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Verslag Haydn Jeugd Strijkorkest 2014 
 
 
2014 
In 2014 vierden we feest! Het HJSO bestond namelijk 25 jaar. Het orkest had een 
ambitieus programma, zowel muzikaal gezien als ook productioneel. Het HJSO gaf 
diverse concerten, met als muzikaal hoogtepunt natuurlijk het eerder genoemde 
jubileumconcert in De Oosterpoort. Aan het eind van onze concertreis door Italië 
brachten we een bezoek aan het bevriende Puchheimer Jugendkammerorchester, dat 
was een warm weerzien.  
Tijdens dit jubileumjaar werd het orkest op de voet gevolgd voor de 12-delige 
documentaire ‘Beleef het Haydn Jeugd Strijkorkest’. In de afleveringen kon het publiek 
meekijken van de eerste repetitie in september 2013 tot aan het jubileumconcert in juni 
2014.  
 
Het voorbereidende orkest HVSO bleef dit jaar in omvang nagenoeg gelijk. Nadat er vorig 
jaar 11 HVSO-leden waren doorgestroomd naar het HJSO, was de doorstroom dit jaar, 
zoals verwacht, minder groot: er zijn 3 HVSO-leden toegelaten tot het HJSO.   
 
Zakelijk gezien was het een prima jaar. We hebben een groot deel van onze reservering 
voor het lustrum geïnvesteerd in een 12-delige documentaire over het orkest, die tot en 
met 2017 in ieder geval regelmatig op BravaNL zal worden uitgezonden. Dankzij de 
ondersteuning van hoofdsponsor GasTerra, een groep trouwe sponsoren en structurele 
bijdragen van de Gemeente en Provincie Groningen lag er ook dit jaar een goede 
financiële basis om onze activiteiten te kunnen uitvoeren. We sluiten 2014 dan ook af 
met een bescheiden positief resultaat.  
 
In 2014 werd het HJSO mede mogelijk gemaakt door: GasTerra, Gemeente Groningen, 
Provincie Groningen, Kunstraad Groningen, Stichting Beringer Hazewinkel, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Schilders de Vries, Visser Vastgoed, Provincie Drenthe, Prins 
Claus Conservatorium, Sai & Schut Registeraccountants, Catwalk, MediationPoint, 
ParOVisie, Salespromotor®, UTS Van Hoek Groningen, Raaf, BravaNL klassiek, het 
Strijkershuis en Frontaalmedia.  
 
Samenstelling HJSO 
Het HJSO telde in 2013-2014 33 leden; 10 daarvan woonden in de stad Groningen, 12 
elders in de provincie Groningen, 9 in Drenthe, 1 in Friesland en 1 in Aurich (D). De leden 
waren: Eerste violen: Veerle Schütz, Ilja Venema, Nouschka van Schaik, Elena Pîrvu, 
Eline de Vries, Emma Wissink, Camille Buitenhuis, Tialda Brouwer; Tweede violen: Lukas 
Schmid, Niki Perdok, Esther Nauta, Emma Postema, Mette Bosma, Azra Rustempasic, 
Emma Wiersma, Femke Klein, Loes Mevissen, Anna de Vey Mestdagh; Altviolen: Márton 
Vineter, Louis Faucher, Julia Doornebosch, Méret de Wind, Marchien Boonstra, Inge 
Hoeksema, Victor Batenburg; Celli: Dorine Korte, Lieuwe Mulder, Theodoor Heyning, 
Falou Lansink, Loïs van Malenstein, Max Mevissen; Contrabassen: Bogdan Lita, Florian 
Lansink.  
 
De artistieke leiding en directie was in handen van Jan-Ype Nota. Jan-Ype is 
plaatsvervangend aanvoerder cello van het Noord Nederlands Orkest, hoofdvakdocent 
cello, docent kamermuziek en coördinerend docent Jong Talent Klas van het Prins Claus 
Conservatorium te Groningen en hoofdvak docent cello aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag.  
 
De solisten 2014 waren Veerle Schütz (Kruisweg-de Marne, viool), Theodoor Heyning 
(Groningen, cello), Martijn Joostema (Apeldoorn, zang, winnaar Epe Talent Award), Loes 
van Oosterhout (Vaassen, cello, winnares Epe Talent Award), Tim de Vries (Zaandam, 
viool, winnaar Peter de Grote solistenprijs) en oud-concertmeesters Lyanne van Westen, 
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Matthias Emmerink, Marijke Hester Mulder, Jelmer Strijkstra en Miriam Olsen met ‘De 
Zomer’ van Vivaldi tijdens ons jubileumconcert. 
 
