortgezet, wat resulteerde in het behalen
van een Master diploma HaFaBra-directie.
Als dirigent is Lex werkzaam bij Fanfare St. Caecilia Zwaag, Fanfare Excelsior
Oostzaan, Harmonieorkest Jong Irene Huizen en het Noord-Hollands Blazers
Ensemble. Hij dirigeerde 9 projecten van het Jeugd Project Orkest, waarmee hij onder
andere ‘Drieluik’ van Oscar van Hemel en ‘Symphony no.1 The Lord of the Rings’
van Johan de Meij uitvoerde.
Naast zijn werkzaamheden als dirigent is hij docent slagwerk verbonden aan
verschillende muziekverenigingen. Ook is Lex als musicus actief in diverse
ensembles, orkesten en bands, waaronder The Beatlex, KissmeKillme en de Lau-SieTai-Ming Big Band. Hij remplaceerde o.a. bij de Marinierskapel der Koninklijke
Marine en Rotterdam Sinfonia.
Tim Langedijk (1984) is actief met zijn eigen trio: Tim Langedijk Trio. Heeft
onlangs zijn 3e cd opgenomen met de internationaal vermaarde pianist Jasper van 't
Hof. Langedijk speelt o.a. ook in: Great Eyeballs, Gabriela Kozyra Quartet. Hij heeft
gestudeerd bij o.a. Walter de Graaff, Eef Albers, John Abercrombie & Peter Bernstein.
Speelde o.a. met artiesten als Do, Birget Lewis, Jeroen van der Boom, Rene Froger,
Bastiaan Ragas, Ruth Jacott, Liesbeth List, Karin Bloemen, Margriet Eshuijs.
Als arrangeur/componist is hij actief voor diverse ensembles, orkesten, televisieshows
en evenementen.
Over Translation schrijft hij: Translation is gebaseerd op een mode/toonladder (M3)
van Olivier Messiaen. Een 9-tonige symmetrische ladder met herhalende intervallen,
waarbij de eindnoot van één groepje de beginnoot van een volgend groepje vormt. Dit
zorgt voor nieuwe klanken en een andere manier van componeren.
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Artiance
Canadaplein 3 Alkmaar

REUNIE
MPA/CONSERVATORIUM
13.00-17.00 uur
besloten

PROGRAMMA:
Informeel
Doorlopende videopresentatie in Artiance-zaal
Doorlopende diapresentatie in Foyer
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Hoe het begon …
Dat het muziekonderwijs in Alkmaar zich heeft kunnen ontwikkelen tot wat het nu is,
is vooral te danken aan twee iconen uit het verleden. Mevrouw Holzmüller-Teengs en
Oebele Bootsma.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben zij aan de wieg gestaan van kwalitatief
goed muziekonderwijs dat voor iedereen bereikbaar moest zijn. Het leidde tot de
oprichting van de volksmuziekschool.
Er was echter een tekort aan gekwalificeerde docenten. Reden voor Oebele Bootsma
om de kwaliteitsverbetering ter hand te nemen en zelf de docenten op te leiden. Zo
ontstonden de avondvakopleiding en de dirigentencursus.
Oebele had een heel goed inschattingsvermogen om het beste uit mensen te halen. Hij
verstond de kunst vakbekwame collega’s aan te trekken die mede de opleiding van
docenten gestalte konden geven.
Dit resulteerde in de komst van de Muziek Pedagogische Akademie in Alkmaar waar
veel docenten hun vakopleiding hebben genoten. Het conservatorium Alkmaar
ontstond daarna.
Ook de muziekschool, (later ACKV en nog later Artiance) is blijven bestaan. Na veel
overleg met de gemeente is uiteindelijk een mooi gebouw aan het Canadaplein
betrokken. Het aanbod is heel breed geworden. De amateurkunst in Alkmaar heeft met
Artiance een instituut om trots op te zijn.
Hoog in het vaandel heeft altijd gestaan: plezier in musiceren staat voorop; de
docenten stimuleren de muzikale ontwikkeling bij hun leerlingen door hun
enthousiasme en hun vakmanschap.
Veel dank is Alkmaar verschuldigd aan de grondleggers van de kunsteducatie in
Alkmaar en de regio.
Tineke Broers
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Integratiemodel
Niemand spreekt meer tegen dat een muziekdocent geschoold moet zijn in alle genres,
zowel klassieke als lichte muziek. Van een Muziek Pedagogische Academie, die zich
sterk maakte voor een gedegen voorbereiding op de lespraktijk, mocht dan ook een
voortrekkersrol worden verwacht bij het integreren van beide genres in de opleiding.
Toch heeft ons Conservatorium vanaf zijn ontstaan geworsteld met deze uitdaging. De
noodzaak die aan te gaan hebben de meeste docenten altijd wel in woorden
onderschreven, maar velen, waaronder ikzelf, zijn lange tijd voor de consequenties van
die woorden teruggedeinsd.
In de eisen van de staatsexamens, waaraan de vroegere avondvakopleiding strikt
gebonden was, had de lichte muziek geen plaats. Aan die non-existentie kwam hier
vooralsnog geen einde toen wij in 1975 een eigen licentie kregen. Er was een
studentenopstand van de afdeling amv/schoolmuziek voor nodig, november 1978, om
de invoering van lichte muziek in het theorieprogramma bespreekbaar te maken. Die
discussie heeft geleid tot een pakket van keuzevakken waarin voor het eerst lichtemuziekonderdelen werden aangeboden. Van integratie van de genres was daarbij nog
geen sprake, noch van een evenwichtige verdeling.
De ontwikkeling kwam in een stroomversnelling met het jazz-project eind 1982
waarvoor een hele lesweek werd ingeruimd. De academie koos echter niet voor een
afzonderlijke afdeling lichte muziek zoals de meeste conservatoria in tussen hadden
gedaan, maar voor een "integratiemodel". Over het hoe en waarom verscheen het
volgende artikel in het programmaboek ter gelegenheid van het tweede lustrum in
1985:

Integratiemodel
Bob C. L. Martens
Jan van Wijk
Waarom een ‘geïntegreerde’ opleiding na
een langdurige traditie in het opleiden van
muziekpedagogen ‘klassieke’ muziek en
sinds enige jaren ook een studierichting
c.q. studievariant ‘lichte’ muziek?
De Nederlandse Muziekvakopleidingen
hebben een langdurige traditie in het
opleiden van muziekpedagogen ‘klassieke’
muziek. Binnen deze opleidingen staat het
gekozen hoofdvak centraal. De student zal
zich tijdens de studie bekwamen in dit
hoofdvak. Studiemateriaal bestaat voor een
belangrijk deel uit genoteerde muziek. Ook
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bij het reproduceren en interpreteren van composities uit een eeuwenlange
muziekcultuur gaat men voornamelijk uit van genoteerde muziek.
Naast het gekozen hoofdvak volgt iedere student ook een aantal Algemeen theoretische
Vakken (ATV) met als doel:
a) de overdracht van een lange muziekcultuur van vnl. westerse kunstmuziek.
b) ondersteuning van de hoofdvakstudie en van de pedagogische vakken.
Een aantal van de Algemeen theoretische Vakken worden geleerd of beoefend volgens
nauwkeurig opgestelde regels. Deze vakken kunnen voor een deel ook beoefend
worden van uit ‘eigen ervaring’ en muzikaal inzicht. Het kunnen koppelen van deze
vakken aan het hoofdvak vraagt een inzicht van de student, welk indien het nog niet
goed ontwikkeld is o.a. inefficiënt studeren en een démotiverende studiezin tot gevolg
kan hebben.
Als derde onderdeel moet de student zich bekwamen in een of meerdere
instrumentale/vokale bijvakken waarbij voor een goed resultaat de relatie tot het
hoofdvak uitermate belangrijk is. Tenslotte zal de aankomende muziekpedagoog zich
moeten verdiepen en de pedagogiek en de methodiek (PM). Vooral bij dit onderdeel
bestaat het gevaar dat, vanuit de veelal klassiek westerse kunstmuziek achtergrond,
‘veelbetreden’ paden worden gevolgd waarbij aan de actuele eisen van het heden
voorbijgegaan wordt. Op een aantal Nederlandse Muziekvakonderwijsinstellingen is
een studierichting c.q. studievariant ‘lichte’ muziek sinds enige jaren mogelijk. Naast
latin, salsa, jazz-rock en funk zijn de moderne jazzrichtingen in belangrijke mate
toonaangevend. In deze hoofdvakstudie is het auditief werken naast een vaak
summiere notatievorm een veelal gevolgde weg, niet alleen in de individuele les maar
ook in het ensemblespel. Bij de interpretatie staan zaken als stijl-timing-feelingopvatting heel centraal. Dit vereist van de student veel kennis van zaken en een goed
in de praktijk functionerend gehoor.
De werkvorm die in de ‘lichte’ muziek wordt toegepast is zeer goed bruikbaar in de
‘klassieke’ hoofdvakstudie. Is het in de ‘klassiek’ afdeling nog mogelijk lessen in het
hoofdvak en in het ATV tamelijk gescheiden te volgen, in de ‘lichte’ muziek afdeling is
dit door de nauwe relatie met de muziekpraktijk nauwelijks denkbaar. De lichte
muziekensembles worden gebruikt om arrangeer- en compositieopdrachten vanuit de
ATV uit te voeren.
Het vinden van een eigen stijl in het lesgeven is een onderdeel dat in de pedagogische
vakken al vroegtijdig ontwikkeld wordt. Het kunnen inspringen op actuele
ontwikkelingen van muziekstijlen vraagt een grote vindingrijkheid op methodischdidactisch gebied van de student. Ook het kunnen omgaan met o.a. versterking,
randapparatuur en opnametechniek vraagt een actieve opstelling van de toekomstige
docent.
Om tot een brede inzetbaarheid van de afgestudeerde in het werkveld te komen is een
sterke wisselwerking tussen de ‘klassieke’ opleiding en de ‘lichte’ muziekopleiding
noodzakelijk. Het volledig integreren van de verschillende onderdelen van de
muziekvakstudie t.w. hoofdvak ‘klassieke’ muziek, algemeen theoretische vakken,
instrumentale/vocale bijvakken, methodiek/pedagogiek is hiervan het logisch gevolg.
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De MPA Alkmaar is de eerste academie waar zo mogelijk muziekpedagogen
volgens dit model zullen worden opgeleid.

