
Onze nieuwe huisstijl 

De kans is groot dat het de lezer van deze nieuwsbrief al eerder 

opgevallen was, de nieuwe huisstijl van Stringendo. Sinds de 

vorige nieuwsbrief siert het door Studio Liedorp ontworpen 

logo de enveloppen, het briefpapier en de website van het 

fonds. De zwierige blauwe letters op een golvende groene 

notenbalk geven de uitnodigingen, nieuwsbrieven en overige 

correspondentie van Stringendo zowel een sierlijke omlijsting 

als een professionele uitstraling. Daarnaast sluit de beweging 

die het logo suggereert goed aan bij de doelstelling van het 

fonds: de carrière van jonge musici in een stroomversnelling 

brengen. Natuurlijk zijn we zeer content met dit mooie 

product. 

Aanmeldingsprocedure 

Voor musici die in aanmerking willen komen voor een bijdrage 

van het fonds is in het afgelopen jaar een procedure opgesteld. 

In het kort komt het erop neer dat een aanvraag schriftelijk of 

per e-mail kan worden ingediend. Na beoordeling daarvan 

door het bestuur kan de musicus worden uitgenodigd om 

voor te spelen voor de muzikaal adviseur en leden van het 

bestuur. Daarna wordt besloten of een bijdrage wordt verleend 

voor het ingediende project. De aanmeldingsprocedure is 

begin dit jaar gepubliceerd op de website en via Hendrik Jan 

Renes verspreid op de conservatoria van Rotterdam, Den Haag 

en Amsterdam. Er is een aantal reacties ontvangen,waarvan 

die van Martine van Stigt Thans tot een bijdrage heeft 

geleid. Op basis van de ervaringen met deze eerste ronde 

zal de aanmeldingsprocedure worden geëvalueerd en waar 

nodig aangepast of verduidelijkt. De andere aanvraag die 

is gehonoreerd is die van Henk Neven, bariton. Over beide 

aanvragen kunt u elders in deze nieuwsbrief lezen. 

Mogen wij voorstellen: Martine van Stigt Thans 

Met veel trots stellen wij graag Martine van Stigt Thans aan 

u voor. Velen van u hebben reeds kennis met haar gemaakt 

tijdens het concert voor donateurs in mei, waarvan in deze 

nieuwsbrief een kort verslag staat. Voor haar CV verwijzen wij 

u naar de website van Stringendo. Martine heeft begin 2012 

een goed onderbouwde en in detail uitgewerkte aanvraag 

ingediend. De aanmeldingsprocedure kon direct gestart 

worden en vrij snel heeft zij voor kunnen spelen. Dat gebeurde 

op een zaterdagmorgen in het Koninklijke Conservatorium 

in Den Haag. Na afloop hebben wij een gesprek met haar 

gehad over haar opleiding en plannen voor de toekomst. Al 

met al was het een bijzondere en mooie ochtend. Unaniem 

hebben Hendrik-Jan Renes, een violiste als extern deskundige 

en het bestuur besloten dat Martine voor een financiële 

bijdrage in aanmerking komt. Het bestuur heeft vervolgens 

gekozen de studiekosten van het eerste jaar aan de Scuola di 

Musica in Fiesole in Italië, een aanvullende studie naast het 

conservatorium, te vergoeden. Martine was daar zeer blij mee. 

In augustus zal zij een verslag van haar vorderingen aldaar 

en de financiële onderbouwing insturen. Dan zal, afhankelijk 

van haar vorderingen, besloten worden of Stringendo ook de 

studiekosten van het tweede jaar geheel of gedeeltelijk aan 

haar zal toekennen. Rest nog om te vermelden dat Martine 

begin juni 2012 haar bachelorexamen viool aan het Koninklijke 

Conservatorium heeft gedaan en geslaagd is met een 9,5 met 

onderscheiding! 