Concerten 
21-12-2013 Besloten Kerstconcert in Lutherse Kerk, Groningen 
01-01-2014  Optredens tijdens Nieuwjaarsfeest, Euroborg Groningen   
06-01-2014  Concert bij nieuwjaarsontbijt, Gasunie gebouw, Groningen 
18-01-2014  Concert HJSO in Grote Kerk, Epe 
08-03-2014  Concert HJSO in Kruiskerk, Delfzijl 
23-03-2014  Sinfonietta Strijkersdag + concert in De Oosterpoort, Groningen 
30-04-2014  Concert HJSO in De Schakel, Wijchen 
23-04-2014  Educatief concert HJSO op de GSV Groningen 
18-05-2014 Medewerking UNICEF benefiet in Groninger Museum 
06-06-2014  Concert HJSO Music in the Woods, Exloo 
07-06-2014  ‘Keukenmuziek’ bij opening keukenafdeling IKEA, Groningen 
14-06-2014  Jubileumconcert HJSO in De Oosterpoort, Groningen 
28-06-2014  Concert HJSO naast de kerk, Ten Boer 
05 ~ 14-07-2014 Concertreis Duitsland & Italië 
28-11-2014  Moordstuk i.s.m. De Noordelingen in Stadsschouwburg, Groningen 
 
De bezoekersaantallen zijn te vinden in bijlage 1. 
 
Repertoire  

• Antonín Dvořák - Serenade in E-Dur für Streicher  
• Lars-Erik Larsson - Cello Concertino no.10, op.45 

Solist: Theodoor Heyning, cello 
• Pēteris Vasks - Vox Amoris: fantasia for violin and string orchestra 
 Solist: Veerle Schütz, viool  
• Wolfgang Amadeus Mozart – Serenade voor strijkers nr. 13 in G majeur, KV 525 

“Eine Kleine Nachtmusik” 
• Ervín Schulhoff - Fünf Stucke Für Streicher 
• Antonio Vivaldi - Le quattro stagioni - Concerto Nr. 2 in g mineur, Op. 8, RV 315, 

"L'estate" (Zomer) 
 Solisten: Tim de Vries, viool / Lyanne van Westen + Matthias Emmerink + Marijke 

Hester Mulder + Jelmer Strijkstra + Miriam Olsen, viool 
• Josh Groban - You Raise me Up 
 Solist: Martijn Joostema, zang 
• Johann Christian Bach - Cello Concerto in C Minor, deel III. Allegro Molto Energico 
 Solist: Loes van Oosterhout, cello 
• Johann Strauss – Pizzicato Polka 
• Edvard Grieg – Holberg Suite, op. 40, deel I. Praeludium (Allegro Vivace) 
• Dag Wirén – Serenade for Strings, deel IV. Alla Marcia 
 

 
Kamermuziek 
In het seizoen 2013-2014 organiseerde het Haydn Jeugd Strijkorkest één openbaar 
kamermuziekconcert in het Prins Claus Conservatorium. Het programma werd 
samengesteld door de concertmeester van het Haydn Jeugd Strijkorkest. Het Haydn 
Jeugd Strijkorkest stelde  pianisten beschikbaar. Het publieksbereik was ca. 50 personen. 
Kamermuziekconcerten dragen bij aan de individuele ontwikkeling van de leden en 
stimuleren deelname aan diverse concoursen en de Jong Talent Klas van het Prins Claus 
Conservatorium.  
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Haydn Voorbereidend Strijkorkest 
De omvang van het Haydn 
Voorbereidend Strijkorkest (HVSO) is in 
seizoen 2013-2014 nagenoeg gelijk 
gebleven. 6 leden komen uit de stad 
Groningen, 8 uit de Ommelanden, 11 
uit Drenthe en 1 uit Friesland. Het 
orkest repeteerde wekelijks en gaf een 
viertal presentaties in de regio.  
Het orkest werd geleid door Gijs Philip 
van Schaik, als eerste violist verbonden 
aan het Noord Nederlands Orkest en 
verder actief als docent, kamermusicus, 
dirigent en arrangeur. Vanuit het HVSO 
stroomden drie leden door naar het HJSO. 
Ook organiseerden we de jaarlijkse HVSO Meespeeldag in maart, waarvoor zich dit jaar 
18 kinderen aanmeldden. Voor de audities in juni meldden zich vervolgens 13 kandidaten 
aan. Aan belangstelling geen gebrek! 
Aan het eind van het seizoen 2013-2014 hebben 3 HVSO-ers een succesvolle auditie voor 
het HJSO gedaan. Dit aantal was te verwachten, gezien de grote doorstroom (11 
orkestleden) vorig seizoen.  
 
Studieweekend HJSO & HVSO 
Het studieweekend orkestspel vond plaats op zaterdag 18 en zondag 19 oktober in 
Natuurvriendenhuis Allardsoog voor Haydn Jeugd en Voorbereidend Strijkorkest samen. 
Allardsoog is de perfecte locatie: ruim, goed geoutilleerd en betaalbaar. Het weekend 
werd gebruikt om intensief te oefenen op samenspel en om elkaar beter te leren kennen; 
daarom bleven de leden eten en overnachten. Ouders verzorgden de catering; vervoer 
geschiedde per touringcar. Het Haydn Jeugd Strijkorkest werkte bovendien met 
professionele gastcoaches voor groepsrepetities. Het was de zesde keer dat beide 
orkesten samen op weekend gingen en dat beviel wederom goed.  
 