Wat is er van deze laatste ambitieuze toekomstverwachting uiteindelijk terecht
gekomen?
Nog in hetzelfde studiejaar werd een proef gestart met een gemeenschappelijk
theorieprogramma voor propedeusestudenten gitaar licht en klassiek. Er was toen net
een nieuwe directeur aan het roer gekomen in de persoon van Frans Wolfkamp. Van
hem werd verwacht dat hij de MPA een nieuw elan zou geven. Maar het dringende
verzoek van Frans Demaret en Ton Temme of het hoofdvak amv/schoolmuziek direct
in de pilot mee kon doen, werd door hem afgewezen op strikt formele gronden: de
algemene docentenvergadering had zich alleen uitgesproken voor een proef met
hoofdvak gitaar, uitbreiding met andere hoofdvakken moest daarom wachten op een
nieuwe uitspraak van de vergadering. Ondanks deze wat teleurstellende pas op de
plaats van onze elanvolle directeur gingen de docenten van de pilotgroep enthousiast
en vol vertrouwen aan de slag. Toen echter aan het eind van het cursusjaar een conflict
binnen het team ontstond was dit voor de directie aanleiding om de proef als mislukt te
beschouwen en geen vervolg te geven. Het integratiemodel werd verlaten. Een te
kleine groep – en waaraan ook ik ontbrak – heeft toen hiertegen zijn stem verheven.
Het zou ruim tien jaar duren totdat onder Wofkamps opvolger Dirk de Vreede een
poging werd ondernomen om de draad weer op te pakken. Directe aanleiding was
echter niet Dirks aantreden, maar het beschikbaar komen, jaren later, van
overheidsgeld voor projecten ter verbetering van de kwaliteit en de studeerbaarheid
van de Hbo-opleidingen, geld dat eerst van de hogescholen was afgenomen, maar dat
ze weer konden terugverdienen door projectvoorstellen in te dienen die voldeden aan
de gestelde voorwaarden. Dat deed naar onze verwachting zeker het oude idee van een
gemeenschappelijk theorieprogramma, maar dit keer voor alle propedeusestudenten,
Klassiek, Jazz/pop, Musical en Schoolmuziek. De projectaanvraag werd ingediend en
goedgekeurd. In 1999 ging het nieuwe programma voor het eerst van start. Beter laat
dan nooit? … Al spoedig zou blijken té laat.
Nog datzelfde jaar werd de minimum-omvangsnorm voor de conservatoria
opgeschroefd. Het Conservatorium Alkmaar bleef daar ver onder en moest aansluiting
zoeken bij een zusterinstelling. Daarmee verloor het zijn eigen zeggenschap over
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profiel en inhoud van de opleiding. Een klein jaar later sloot Hogeschool Alkmaar een
samenwerkingsconvenant met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten op basis
van artikel 8 uit de WHW. Het conservatorium werd een samenwerkingsinstituut
onder gezamenlijk bestuur van beide hogescholen, Amsterdam wees de artistiek
directeur aan in de persoon van Lucas Vis, de zakelijk directeur mocht Hogeschool
Alkmaar aanwijzen: Lucas de Bruin, die kort tevoren Dirk de Vreede was opgevolgd.
Van een gelijkwaardig partnerschap was daarbij geen sprake; in tegenstelling tot ons
bevond het Conservatorium van Amsterdam zich immers op veilige afstand boven de
omvangsnorm.
Na een half jaar radiostilte verordonneerde Lucas Vis dat voortaan bij de
toelatingsexamens de Amsterdamse opgaven voor theorie en solfège moesten worden
gebruikt. Die waren echter totaal verschillend voor “klassiek” en “licht”, terwijl we in
Alkmaar vele jaren gewend waren één en dezelfde opgave voor kandidaten van elke
kleur te gebruiken. Lucas Vis toonde zich echter zeer ingenomen toen één van ons
aanbood om de twee Amsterdamse opgaven samen te voegen tot één.
Binnen een week werd hij door zijn eigen achterban teruggefloten; van een
samengevoegde opgave kon geen sprake zijn! Voor de tweede keer kwam na een
veelbelovende start het integratiemodel onder druk te staan. Het kreeg de genadeslag
met de beslissing een klein jaar later om de klassieke afdeling te sluiten. Een spijtig
gemiste kans, maar die niet alleen maar te wijten is aan tegenslagen door externe
factoren!
WSH
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Actief Studeren
Inleiding
In de jaren negentig werd door verschillende docenten waaronder Paul van den Bos
een onderwijseenheid ontwikkeld onder de naam “Actief Studeren”. Deze
onderwijseenheid of module was geplaatst in het begin van het eerste studiejaar en
omvatte 8 weken onderwijs. Het doel was dat de studenten zich bewust worden van
hun studiegewoontes, en strategieën ontwikkelen om meer - en zo mogelijk optimaal resultaat te halen uit hun studieactiviteiten.
Waarom aandacht voor actief studeren?
Muziekstudenten zijn gewoonlijk zeer gemotiveerd en werken hard. Aanleg en een
goede dispositie zijn natuurlijk voorwaardelijk maar resultaten bereik je alleen als je
ook gewoon veel “oefent”. Iedereen is zich daarvan bewust en steekt veel tijd in de
omgang met het instrument of de stem. Helaas leidt dat lang niet altijd tot een hoopvol
resultaat. Heel frustrerend! Gelukkig is de motivatie vaak zo sterk dat studenten de
frustratie op de koop toe nemen en doorzetten. Op die manier zijn de studenten
uiteindelijk toch zover gekomen dat ze het praktisch en theoretisch toelatingsexamen
hebben kunnen doen. Een prestatie waar ze trots op kunnen zijn en waarmee ze zich
onderscheiden van anderen die het niet gehaald hebben. Maar het is jammer, niet
alleen vanwege de hoeveelheid tijd maar ook vanwege de opgedane frustraties, de
spanningen of het wel gaat lukken en de onnodige drempels die op die manier in de
muziekstudie zitten. Iemand die muzikaal werkelijk iets te vertellen heeft zou de studie
goed moeten kunnen doen en soms vraag je je af of mogelijk alleen degenen met een
grote acceptatie van frustratie de muziekstudie voltooien en of diegenen dan ook
muzikaal voldoende te vertellen hebben lijkt bijzaak.
Docenten was opgevallen dat bijna alle studenten nauwelijks bewust studeren en geen
strategieën hebben voor het “leren beheersen” van zowel instrumentaal/vokale als
algemene muzikale vaardigheden. Studenten krijgen opdrachten en storten zich er als
het ware in. Ze nemen de uitdaging aan maar van het hoe zijn ze zich niet bewust.
Natuurlijk hebben hun eerdere docenten wel steun gegeven maar omdat het resultaat
zo belangrijk is, was er weinig aandacht voor het proces. Daarbij komt dat de aanleg
en dispositie van de toekomstige student het voor hem of haar mogelijk maakt - zeker
de eerste jaren - relatief makkelijk resultaat te hebben en goed vooruit te gaan. Het
resultaat is goed dus het proces zal ook wel goed zijn. Waarom dus aandacht voor het
leerproces? Maar tijdens de vakstudie worden de opdrachten moeilijker; zijn er veel
meer en zeer verschillende opdrachten; is niet iedere opdracht op zichzelf “leuk”; is de
tijdsdruk groter; levert de onderlinge concurrentie natuurlijk uitdagingen maar ook
extra spanning. Al met al is het noodzakelijk verstandig te plannen, je aandacht te
verdelen, opdrachten in behapbare en zinvolle brokken te verdelen en vooral ook
kritisch naar je eigen studiegedrag te kijken. Dat laatste met een mooi woord
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“zelfreflectie”, bleek niet een sterk punt van studenten vooral waar het om studeren
gaat. Over studiestrategieën voor bepaalde problemen beschikten ze nauwelijks. Dat
kun je die studenten niet verwijten; wel hun begeleiders! Daar moest dus iets aan
gedaan worden.
Het conservatorium Alkmaar is altijd gericht geweest op toekomstige muziekdocenten
in een gemengde beroepspraktijk. De afgestudeerden moeten dus niet alleen voor
zichzelf beschikken over zelfreflectie en strategieën maar ook in staat zijn hun
leerlingen te steunen bij het leren zodat die straks wel beschikken over de
leervaardigheden. Die leerlingen hebben niet alleen muzikaal iets te zeggen maar
weten ook hoe ze dat optimaal door kunnen ontwikkelen.