Concert voor donateurs mei 2012 

Op 12 mei hebben ruim veertig donateurs en genodigden in 

Studio 13SPECIAAL aan de Slotstraat in Rotterdam-Kralingen, 

genoten van de mooie muziek voor viool en piano van 

Mozart, Ysaÿe. Franck en Saint-Saëns, op een bijzondere 

wijze uitgevoerd door Martine van Stigt Thans en Alessandro 

Soccorsi, piano. De vioolsonate van Mozart werd levendig en 

met veel zwier gespeeld. In de sonate voor viool solo toonde 

Martine op overtuigende wijze haar virtuositeit. De prachtige 

werken van Cesar Franck en het bekende Rondo & Capricioso 

van Camille Saints-Saëns werden op gevoelvolle wijze, 

uitnodigend en indringend door beide musici uitgevoerd. 

Terecht klonk een warm en enthousiast applaus. Na afloop is 

er door de aanwezigen nog lang met de musici gepraat en 

kon men hier en daar in een ontspannen sfeer napraten en 

netwerken. 
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Een bijzondere bijdrage: Henk Neven 

Eveneens begin 2012 nam bariton Henk Neven contact met 

ons op met de vraag om een bijdrage aan zijn tweede CD “The 

Sea” met liederen van Schubert, Fauré en Debussy met het 

thema zee of water. De voorfinanciering bleek moeilijk rond te 

krijgen. Wij zijn erg onder de indruk van zijn prachtige eerste 

CD “Auf einer Burg” met de bijzondere liederen van Carl Loewe 

en de Liederkreis opus 39 van Robert Schumann. Na lang 

beraad hebben wij, ondanks dat de vraag van Henk Neven niet 

geheel past in de recent gekozen koers, besloten een bijdrage 

toe te kennen om deze tweede CD mede mogelijk te maken. 

Hij was daar erg blij mee. De CD komt in het najaar uit. Henk 

zal mogelijk op het concert voor donateurs in 2013 zingen. De 

bijdrage aan deze CD betekent bovendien een goede pr voor 

Stringendo. Voor zijn CV verwijzen wij u graag naar de website 

van Stringendo of die van Henk Neven; www.henkneven.com 

Concertagenda

Onderstaand een selectie van concerten van de musici in het 

najaar. Voor meer informatie kunt u op hun websites kijken.

Ardjoena Soerjadi

•  9 september, 14.30 uur, verzorgingstehuis Adegeest. 

Pianorecital

•  3 november, 20.00 uur, I.s.m. Agnes Houtmuller, viool, en 

Thomas Kanter, cello

•  9 december, “Op Hodenpijl” Schipluiden. Pianorecital

Jeroen Liedorp

•  8 september, Hoflaankerk te Rotterdam met Jenny Haisma, 

sopraan. Liederen van o.a. Henriette Bosmans en Anna 

Cramer.

•  14 oktober, Grote Zaal De Doelen te Rotterdam. Symfonia 

Rotterdam en Laurenscollegium. Met Cecilia Bosman, piano 

vierhandig, B.Britten ´Saint Nicolas´

•  4 november in Leiden i.s.m. Imre Rolleman en violiste. Trio´s 

van Farrenc en Martinu

Henk Neven

•  22 september, Huis te Linschoten. Met Fernando Ricardo 

Cordas, gitaar

•  5 oktober, Gouda Proms. Werken van Stanford en Vaughan 

Williams i.s.m. Toonkunstkoor Gouda

•  6 november, Concertgebouw Amsterdam, Vocale Serie. 

Programma van de nieuwe CD “The Sea”

Donateursbrief 

Onze jaarlijkse donateursbrief zal in november 2012 verzonden 

worden. 

Beatrice van Dun

Michel Nelwan

Joes Hagendoorn
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Heeft u deze nieuwsbrief onterecht ontvangen, meldt u zich dan af via het volgende e-mail adres: muziekfonds.stringendo@hccnet.nl