 

< groot strijkorkest / Amsterdam Sinfonietta & HJSO ^ 
 

Meespeeldagen 
Het HJSO organiseerde ook in 2014 weer diverse meespeeldagen. De HJSO meespeeldag 
vond plaats op 19 april maart, de HVSO meespeelmiddag op 15 maart. Er meldden zich 
18 meespelers voor het HVSO en 11 voor het HJSO.  
 
Ook werd in samenwerking met Amsterdam Sinfonietta en De Oosterpoort weer een 
Sinfonietta Strijkersdag georganiseerd. Het HJSO nam deel aan het Groot Strijkorkest, 
dat bestond uit bijna 100 jonge musici, en mocht op zijn beurt zelf meespelen met 
Amsterdam Sinfonietta. Het Twee weken voor de Strijkersdag werd o.l.v. musici van 
Sinfonietta in het Muziekgebouw aan ’t IJ hard gestudeerd op Fünf Stücke Für Streicher 
van Ervin Schulhoff. Een pittig muziekstuk, waarbij de HJSO-ers op de toppen van hun 
kunnen hebben gepresteerd. Een enorme motivatie voor de orkestleden! De volgende 
Sinfonietta Strijkersdag is al gepland: 20 maart 2016. 
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Educatief Concert 
Op 23 april verzorgde het HJSO een educatief concert in de GSV in Groningen. Tijdens dit 
concert vertelde dirigent Jan-Ype Nota de aanwezige leerlingen op speelse wijze over het 
orkest en werd er een beroep gedaan op de verbeelding van de kinderen tijdens het 
luisteren naar de muziek. Ook mochten de kinderen zelf even het orkest dirigeren. Het 
orkest kreeg een staande ovatie van de jonge luisteraars. Alle kinderen gingen naar huis 
met een cadeautje: de nieuwste HJSO cd en dvd.  
 
Audities 
Van de 23 auditiekandidaten werden in juni 2014 8 nieuwe leden toegelaten tot het 
Haydn Jeugd Strijkorkest (seizoen 2014-2015) en 11 tot het Voorbereidend Orkest 
(seizoen 2014-2015). In januari 2015 was er nog een succesvolle auditie van een cellist 
voor het HVSO. 
 
HJSO concertreis 5 -14 juli: Duitsland & Italië 

Zaterdag 5 juli vertrok het HJSO op de eerste 
vakantiedag naar Oberhausen. Het orkest was 
uitgenodigd door de Inner Wheel Club Mülheim voor een 
benefietconcert in de Luther-Kirche. Speciale gast was 
de 13-jarige Tim de Vries die soleerde met de Zomer uit 
Vivaldi’s Vier Jaargetijden. Na het concert genoten we 
een heerlijk diner bij onze gastvrouw Gabi von Oheimb 
thuis. Natuurlijk hebben we het Nederlands Elftal goed 
aangemoedigd. Op zondag en maandag reisden we 
verder naar Italië. Net als ieder jaar met een touringcar 
van Arriva en vaste chauffeur Piet Boer. Arriva heeft de 
bus in ons jubileumjaar van prachtige nieuwe HJSO-
borden voorzien, dus we waren goed herkenbaar 
onderweg! 
 
Maandagavond waren we net op tijd voor de onweersbui 
in ons hotel in Pavia. Dat was maar goed ook, want de 
storm heeft veel schade aangericht (veel bomen lagen 
omver of waren doormidden gespleten). We konden 
alleen met een grote omweg nog bij de kerk komen waar 
we ’s avonds een concert moesten geven. Ondanks het 
noodweer zat de mooie, oude kerk helemaal vol en al 
snel werd de ruimte gevuld met de klanken van Mozart 
en Dvorak. Eigen soliste Veerle Schütz wist het publiek 
te raken met een ontroerende vertolking van Vasks’ Vox 
Amoris. 
 
Dinsdag 8 juli reisde het HJSO verder naar Siena. Na wat 
vrije tijd om deze oude stad te bekijken en een stevige 
Italiaanse maaltijd, maakte het orkest zich klaar voor 
het avondconcert. Een openluchtconcert op de Piazza 
San Francesco op een wederom erg winderige, maar wel 
droge avond. Gaandeweg het concert stroomde het plein 
vol en de ondergaande zon maakte het tafereel 
compleet. Toen weer gauw in de bus, want we hadden 
nog een reis van zo’n 120 km naar het hotel voor de 
boeg. Na een vrije woensdagochtend vertrokken we 
begin van de middag richting Florence voor een concert 

in de indrukwekkende Loggia dei Lanzi op de Piazza della Signoria. Op het plein 
verzamelde zich zo’n 2.000 man publiek! 
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Op donderdag diende onze laatste bestemming in Italië 
zich alweer aan: Riva del Garda, een typisch kustdorpje 
aan het Gardameer. Een paar kilometer verderop ligt 
Arco, met een prachtige feestzaal in het casino die veel 
indruk maakte op de orkestleden. Het HJSO-concert was 
een preview op het prestigieuze Musica Riva Festival, dat 
ruim een week later van start ging. In deze prachtige 
ambiance overtrof het orkest zichzelf met overtuigende 
uitvoeringen van Mozart, Larsson, Schulhoff en Dvořák. In 
Arco konden we natuurlijk niet anders dan afsluiten met 
de Pizzicato Polka! Het publiek was zichtbaar onder de 
indruk van al onze jonge talenten (solist Theodoor 
Heyning in het bijzonder) en het concert werd dan ook 
beloond met een daverend applaus. 
 