De opzet
Gedurende de eerste periode (11 weken inclusief toetsing) wordt door alle docenten in
de lessen, practica en opdrachten aandacht besteed aan het hoe: Je leert iets beheersen
en hoe doe je dat?
Zelfreflectie staat dus centraal gedurende die weken. Daarnaast worden specifieke
leerstrategieën aangedragen. Kennis van de leerpsychologie, toegespitst op de
verschillende muziekvakken, ondersteunt de zelfreflectie. Bij de opdrachten moeten
studenten niet alleen laten zien wat ze geleerd hebben (het resultaat) maar ook
beschrijven in een logboek hoe ze tot dat resultaat gekomen zijn, wat er werkt en wat
minder of niet, wat goed “voelt” of juist “vreemd”. In de lessen wordt er over gepraat
en worden ervaringen uitgewisseld.
De hele opzet (doelen, inhoud, opdrachten, werkwijze, planning en toetsing) is terug te
vinden in het moduleboek “Actief studeren” samengesteld door Paul van den Bos en
door sommige docenten aangevuld met een specifiek moduleboek voor een vak. Zo
had bijvoorbeeld Maarten Veeze alle voor de vioolstudenten relevante informatie
waaronder ook veel “studietips” opgenomen in een eigen boek. Paul van den Bos
legde een verbinding tussen actief studeren in algemene zin, vanuit het vak
onderwijsleer en actief studeren specifiek op het instrument. Alle eerstejaars
studenten, van alle richtingen (schoolmuziek, instrumentale vakken Jazz&Pop en
klassiek, studenten Musical en HaFaBra) werd gevraagd een muziekstuk naar eigen
keuze in te studeren en daarbij expliciet bij te houden welke studieaanpak ze daarbij
hanteerden en hoe deze uitwerkte. Voor de studenten uit de
instrumentele hoofdvakken werden ook methodiekdocenten gevraagd daarbij een
begeleidende rol te vervullen. In de onderwijskundelessen werd ingegaan - mede aan
de hand van het boek van Tom de Vree - op de leerprocessen die zich voordoen bij het
studeren op het instrument. Dit “instudeerproject” eindigde vlak voor kerst met
individuele presentaties door alle studenten. Daarbij ging het uiteraard om het
uitvoeren van het muziekstuk, maar vooral ook om het verslag van het proces en de
ontdekkingen die ze daarbij hadden gedaan. Het waren nogal spannende presentaties
vooral het “praatje” werd vaak stressvoller ervaren dan het spelen zelf! Spannend ook
vanwege de uitwisseling van ervaringen tussen studenten uit alle afdelingen.
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De leertypologie van Kolb speelde een belangrijke rol. Volgens Kolb heeft iedereen
een bepaalde voorkeur als het gaat om de manier van leren. Hij onderscheidt een
viertal extremen. In mijn woorden: Trial and error; de kunst afkijken; ontdekken en
ontwerpen; eerst denken dan doen. Het is niet zo moeilijk bij elk van deze beknopte
omschrijvingen een voorstelling te maken van hoe de “leeractiviteit” er uit ziet en
iedereen zal bij zichzelf wel situaties herkennen en ook leerlingen kennen die bij een
dergelijk extreem passen. Iedereen gebruikt elk van de vier wel eens maar er is ook
een voorkeur of te wel “een meest gebruikte strategie”. Volgens Kolb zouden we elke
strategie voldoende moeten beheersen om – in de geëigende situatie - toe te passen.
Daarbij moeten we ons realiseren dat elke strategie naast voordelen ook nadelen heeft.
Bij trial and error loop je soms tegen iets moois maar het hangt van toeval aan elkaar
en kan erg frustrerend zijn. De kunst afkijken kan snel resultaat opleveren maar je
kopieert een ander. Ontdekken en ontwerpen is heel creatief maar soms tijdrovend en
je weet nooit of er wat uitkomt. Eerst denken en dan doen is sterk analytisch en geeft
een heel bewust resultaat maar geeft ook weinig ruimte voor flexibiliteit en toeval. Op
basis van deze typologie analyseerden studenten hun eigen studiegedrag en werden
uitgedaagd de strategieën die ze niet of minder gebruikten ook te gaan toepassen. Een
ideale mix, dat was wat Actief Studeren beoogde.
Overigens hebben docenten in hun manier van lesgeven ook een – meestal onbewuste
– voorkeur en daarmee beïnvloeden ze hun leerlingen of studenten. Een toekomstige
docent moet dus leren die strategieën zo te mixen dat hun leerling elke strategie waar
wenselijk kan toepassen en dus niet in studiegedrag een kopie wordt maar een bewust
en actief studerende muzikant.
Vanwege de focus op het muziekpedagogische aspect, vanwege de samenwerking
tussen methodiek en algemene pedagogiek en vanwege de uitwisseling tussen de
studenten van de verschillende afdelingen was “actief studeren” typerend voor het
conservatorium Alkmaar.

Receptioniste en oud-student Corinne Brakeboer op haar post.
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Het resultaat
Natuurlijk werd de onderwijseenheid steeds geëvalueerd en op details bijgesteld. De
studenten gaven aan dat ze “veel bijgeleerd” hadden maar ook bleek wel dat het
moeilijk is studiegewoontes werkelijk te veranderen. Je bewust zijn van een - in
theorie - betere methode, leidt niet automatisch tot gedragsverandering. Daar zijn op
allerlei vlakken voldoende voorbeelden van. Onderzoek naar het effect van de
onderwijseenheid op lange termijn heeft niet plaatsgevonden maar uit
voortgangsevaluaties in de hogere studiejaren bleek wel dat veel studenten bewust
leerstrategieën toepassen en daarbij gebruik maken van de begrippen en inzichten die
zijn aangedragen in “Actief Studeren”.
De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de planningsvaardigheden van
adolescenten. De uitkomsten geven aan dat de hersencentra die gericht zijn op het
bewustzijn van de effecten van gedrag in de toekomst en vanuit dat bewustzijn het
huidige gedrag bijsturen, relatief laat tot wasdom komen. Was het brein van de
studenten wel rijp voor “Actief Studeren”? Daar valt tegen in te brengen dat ons brein
ook gevormd wordt door de omstandigheden en dat een studie dus zo moet worden
ingericht dat studenten in omstandigheden worden gebracht die bijdragen aan het
realiseren van de doelen van de studie. Wachten met het bieden van omstandigheden
tot ze er zogenaamd aan toe zijn, is gevaarlijk want waarom zou het brein vermogens
ontwikkelen waarvan de noodzaak niet ervaren wordt. Wat geldt voor de vakstudie
geldt ook voor al het voorafgaand onderwijs. Steeds gaat het om het aanbieden van
omstandigheden die bijdragen aan de ontwikkeling. Of “het kwartje ook valt” op dat
moment, (veel) later of misschien nooit, is niet te voorspellen. Het is geen reden
geweest om te twijfelen aan de noodzaak veel aandacht te geven aan “Actief
Studeren”.
Sterker zelfs: Actief Studeren is de sleutel voor de ontwikkeling van talent. Zonder het
effectief toepassen van leerstrategieën door de student is alle moeite die docenten
doen, alle aangedragen informatie, elke opdracht zinloos. Nog sterker: zonder
leerstrategie is alles wat je doet onder het mom van studeren zinloos tijdverdrijf.

Slot
Dit artikel is geschreven voor dit boekje ter gelegenheid van de reünie van het
conservatorium Alkmaar in maart 2013. Daarom is dit artikel zó geschreven en eindigt
het met een pittige stelling. Tot slot de vraag: “hebben jullie wat gehad aan de
onderwijseenheid Actief Studeren”?
Dirk de Vreede en Paul van den Bos
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Internationalisering
Bob C. L. Martens
Kees van Unen
Herman van Weydom Claterbos