Vrijdag 11 juli vetrokken we richting Duitsland voor een 
bezoek aan onze muziekvrienden van het Puchheimer 
Jugendkammerorchester. Onderweg maakten we een 
tussenstop om een wandeling te maken door de 
Geisterklamm. Daarna bezochten we het 
Vioolbouwmuseum in het nabijgelegen Mittenwald. Het 
was erg interessant om de eeuwenoude vioolbouwtraditie 
van het dorp te bekijken en het museum was erg 
verheugd over ons bezoek. Na een lekker ijsje vervolgden 
we onze reis naar Puchheim. Na een warm welkom ging 
iedereen mee het zijn gastgezin om daar van een 
gezellige avond te genieten. 
 
Zaterdag trotseerden we als echte Nederlanders de 
regenbui en maakte we, voorzien van paraplu’s, een 
rondwandeling door de binnenstad van München. Na een 
gezamenlijke lunch was er tijd om nog wat te shoppen. 
Eind van de middag verzamelden het HJSO en PJKO zich 
in het klooster in Fürstenfeldbruck (net buiten München). 
In de onlangs gerenoveerde Churfürstenzaal gaven beide 
orkesten een dubbelconcert. ’s Avonds werd het 
Nederlands Elftal wederom fanatiek aangemoedigd in het 
restaurant, maar dat mocht helaas niet baten. 
 
’s Zondags brachten we een bezoek aan het Lenbachhaus, 
een museum met voornamelijk 18e en 19e eeuwse kunst, 
maar ook werken uit de Nieuwe Zakelijkheid. Daarna 
nuttigden we een echte Duitse lunch in de Augustiner 
Bierkeller (uiteraard met pullen alcoholvrij bier). Om 
17.00 uur namen we deel aan het eerste Orkestenfestival 
in Puchheim, samen met het PJKO en Violissimo. Ieder orkest speelde een concert van 
een klein half uur, het was erg leuk om drie jeugdstrijkorkesten zo samen te horen! Het 
HJSO was als laatste aan de beurt en Dvořák betekende voor een aantal orkestleden de 
laatste klanken met het HJSO. Zij verlaten het orkest na een aantal jaren om een nieuwe 
weg in te slaan. De tranen vloeiden rijkelijk… De ouders van de PJKO-ers hadden een 
diner gemaakt waar we samen van genoten. Na het diner trok het HJSO zich terug voor 
de traditionele bonte avond, compleet met serenade voor dirigent Jan-Ype, terwijl de 
Duitsers hun Mannschaft naar de overwinning schreeuwden. We hadden beide een 
prachtige avond! Maandag 14 juli reden we terug naar Groningen, waarna een ieder kon 
genieten van een welverdiende vakantie.  
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CD/DVD 2014 
Vlak voor kerst verscheen de jubileum cd/dvd 2014. Op de cd en dvd hoort u de werken 
die in onze documentaire op BravaNL klassiek centraal hebben gestaan. De bekende 
‘Eine kleine Nachtmusik’ van Mozart: veel beluisterd, maar bijna nooit meer in de 
concertzaal te horen. En natuurlijk is er op de cd plaats voor de twee solisten uit eigen 
orkest: U hoort Theodoor Heyning met het ‘Cello Concertino No. 10’ van Lars-Erik 
Larsson en Veerle Schütz met ‘Vox Amoris: fantasia for violin and string orchestra’ van 
Peteris Vasks.  
Op de dvd vindt u een verslag van onze concertreis door Italië. Deze compilatie is 
getiteld ‘Door weer en wind’, want het was helaas niet altijd stralend zomerweer! 
Vervolgens een integrale live-opname van het werk dat afgelopen jaar zoveel mensen 
heeft verrast en geraakt: de prachtige strijkersserenade van Antonín Dvořák. De 
serenade is opgenomen tijdens het concert in het Casino van Arco in Italië en was 
onderdeel van het prestigieuze Musica Riva Festival.  
In de box zit de brochure HJSO 2015 met alle informatie voor het komende seizoen. De 
CD werd gemaakt door Leendert Runia (klankregie) en Arnoud van der Laan, AE audio 
productions (opnames en mastering). De regie, interviews, opnamen, beeldregie en DVD 
authoring werden verzorgd door Alma Popeyus en Hein Schütz (www.raaf.eu). De oplage 
was 1.000 exemplaren. We verkopen onze cd en dvd vooral aan ouder publiek, dus een 
overstap naar andere media als iTunes en spotify maken we vooralsnog niet.  
 
Jubileumactiviteiten 
 

- Documentaire ‘Beleef het Haydn Jeugd Strijkorkest’ 
In september 2013 zijn de opnames gestart bij de eerste repetitie. Gedurende het 
seizoen is het orkest tijdens vele repetities en concerten gefilmd. In het begin moesten 
de orkestleden begrijpelijkerwijs nog erg wennen aan de camera’s om hen heen, maar 
gaandeweg het seizoen was het niet meer dan normaal dat er gefilmd werd. Met een 
aantal orkestleden, dirigent, manager, inspiciënt, orkestmoeder, buschauffeur, docent en 
een aantal oud-leden zijn op verschillende momenten interviews afgenomen. De 12-
delige documentaire is een prachtig verslag van ons jubileumjaar geworden, waarin alle 
aspecten van ‘het Haydn’ aan bod komen.  
 
De serie is van 3 april tot en met 19 juni uitgezonden op Brava NL Klassiek. De 
uitzendingen waren steeds op donderdagavond rond 19.00 uur en de herhalingen op 
zondagmiddag rond 14.30 uur.  
 
Op donderdag 3 april hebben we de première van de documentaire feestelijk gevierd 
door deze gezamenlijk met vrienden, familie, relaties en sponsoren te kijken. Het was 
met name voor de orkestleden erg spannend om te zien wat het resultaat was van al die 
maanden filmen. Het is ook niet niks als je als tiener ‘zomaar’ op de landelijke televisie 
komt! 
 
We zijn zelf meer dan tevreden en bovendien erg trots op het resultaat. Van bekenden, 
en soms ook onbekenden, hebben we veel positieve reacties gehad op de tv-serie. Veel 
mensen hebben er geen idee van wat het betekent om in zo’n ambitieus jeugdorkest te 
spelen en vonden het erg interessant om hier een beter beeld van te krijgen. Een 
overzicht van alle afleveringen zit in bijlage 2. Vanaf 8 april 2015 wordt de serie weer 
wekelijks uitgezonden.  
 

- Symposium over talentontwikkeling 
Op zaterdagmiddag 14 juni organiseerden het Haydn Jeugd Strijkorkest en het lectoraat 
Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen ter ere van het 25-jarig 
bestaan van het HJSO een symposium over talentontwikkeling.  
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Keynote speaker was Jantien Westerveld, 
directeur van de Muziek- en Dansschool 
Amstelveen. Zij vertelde hoe de 
muziekschool Amstelveen al jaren intensief 
aandacht heeft voor talent, in een 
samenhangend pakket, en met welke 
partners wordt samengewerkt. 
Daarna gingen de aanwezigen in twee 
deelsessies met elkaar in gesprek over hun 
eigen ervaringen. Elke deelsessie begon met 
een korte aftrap door een inleider van buiten 
de muziek die kort vertelde over zijn 
ervaringen met talentontwikkeling in de sportwereld en culinaire wereld.  
 
Na afloop van de deelsessies sloten we plenair af met een kleine paneldiscussie.  
 
Het symposium is voornamelijk bezocht door docenten, zij waren ook onze doelgroep.  
Het symposium was gratis toegankelijk. De deelnemers zijn tevens uitgenodigd voor de 
aansluitende concerten van het HVSO en HJSO.  
 

- Kunstwerken 
Maja van Berkestijn (bronzen beelden en schilderijen) en Inge Groenen (bronzen 
beelden) hebben allebei kunstwerken gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van het Haydn Jeugd Strijkorkest. Het initiatief voor dit kunstproject is genomen door Ida 
van der Woude van Galerie Appèlbergen.  
 
Op 3 april 2014 zijn deze kunstwerken feestelijk onthuld tijdens de première van de tv-
serie over het orkest. Op 14 juni zijn ze tijdens het Jubileumconcert in De Oosterpoort 
nogmaals tentoongesteld. Gedurende de tussenliggende periode was de expositie te zien 
bij Galerie Appelbergen, op afspraak en op zaterdag en zondagmiddag tussen 13.00 en 
17.00 uur. 
 

                
© Inge Groenen – violiste         © Maja van Berkestijn – olieverf op paneel 
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- Moordstuk 

“Thriller door Gronings talent”, zo omschreef de Stadsschouwburg de gezamenlijke 
productie van De Noorderlingen en het Haydn Jeugd Strijkorkest. In augustus zijn we 
gestart met de repetities voor Moordstuk. Jan Meiborg componeerde speciaal voor deze 
productie de muziek.  

 
Op een ochtend in maart 1983 wordt de Canadese 
componist Claude Vivier dood aangetroffen in zijn 
Parijse appartement. Hij blijkt vermoord. Een 
zestienjarige jongen wordt gearresteerd en legt een 
bekentenis af. Op de werktafel in het appartement 
ligt ondertussen Viviers laatste compositie. Een 
muzikaal verhaal over hoe de componist, reizend in 
de metro van Parijs een jongeman ontmoet… en 
door hem wordt vermoord. ‘Moordstuk’ is een 
thriller gebaseerd op dit waargebeurde verhaal. De 

jonge spelers en muzikanten van het jubilerende De Noorderlingen en Haydn Jeugd 
Strijkorkest reconstrueren het bestaan en plotselinge einde van de componist Vivier. 
 