Geschiedenis
Vrijwel vanaf zijn oprichting heeft het conservatorium buitenlandse gastdocenten
aangetrokken, Erzsébet Tusa (Hongarije; pianowerken van Liszt en Bartók), Nelly
Ben-Or (Polen/Engeland; Alexandertechniek), Vitali Bujanowski (Rusland; hoorn),
Włodzimierz Kotoński (Polen; componist) om enkelen van de belangrijksten te
noemen. In de tweede helft van de jaren tachtig ondernamen de hoofdvakken gitaar,
piano en zang een gezamenlijke excursie naar Spanje. De internationale activiteiten
van het conservatorium zijn echter pas goed begonnen met de start in 1988 van
Holland Music Sessions, een zomercursus voor internationale studenten door een team
van toonaangevende nationale en internationale docenten. Deze zomercursus is in
principe altijd toegankelijk geweest voor studenten van het Conservatorium Alkmaar,
maar heeft zich in 1991 geheel van het conservatorium losgemaakt.
In het kader van de jumelage van Alkmaar met Bath en Darmstadt heeft het
conservatorium met beide steden contact gelegd. In 1990 vond er een bescheiden
uitwisseling plaats met het toenmalige Bath College of Higher Education, m.n. op
koorgebied.
Later in 1995 is er vanuit Bath contact gezocht in verband met een Europees te
ontwikkelen project “Rainbow Across Europe”, gehouden in maart 1996. Werken van
componisten uit de zustersteden van Bath werden gedurende het seizoen in vier landen
ten gehore gebracht. Daaraan voorafgaande was er een educatieprogramma waaraan
scholen voor lager en middelbaar onderwijs, het ACKV en het Conservatorium
deelnamen. Een docent uit Bath (Sean Gregory) ontwikkelde / componeerde met een
grote groep jonge muzikanten een concertvullend programma. Studenten van het
Conservatorium assisteerden hierbij. Het project duurde ongeveer twee maanden, met
een eindpresentatie tijdens het Rainbowfestival.
Uit de contacten die hierbij gelegd werden is een intensievere samenwerking met het
Bath Spa University College ontstaan. Tussen 1996 en 2001 werden er door
Alkmaarse studenten composities geschreven voor ensembles van het Bath College en
omgekeerd schreven Bathstudenten voor Alkmaarse ensembles. Vervolgens werd er
telkens een week gepland in Bath resp. Alkmaar om de student-componisten ter
plaatse de ensembles te laten coachen en leiden in de presentatie van hun eigen werk.
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Overige activiteiten vanuit het Conservatorium zijn geweest:
 Een bezoek van studenten aan IMEP in Namen (België) in 1994 en een
tegenbezoek aan Alkmaar in 1995.
 Drie buitenlandse reizen van het kamerkoor: naar Portugal in 1995, deelname
aan een concours in Darmstadt (Duitsland) in 1997, beloond met een eerste
prijs, en aan een festival in Tata (Hongarije) in 2002.
 Jaarlijks vond er een docentenuitwisseling plaats met Kokkola (Finland): een
docent uit Alkmaar gaf daar vocale gastlessen en een docent uit Kokkola gaf
toets/ensemble-lessen in Alkmaar.
 Twee bijzondere projecten van internationale reikwijdte worden in de
volgende hoofdstukken nader belicht.

Terugreis uit Bath in de Shuttle naar Calais (1998)
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Die Zauberflöte
December 1983 werd in de bovenzaal van Provadja een unieke
muziektheaterproductie ten doop gehouden. Studenten zang, amv en
schoolmuziek gaven een scenische opvoering van Mozarts Die
Zauberflöte, in de speelse, trefzekere regie van dramadocent Ab
Heijdens. De opera was zo bewerkt dat hij geschikt en boeiend was
voor zowel kinderen als volwassenen en op de meest onmogelijke
plaatsen kon worden opgevoerd, in scholen, club- en buurthuizen,
dorpskerkjes, sporthallen, maar ook in echte theaters, als school- of
familievoorstelling. De muziek, gezongen in het Duits, had op enkele
plaatsen een coupure ondergaan. De gesproken dialoog in het
Nederlands was echter tot een minimum teruggebracht. Een verteller in
de gedaante van een nar leidde het jeugdige publiek door de
voorstelling. Het orkest was vervangen door een ensemble van slechts
drie spelers: piano, fluit en slagwerk (klokkenspel en pauken). Het
succes van deze productie leidde tot de oprichting van de
onafhankelijke Stichting Kameropera Nederland (SKON) en bracht het
gezelschap door het hele land en zelfs naar Duitsland en Zwitserland.
Hieronder een persoonlijke impressie van één van de spelers:

Van draken en huilende kinderen
Door Hans van Eerden
Volgens mij was het in het tweede jaar dat ik op de M.P.A. zat dat de naam werd
veranderd in conservatorium. Ik was gestart met het hoofdvak klassiek gitaar maar
kwam er al snel achter dat schoolmuziek mij veel meer te bieden had en ook veel
leuker was als studie. Dus naast mijn gitaar begon ik een jaar later aan schoolmuziek.
Een keus waar ik nog dagelijks blij mee ben.
Leuke vakken stonden er op het rooster, koor, drama, ritmiek, hoofdvak, etc. van
enthousiaste docenten. Al snel deed ik mee in een opera, Dido en Aeneas van Purcell.
Het bleek dat die lonk naar opera voor veel van de docenten aanlokkelijk was want na
deze opera volgde vrij spoedig de oprichting van SKON (stichting kameropera
Nederland). De kartrekker, Ab Heijdens (drama) vond medestanders voor de SKON
bij mijn andere docenten zoals Gerda van Zelm (koor), Frans Demaret (hoofdvak
schoolmuziek) en Jaap Spigt (barok-geschiedenis). Met als logisch gevolg dat ik ook
in de ‘cast van Die Zauberflöte’ terecht kwam.
Mijn rol bestond uit meerdere kleine rolletjes zodat ik per voorstelling moest rennen
van het ene kostuum naar het andere en dan ook nog eens de koortjes meezingen. Zo
was ik ‘dier’, ‘slaaf’, ‘priester’, ‘vuur’ en ‘draak’.
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 draak

De laatste rol was heel bijzonder omdat ik niet in mijn eentje draak was, néé, dat
waren we met z’n drieën. Ik was het middendeel. Voor me, in de kop, zat Rein Kolpa
en achter me, in de staart, zat Gert-Jan Alders. Medestudenten uit mijn conservatorium
jaargang. Het bijzondere van de rol was dat alleen Rein wat kon zien, Gert-Jan en ik
zagen alleen het achterwerk van onze voorganger. Toch moesten we met z’n drieën
één beest spelen en dat ging ons na flink wat oefenen best goed af…. Heel goed
zelfs… we kregen er enorm schik in, vooral toen we de ongekende krachten van de
draak ontdekten.
De draak komt namelijk op helemaal in het begin van de opera. Op het podium is dan
een tenor (prins Tamino) die in een aria om hulp roept omdat er een verschrikkelijke
draak achter hem aan zit.
In de try-out fase van de Zauberflöte, dus nog voor we echt het theater ingingen,
speelden we een aantal keer op de ‘boulevard of broken dreams’ (voorganger van ‘de
parade’) in Amsterdam. De draak moest van buitenaf de tent in waar de opera werd
gespeeld. En toen gebeurde het dat we de kracht van de draak leerden kennen. Wat
gebeurde er….? Wij stonden als draak buiten opgesteld, Tamino (de tenor) zette zijn
aria in, de toegang van de tent werd voor ons geopend en ‘de draak’ stormde binnen.
Tja, aangezien het een matinee voorstelling was zaten er nogal wat kinderen in de tent
…….. een vreselijk gebrul van huilende kinderen maakte dat niet alleen Tamino, maar
met hem vele kinderkeeltjes luidkeels om hulp riepen. Wij gingen zo op in onze
drakenrol dat ik niet meer weet na hoeveel aria’s alle kinderen weer tot rust waren
gekomen. Wel weet ik dat Rein, Gert-Jan en ik als draak toen een missie hadden…. Je
bent pas een overtuigende draak wanneer er kinderen in publiek beginnen te huilen!!!!
Ik ben de tel kwijt hoe vaak ons dit is gelukt maar de spirit was er altijd. De
Zauberflöte heb ik zeker zo’n zestig voorstellingen met veel plezier gespeeld.
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Na afloop van ons optreden in de tent hoorde
ik een jongetje aan zijn moeder zeggen:
“Stom dat ze de tent niet goed dicht hadden
gehouden, dan was die draak niet binnen
gekomen!”
Vreemd, nu ik zelf als docent aan het
conservatorium ben verbonden wordt de
naam conservatorium weer terug veranderd
naar academy.
Hans van Eerden
Leidsch Dagblad