Spel: De Noorderlingen | Muziek: Haydn Jeugd Strijkorkest | Regie: Koen Jantzen en 
Mads Wittermans | Dirigent & muzikaal leider: Jan-Ype Nota | Componist: Jan Meiborg | 
Scenografie: John Lippens en Herman van Keulen 
 
De première van Moordstuk vond 
plaats op vrijdag 28 november in een 
volle Stadsschouwburg Groningen 
tijdens het Jonge Harten Festival. De 
voorstelling werd beoordeeld met 3 
sterren in het Dagblad van het 
Noorden: “De ‘theatrale thriller’ die 
jeugd-theateropleiding ‘De 
Noorderlingen’ en het Haydn Jeugd 
Strijkorkest samen op het Jonge Harten 
Festival presenteren, laat weer eens 
zien hoe ontzettend goed het is dat 
deze kweekvijvers van talent nog 
bestaan in deze barre tijden.”  
 
Een uitgebreidere evaluatie van Moordstuk volgt in het verslag 2015, aangezien het 
project nog niet is afgerond. Moordstuk wordt in 2015 nog minimaal tweemaal gespeeld.  
 
Organisatie  
Het bestuur van de stichting Haydn Jeugd Strijkorkest 
bestond in 2014 uit dhr. S.Y. (Seerp) Leistra, dhr. L.J.I. 
(Bas) Muller (voorzitter) en dhr. E.M. (Eric) Jansen. De 
activiteiten werden gerealiseerd door freelance of ingeleende 
professionals, Jan-Ype Nota (artistiek leider & dirigent), Gijs 
Philip van Schaik (coaching HVSO), Jacolien de Nooij 
(management) en Frederik Wassenaar (inspeciënt). Het Prins 
Claus Conservatorium stelde kantoorruimte en bureau 
faciliteiten ter beschikking. Voor repetities huurde het orkest 
de Lutherse Kerk, mede vanwege de prima akoestiek. Voor 
het kamermuziekconcert en de HJSO meespeeldag is gebruik gemaakt van de AE-zaal in 
het Prins Claus Conservatorium.  
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Marketing 
Landelijk en internationaal (op festivals) heeft het orkest wederom een kleine maar 
waardevolle ambassadeursfunctie vervuld. Marketing van het orkest werd vooral gevoerd 
met een CD/DVD, e-mailing en de website. De afgelopen jaren zijn ook de social media 
een grotere rol gaan spelen. Het HJSO is actief op facebook en heeft inmiddels al een 
vaste schare fans opgebouwd die via dit medium voorzien worden van de laatste 
informatie en foto’s van onze 
activiteiten. Tussen 3 en 7 april 
2014 is ons aantal volgers hard 
gegroeid. Vermoedelijk is dit te 
danken aan de start van onze 
documentaire op 3 april. Fijn 
om hiervan direct resultaat 
terug te zien. 
 
De meeste concerten werden door de afnemende podia in de markt gezet. Voor 
concerten in eigen beheer voerde het orkest zelf promotie middels affiches, flyers, 
persberichten, e-mailing. Werving van nieuwe leden geschiedde middels mailingen, flyers 
en affiches, waarbij het netwerk van strijkdocenten wederom heel waardevol bleek. Het 
drukwerk voor de cd/dvd en de brochure 2014-2015 werd ontworpen door Emma 
Postema, orkestlid en tevens student Vormgeving Communicatie aan Minerva. De nieuwe 
website is speciaal voor het 25-jarig jubileum gemaakt door Frontaalmedia. Professionals 
Alma Popeyus en Hein Schütz verzorgen de beeldregistraties en beeldregie; Arnoud van 
der Laan (AE audio productions) verzorgde de audio opnames en mastering.  
 
 
Financiën 
Het Haydn Jeugd Strijkorkest wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van overheden, 
fondsen, bedrijven, podia, concertbezoekers, donateurs en de verkoop van CDVD's. 
Ouders/verzorgers van de leden betalen een bijdrage, bestaande uit contributie, bijdrage 
tournee en weekenden. Voor wie dat een probleem is verleent de stichting op verzoek 
dispensatie.  
De omzet van de stichting bedroeg in 2014 € 116.776. Het jaar werd afgesloten met een 
positief resultaat van € 5.375. Tijdens dit jubileumjaar is de reservering voor het lustrum 
à € 17.500 aangesproken, met name voor de productie van de documentaire ‘Beleef het 
Haydn Jeugd Strijkorkest’. Het eigen vermogen van de stichting is € 15.929. De 
vooruitzichten zijn goed: de stichting wordt 2013-2016 structureel  ondersteuning door 
Gemeente èn Provincie en GasTerra heeft als hoofdsponsor getekend voor een bijdrage 
van € 25.000 per jaar voor 2013, 2014 en 2015. In 2015 zal dus actief moeten worden 
gezocht naar een nieuwe hoofdsponsor. 
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Bijlage 1: Bezoekersaantallen concerten 
 
 Stad Regio Elders Buitenl. 