Alkmaarsche Courant
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Darmstadt, den 11.7.88
Liebes Zauberflöten-Ensemble!
In irgendeiner Form müssen wir unsere
Begeisterung zeigen, die Ihre Aufführung bei uns und unseren Kindern
auslöste!
Ihre ernsthafte innere Einstellung zu
dieser pädagogischen Arbeit bewirkte
bei den Kindern ein tiefes Erleben des
märchenhaften Inhalts und der Musik.
Wir haben uns inzwischen auch Ihre
Ausarbeitungen und die zugehörige
Kassette
besorgt
und
arbeiten
nachbereitend in den Klassen damit.
Wir hoffen sehr, daß Sie im nächsten
Jahr wieder nach Darmstadt kommen –
eventuell sogar mit der gleichen
Aufführung. Wir würden dann gerne
ein Zauberflöten-Projekt erarbeiten.
Herzliche Grüße
Gerlinde Bärnighausen
gez. Heide Walter
Christian-Morgenstern-Schule

Alkmaarsche Courant, 4 oktober 1986

45

Stichting HeartBeat
We schrijven november 2006, de
sluiting van de klassieke afdeling
aan het Conservatorium Alkmaar
is een feit, de opleiding DocentMuziek zou weldra volgen en het
restant zou Alkmaar verlaten voor
een onzeker voortbestaan in
Haarlem: de afbraak van wat
geduldig
pionierswerk
sinds
vijftig jaar uit bijna niets in
Alkmaar had opgebouwd was
onomkeerbaar. Maar in een ver ontwikkelingsland zou de
geschiedenis zich gaan herhalen dankzij de bevlogenheid van drie
conservatoriumstudenten. Chris Mul, Fleur Kamphuys en Ryanne
van Sabben studeerden in 2009 af aan de opleiding Docent muziek.
We laten ze zelf aan het woord:

Het ontstaan….
Vanuit het leerbedrijf werd ons de opdracht gegeven te bedenken welke dromen /
wensen / toekomstplannen wij hadden met onze opleiding. Onafhankelijk van elkaar
deelden wij dezelfde ambitie: lesgeven in een ontwikkelingsland. Via via kwamen wij
uiteindelijk in Senegal terecht. Het eerste jaar (mei 2007) zijn we met onze
klasgenoten ook inderdaad naar Senegal toegegaan en hebben we les gegeven op een
schooltje waar zo’n 100 kinderen dagelijks les kregen. Het was een groots avontuur!
De cultuur, de leefomstandigheden, wat was het spannend!!
In ruil voor deze stageplek hebben we aangeboden om geld in te zamelen voor een
cultuurschool. Wat wij niet konden vermoeden is dat het geld binnen zou stromen. Via
presentaties, scholenacties en een aantal benefietconcerten hadden we in no-time zo’n
€25.000. In de zomervakantie is een van ons opnieuw naar Senegal gegaan om
bouwgrond te kopen. Daar begonnen eigenlijk de eerste problemen als gevolg van het
cultuurverschil. We kochten vrij goedkope grond in het hart van Ziguinchor. Alles was
vastgelegd en de bouw kon direct beginnen. Toen de grondeigenaar er achter kwam
dat het door “witte” mensen gekocht was, wilde hij ineens drie keer zoveel geld. Toen
wij dat weigerden heeft hij de grond “vervloekt” en zou hij ervoor zorgen dat alle
kinderen ziek zouden worden die op onze school zouden komen. Enfin: grond terug
verkocht en een nieuw stuk grond gekocht in een buitenwijk van Ziguinchor.
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Wij gaan ervoor!
Het jaar erop (april 2008)
zijn we met de toen
tweedejaars studenten (wij
waren inmiddels derdejaars)
opnieuw
naar
Senegal.
Ditmaal om les te geven op
onze “eigen” school. Ook dit
werd
weer
een
zeer
avontuurlijke
week. Er
stonden
drie
ronde
gebouwen, maar dat was het
dan ook. Geen water, geen
stroom, geen toilet. Maar
wij waren inmiddels wel wat gewend en ook nu hebben we weer een geweldige week
gehad. Ons laatste jaar (januari 2009) zijn we weer met de tweedejaars naar Senegal
gegaan. De school zou af zijn en we hadden prachtige plannen voor de opening /
inrichting. Bij aankomst bleek er eigenlijk niet zoveel veranderd te zijn. Er waren nog
geen leerlingen, er was geen water, geen stroom etc. We hebben de mouwen
opgestroopt en in één week de school afgebouwd. In de verzengende hitte hebben we
gebouwd, geschilderd, de inrichting gekocht, de instrumenten in de school gezet. De
plaatselijke bewoners keken vol ongeloof naar de witte vrouwen die daar de boel
regelden. Na een week stond er een prachtige school, volledig uitgerust met materiaal,
met docenten en de eerste leerlingen druppelden binnen.
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Inmiddels…
Zijn wij niet meer de drie naïeve meiden die vol goede moed dit project startten. We
kunnen een boek schrijven over de momenten dat wij er weer eens achter kwamen
bekocht te zijn, mensen zich niet aan afspraken hielden, teleurgesteld waren omdat de
plaatselijke bevolking dacht, laat die meiden maar schuiven! Op dit moment zitten er
106 leerlingen op de school. We hebben de school overgedragen aan een plaatselijke
stichting die door vrouwen bestuurd wordt en die meerdere goedlopende projecten
leidt. We horen positieve berichten. De school is inmiddels uit z’n voegen gegroeid. Er
moet grond bijgekocht worden en er moet weer gebouwd worden…….. iemand
belangstelling????
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De vakopleiding in jaartallen
1958
1962
1963
1969

1974
1975
1978

Stichting van de Alkmaarse Volksmuziekschool door Oebele Bootsma (19252000).
Oprichting Noord-Hollands Jeugdorkest door Bram Hijmans.
Start van de avondvakopleiding voor staatsexamen Muziek, om te voorzien in
het tekort aan vakbekwame muziekdocenten in de kop van Noord-Holland.
Eerste landelijke conferentie voor het muziekvakonderwijs in Lochem;
onvrede in het beroepenveld over de pedagogische vaardigheid van de
afgestudeerden. In de openbare discussie van de jaren die volgen ontstaat het
idee van een nieuw type opleidingsinstituut, volledig gespecialiseerd in de
pedagogisch gerichte diploma’s A en B, de Muziek Pedagogische Akademie
(MPA); de concert-gerichte diploma’s Solospel (C) en Orkestspel blijven
voorbehouden aan de conservatoria. In een eerste concept zouden alleen
Amsterdam en Den Haag als conservatorium overblijven, de andere
vestigingen moesten MPA worden. Na landelijk protest wordt het plan
bijgesteld; alle conservatoria blijven zoals ze zijn, alleen de muzieklycea van
Hilversum en Leeuwarden worden MPA, de Alkmaarse avondvakopleiding
voor staatsexamen mag ook MPA worden, onder voorwaarde dat de
muzieklycea van Amsterdam en Haarlem fuseren met het Amsterdamsch
Conservatorium.
De Volksmuziekschool verhuist naar het Nassauplein.
Stichting van de Alkmaarse Muziek Pedagogische Akademie. Eerste
directeur: Oebele Bootsma; Marcel Pinkse wordt directeur VMS.
Invoering nieuw diplomastelsel: samenvoeging van de diploma´s A en B tot
één diploma Docerend Musicus; het C- en Orkestdiploma worden één
diploma Uitvoerend Musicus met meer aandacht voor ensemblespel.
Invoering van eerste en tweede fase.
MPA stelt eerste bibliothecaris aan (Maria Sabel).
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1979

1980

Opstand van afdeling AMV/Schoolmuziek tegen theorieprogramma; inhoud
moet meer praktijkgericht, met aandacht voor lichte muziek.
Invoering van keuzeblokken in het theorieprogramma vanaf het tweede
studiejaar; voor het eerst aanbod van lichte-muziekonderdelen in het
theorieprogramma; invoering creditpoints en tentamenbriefjes.
Project Nederlandse Muziek; een groot aantal studenten schrijft en presenteert
eigen composities.
Eerste lustrum MPA; driedaags festival met diverse studenten- en
docentenoptredens.

Docentenensemble en –koor o.l.v. Jan Schaap
Kees Bornewasser - Ouverture; Jan van Wijk - Rain
1981

1982
1983

1984

Start
Urgentie
Opleiding,
eenmalige
zijinstroomopleiding
tot
muziekconsulent (2e graads) voor werkloze leraren basisonderwijs.
Opening dependance Kennemerstraatweg.
Jazzproject; plannen voor integratie licht en klassiek in het
onderwijsprogramma.
Rijksinspecteur Dick Zweers kondigt tijdens een werkbezoek de STCoperatie aan (Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie); de
gedwongen schaalvergroting voor het HBO dwingt de MPA aan te schuiven
bij de fusiebesprekingen van de andere Noord-hollandse HBO-instellingen.
Eerste geënsceneerde uitvoering van Die Zauberflöte, omgewerkt tot
schoolvoorstelling.
Eerste orkestuitvoering in complete symfonische bezetting.
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1985

1986

Tijdens een nieuw werkbezoek luidt Dick Zweers de noodklok over de
toekomst van het muziekvakonderwijs; conservatorium-brede discussie over
de toekomst van de MPA.
Oebele Bootsma treedt om gezondheidsredenen af; Tineke Broers
waarnemend directeur.
Eerste computers worden aangeschaft.
Afscheid Oebele Bootsma
Frans Wolfkamp directeur.
Start van een proefjaar met gemeenschappelijk theorieprogramma voor
propedeusestudenten gitaar licht en klassiek. Een verzoek van AMV/SM om
direct mee te mogen doen wordt door de directie op strikt formele gronden
afgewezen.

Tweede lustrum wordt groots gevierd met een drie weken omspannend
festivalprogramma van opera (Purcell, Dido and Aneas), concerten,
workshops en lezingen.
Eerste poging tot afdelingsstructuur mislukt: patstelling tussen de visies van
medezeggenschapsraad (het studieprogramma bepaalt de personele
samenstelling) en directie (one man, one vote; niemand mag deel uitmaken
van twee of drie afdelingen tegelijk). Na raadpleging van de achterban
blokkeert de raad het directievoorstel. Directie trekt voorstel in.
Naamsverandering van MPA in Conservatorium.
De Zauberflöte-productie wordt ondergebracht in onafhankelijke stichting
SKON; deelname wordt opengesteld voor vocalisten van buiten het
conservatorium; speelplan wordt uitgebreid.
Proef met gemeenschappelijk theorieprogramma licht en klassiek krijgt om
onduidelijke redenen geen vervolg; integratiemodel wordt losgelaten;
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1992

Volksmuziekschool verhuist naar de Vondelschool; het hele gebouw
Nassauplein 11 incl. conciërgewoning komt beschikbaar voor het
Conservatorium; grondige verbouwing en opknapbeurt; dependance
Kennemerstraatweg wordt verlaten.
Het hele onderwijsprogramma van het conservatorium wordt
gemodulariseerd; introductie nieuwe studiegidsen.
Oprichting van het Alkmaars Centrum voor Kunstzinnige Vorming.
Oprichting Hogeschool Alkmaar; conservatorium wordt sector binnen de
hogeschool.
Eerste buitenlandse reis van SKON (Darmstadt)
Eerste jaargang van Holland Music Sessions.
Bram Hijmans stopt als dirigent van Noordhollands
Jeugdorkest; conservatorium raakt daarmee een
belangrijke “kweekvijver” kwijt.
Eerste Noord-Hollands componistenfestival.
Conservatorium in financiële problemen; eerste
reorganisatie; opheffen bijvak piano en adjunct
directeur.
Tineke Broers wordt directeur ACKV.
Conservatorium huisvest ISTIP/conferentie (International Society for Tension
in Performance).
Start cursus Ortho-agogische Muziekbeoefening (OMB) in samenwerking
met sector gezondheidszorg Hogeschool Alkmaar.
Ondanks reorganisatie blijven financiën zorgbarend; extern bureau Leyer &
Weerstra licht conservatorium door; nieuw reorganisatieplan; tegenplan uit
personeelsgeleding; medewerkers kiezen voor directieplan. Frans Wolfkamp
treedt af, Dirk de Vreede nieuwe directeur; afdelingsstructuur wordt eindelijk
een feit; opheffing van oude muziek (blokfluit, klavecimbel, viola da gamba);
Holland Music Sessions los van Hogeschool Alkmaar.
Ab Heijdens, dramadocent en artiustiek leider van SKON, wordt onverwachts
arbeidsongeschikt; begin van teloorgang SKON.
Eerste vorm van studieloopbaanbegeleidig met studievoortgangsgesprekken.

1993

Eerste musicalproductie: Miss Saigon

1987

1988

1989

1990

1991
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1994
1995

1996

1997

1998
1999

Tweede Noord-Hollands componistenfestival.
Eerste uitwisseling van het conservatorium met IMEP (Namen)
Minister stelt projectgelden voor verbetering van kwaliteit en studeerbaarheid ter beschikking, na eerst de hogeschoolbudgetten te hebben
afgeroomd. Het Conservatorium vraagt projectgelden aan voor de
ontwikkeling van o.m. Actief Studeren en een gemeenschappelijk
theorieprogramma voor propedeuse jazz-pop, klassiek, musical en docent
muziek; de aanvragen worden goedgekeurd.
De musicalafdeling brengt zijn eerste productie uit: Ten (naar Nine).
Compositiewedstrijd The end of the century; een groot aantal
conservatoriumstudenten en enkele -docenten dingt mee.
Kamerkoor op tournee naar Portugal.
Verkorting studieduur van 5 naar 4 jaar.
Start Actief Studeren in pedagogieprogramma propedeuse, met
dwarsverbindingen naar hoofdvak, theorie en studievoortgangsgesprekken.
Eerste uitwisseling met College of Higher Education Bath.
Kamerkoor wint eerste prijs op concours in Darmstadt.
Hogeschool start nieuwbouw Bergerweg.