01-01-2014 Euroborg Groningen    250 10 0 0 

06-01-2014 Gasunie gebouw, Groningen 120 330 0 0 

18-01-2013 Grote Kerk, Epe 0 0 328 18 

08-03-2014 Kruiskerk, Delfzijl 0 250 0 0 

23-03-2014  De Oosterpoort, Groningen 167 150 18 0 

30-04-2014 De Schakel, Wijchen 0 0 160 0 

23-04-2014 GSV, Groningen 50 6 0 0 

18-05-2014  Groninger Museum 177 86 0 0 

06-06-2014 Music in the Woods, Exloo 31 173 12 10 

07-06-2014 IKEA, Groningen 150 150 0 5 

14-06-2014  De Oosterpoort, Groningen 232 50 118 0 

28-06-2014 Naast de kerk, Ten Boer 15 35 0 0 

28-11-2014 Stadsschouwburg, Groningen 280 72 20 5 

SUBTOTAAL 1472 1312 656 38 

 

05-07-2014 Lutherkirche, Oberhausen 0 0 10 400 

07-07-2014 Chiesa di Santa Maria, Pavia 0 0 0 250 

08-07-2014 Piazza San Francesco, Siena 0 0 0 100 

09-07-2014 Loggia dei Lanzi, Florence 0 4 25 2000 

10-07-2014 Sala delle Feste Casinò, Arco 0 0 0 500 

12-07-2014 Fürstenfeldbruck 0 0 0 150 

13-07-2014 PUC, Puchheim 0 0 0 200 

SUBTOTAAL 0 4 35 3600 

     

T O T A A L   B E Z O E K E R S  1472 1316 691 3638 
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Bijlage 2: ‘Beleef het Haydn Jeugd Strijkorkest’ - overzicht van de 12 delen 

 
Deel 1. Tranen 
 

03 april - Nog voor de laatste noten van het seizoen gespeeld zijn, beginnen de 
tranen bij de musici te vloeien. Voor sommigen is het afscheid zwaar: van het 
orkest, van hun vrienden, maar ook van de muziek zelf, van stukken die ze 
misschien nooit meer zullen spelen. “Zelfs al gaan ze naar het conservatorium – 
ze zullen die muziek nooit meer zo intens beleven als in het HJSO”, zegt dirigent 
en artistiek leider Jan-Ype Nota. “We werken er een jaar aan, het is repertoire 
waarvan ze denken: dit kan ik nooit. En dan kunnen ze het toch. Het is een tocht 
naar de toppen van de Himalaya, een geweldige overwinning op jezelf.” 
Oud-leden bevestigen dat, vertellen hoe essentieel hun jaren in het HJSO zijn 
geweest, ook als ze voor een ander beroep hebben gekozen. Tussen hun reacties 
door zien we cello-aanvoerder Dorine (18) oefenen op Dvořák, aan het begin van 
haar 5e en laatste HJSO-jaar. Ze wil tandheelkunde gaan studeren, maar heeft 
voor alle zekerheid toch ook maar even auditie gedaan voor het conservatorium; 

met succes. “Ja, dat komt allemaal door het HJSO. Ik heb daar zoveel meegemaakt, zoveel geleerd. Dat brengt 
je toch aan het twijfelen.” 
 
 
Deel 2. De eerste keer 

 
10 april - Alle orkestleden hebben auditie gedaan; maar voor veel nieuwelingen is 
de entree in het Haydn Jeugd Strijkorkest toch een hele stap. Er wordt langer, 
intensiever gerepeteerd, het repertoire stelt hogere eisen. De jongeren leren van 
de ouderen, die zich nog goed herinneren hoe zíj daar ooit zaten. “Ik had keihard 
geoefend”, vertelt Veerle, concertmeester en met 7 jaar het langstzittende 
orkestlid. “Maar op de eerste repetitie ging alles meteen al twee keer zo snel. 
Dan denk je: dat kan ik nooit!” “Ze gaan iets doen wat onmogelijk is”, bevestigt 
Jan-Ype. “Dat is de kick.” 
We volgen kersverse altist Victor (16) op weg naar en bij zijn eerste repetities. 
Een typische jongenscarrière: jong begonnen op de viool, zijn instrument 
jarenlang aan de wilgen gehangen, gekozen voor gitaar en elektrische gitaar. En 
dan toch weer die viool oppakken – een maatje groter, altviool. Wat zit daar 
achter? Wat maakt dat hij er een reistijd van 2 uur voor over heeft, op zijn vroege 

vrije zaterdag, om op tijd op de repetities te zijn? 
Ook voor orkestmanager Jacolien is dit de eerste keer. Een jubileumjaar nog wel, met naast de tournee veel 
extra activiteiten die geregeld moeten worden. 