Hogeschool-brede reorganisatie, vijf gedwongen ontslagen aan het
Conservatorium, opheffen van Italiaans.
Conservatorium verhuist naar nieuwbouw Bergerweg; Farewell-party.
Musical Exit.
Start gemeenschappelijk theorieprogramma voor (alle) propedeusestudenten
Jazz/pop, Klassiek Musical en Docent muziek.
Invoering van logboeken in Actief Studeren.
Minister schroeft de minimum omvangsnorm voor de conservatoria op;
Alkmaar moet aanschuiven bij een ander conservatorium.
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2000

2001

2002

2003

Het landelijk directeurenberaad draagt Dirk de Vreede op
de landelijke startkwalificaties van het muziekvakonderwijs
te formuleren.
Conservatoriumdirecteur Dirk de Vreede wordt opgevolgd
door Lucas de Bruin.
Landelijke startkwalificaties voor de bachelor-opleidingen
Muziek en Docent-Muziek worden vastgesteld (later
omgezet in competenties). Er geldt voortaan één uniform
profiel voor alle bachelor-opleidingen Muziek in
Nederland: de gemengde beroepspraktijk, uitvoerend en
docerend; eenzijdige gerichtheid op óf de concertpraktijk,
óf de onderwijspraktijk is niet meer mogelijk.
Opening van Artiance aan het Canadaplein
Hogeschool Alkmaar sluit samenwerkingsconvenant met de
Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten; het conservatorium wordt
samenwerkingsinstituut op grond van artikel 8 uit de WHW; Amsterdam
wijst artistiek directeur aan (Lucas Vis), Alkmaar de zakelijk directeur (Lucas
de Bruin); de collegevoorzitters van beide hogescholen vormen het bestuur.
Eerste visitatie van het muziekvakonderwijs; eerste mondelinge
terugkoppeling is positief; aanbeveling om integratie van licht en klassiek te
versterken.
Visitatierapport komt uit; Alkmaar neemt middenpositie in. Een tweede
visitatieronde voor alle conservatoria wordt aangekondigd in 2004.
Toelatingsexamens theorie moeten naar Amsterdams model; integratie van
licht en klassiek wordt noodgedwongen teruggedraaid.
Lucas Vis kondigt sluiting aan van afdeling Klassiek.
Hogeschool zegt convenant op met Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten, omdat die niet wil
meewerken in aanbod van Minoren Muziek.
Onderhandelingen
met
Codarts
over
nieuw
samenwerkingsconvenant.
Kamerkoor op tournee naar Hongarije en Slowakije,
met werk van Kees van Unen e.a.
Ondertekening Convenant met Codarts. Joep Bor
schrijft meerjarenplan voor het conservatorium:
afdeling Jazz en Pop wordt afdeling Popsessiemuzikant; sluiting klassieke afdeling definitief.
Herstructurering Inholland; instelling van de Schools;
het conservatorium wordt onderdeel van de School of
Communication, Media & Music (opleidingen
Communicatie, Media & Entertainment Management,
Muziek en Docent Muziek).
Quinten Bunschoten wordt artistiek opleidingsmanager
conservatorium.
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2004

2005

2007

2008

2009

Tweede visitatieronde chaotisch verlopen.
Musicalproductie “De Spanjaard moet hangen”
i.h.k.v. Alkmaar 750 jaar.
Rapport tweede visitatieronde verschijnt: alle
conservatoria worden geaccrediteerd tot 2010.
Alkmaar krijgt de meest kritische beoordeling en
een hervisitatie in december.
Laatste gezamenlijke presentatie van de
conservatoriumstudenten Klassiek in Castricum.
Hervisitatie conservatorium succesvol verlopen;
eerste mondelinge terugkoppeling is positief.
Opleiding Docent Muziek brengt succesvol
benefitconcert “Heartbeat voor Senegal” om geld
en oude muziekinstrumenten in te zamelen voor
een nieuw te bouwen cultuurschool in Senegal. De
drie initiatiefneemsters, derdejaars studenten aan
de opleiding, bezoeken daarop de locatie van het
project en geven een week lang muziek- en
dansles aan de plaatselijke jeugd.
Musicalopleiding brengt de productie “Pipin”.
Quinten Bunschoten wordt opgevolgd als artistiek manager door Peter
Maissan.
Peter Maissan presenteert business-case voor het conservatorium: verhuizing
naar Haarlem, ombouwen van opleiding Docent-Muziek tot afstudeerrichting
Music in Society binnen de opleiding Muziek, nieuwe afstudeerrichting EMusician. Er moet een grote inhaalslag gemaakt worden om met succes een
nieuwe accreditatie aan te vragen voor de opleiding Muziek. Hoewel de
voorgenomen opheffing van de opleiding Docent-Muziek nog niet ter
instemming aan de medezeggenschapsraad is voorgelegd wordt de
voorbereiding van de accreditatieaanvraag voor deze opleiding stopgezet.
Inholland-bestuur presenteert “Bestuurlijke Agenda”: te kleine, of risicovolle
opleidingen worden afgestoten (waaronder de opleiding Docent-Muziek, de
opleiding Muziek mag in Haarlem verdergaan.)
Vier medewerkers van front- en backoffice aan het conservatorium nemen
gelijktijdig ontslag uit protest tegen de aansturing.
Nieuw uniform theorieprogramma voor alle afstudeerrichtingen, met
vergaande integratie van de onderdelen; dezelfde song wordt gelijktijdig
behandeld in alle theorievakken, Transcriptions vervangt voor groot deel
solfège.
Met het oog op de naderende visitatie wordt aan het conservatorium
vervroegd de hogeschool-brede fasetoets als pilot ingevoerd (afsluiting van de
verschillende studiefasen met één geïntegreerde toets waarin de student zich
over het verloop van zijn studie moet verantwoorden).
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2010

Uitgave:

Hogeschool Medezeggenschapsraad stemt in eerste instantie tegen de
opheffing van Docent-Muziek, omdat met de nieuwe afstudeervariant Music
in Society geen eerstegraads bevoegdheid is te behalen. Vooral vindt men de
belofte dat een speciale zijinstroomregeling met Codarts daarin zal voorzien
te vaag. Als het College van Bestuur later een meer uitgewerkt voorstel van
die regeling voorlegt gaat de raad alsnog akkoord, hoewel het voorstel weinig
verschilt van al bestaande zijinstroomregelingen aan andere conservatoria.
Visitatie succesvol verlopen; eerste mondelinge terugkoppeling is positief.
Het conservatorium gaat weg uit Alkmaar.
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