     

 
Deel 3. Solo 
 

17 april - Twee orkestleden mogen dit seizoen soleren: de 14-jarige Theodoor op 
cello en concertmeester Veerle (19) op viool. Beide met moderne muziek: een 
concertino van Lars-Erik Larsson en een fantasie van Peteris Vasks. “Nieuwe 
muziek spelen ze graag”, vertelt Jan-Ype Nota. “Die past gewoon bij jongeren. 
Niet dat ze die klankwereld zo goed kennen – van huis uit meestal niet – maar ze 
staan er heel erg open voor. Daar krijgen wij wel complimenten voor van 
componisten.” 
Hoe pak je zo’n uitdaging aan, als solist? Theodoor heeft zijn partij al aardig 
onder de knie bij het begin van het seizoen; Veerle ziet haar muziek voor het 
eerst. Haar stuk is nog niet in Nederland uitgevoerd; dat maakt het duurder en 
dat is een beslissing waar een jeugdorkest wel even tegenaan hikt. 
Gaat ze het redden in die relatief korte tijd? Is het alleen een kwestie van noten? 
Hoe werk je aan de interpretatie? Aan je klank? Hoe bereid je je mentaal voor? 

Geen punt voor Theodoor, hij geeft er zijn taekwondo niet voor op: hij wil de zwarte band halen. Veerle gaat 
een weekje intensief studeren in Frankrijk. “Maar je moet je ook niet suf werken. Dat heeft geen enkele zin.” 
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Deel 4. Samen 

 
24 april - Tijdens het jaarlijkse studieweekend in oktober, in Bakkeveen, zijn de 
orkestleden voor het eerst langere tijd samen. Op de zaterdagse repetities is de 
muzikale basis gelegd; tijd voor verbreding en verdieping. “Tot Bakkeveen mag je 
foute noten spelen; daarna maken we muziek”, zegt Jan-Ype Nota. 
Je verdiept je in de stukken. Je leert elkaar beter kennen. Er wordt intensief 
gerepeteerd, in secties en samen; deels onder leiding van oud-HJSOleden. Hoe 
kijken die terug op hun “Haydntijd”? 
De solisten spelen voor het eerst met orkest. Theodoor zijn hele concert, Veerle 
alleen het begin – een spannend moment. En dan is er ook nog de jaarlijkse 
fotoshoot, voor promotiedoeleinden – op hoge hakken het weiland in. 
Ook voor inspiciënt Freek en orkestmoeder Irina is dit een druk weekend. Er 
moeten boodschappen gedaan, stoelen en lessenaars klaargezet, maaltijden 
bereid. Freek doet dat voor het  zeventiende jaar; daarmee is hij het oudste lid 

van de “Haydnfamilie”. Is er veel veranderd in die jaren? Irina gaat al negen jaar mee naar concerten en 
tournees als “orkestmoeder”: voor de pleisters, de bemoediging en de troost. Veel orkestleden, die haar 
kennen als correpetitor op het conservatorium, leren haar nu kennen als “mama duck”.  

         

 
Deel 5. Eerste concert 
 

01 mei - Na drie maanden repeteren is het zover: het eerste optreden. 
Theodoors celloconcert staat al meteen op het programma; zijn docente geeft 
hem nog wat aanwijzingen. Theodoor wil door in de muziek: dit is zijn derde 
orkestjaar, hij zit in de Jong Talent Klas van het Conservatorium. Maar de helft 
van de orkestleden wil later iets heel anders gaan doen. Mette (16), tweede jaar 
tweede violen, overweegt een studie psychologie. Waarom deed zij auditie? 
“Voor de muziek. Om al die mooie stukken te kunnen spelen. Dat kan niet in je 
eentje.” Vioolspelen is niet echt cool op de middelbare school; als ze niet was 
toegelaten was ze er misschien wel mee gestopt; maar onder invloed van het 
HJSO gaat ze er weer vol voor. “Mijn vriendinnen vinden het wel grappig dat ik 
zo’n onbekende kant heb.” “Samenspelen is zo belangrijk”, zegt haar 
viooldocente Rita Rouw, die veel leerlingen auditie laat doen. “Naar elkaar 
luisteren. Pas in zo’n orkest ervaar je wat muziek doet. En die ervaring blijf je 

opzoeken. Als ik een nieuw leerlingetje krijg, denk ik soms: jij weet niet wat je allemaal te wachten staat. 
Hoe belangrijk dit moment is voor de rest van je leven.” 

                                   

                                                                                                           
Deel 6. Halverwege 
 

08 mei - Januari: de concertperiode komt eraan; maar ook de tijd van 
proefwerken, tentamens, eindexamens. Hoe staat het orkest er muzikaal voor? 
Gaat Veerle het redden met haar vioolconcert? En er verschijnen nieuwe noten 
op de lessenaars: het HJSO gaat Vijf Stukken voor Strijkwartet van Erwin 
Schulhoff spelen samen met Amsterdam Sinfonietta. Concertmeester Veerle 
maakt zich er zorgen over: moeilijke muziek, wordt er wel genoeg geoefend? 
Nee, blijkt bij de eerste repetitie na de krokusvakantie. Jan-Ype dreigt zelfs met 
afzeggen van het concert.  “Typisch pubergedrag. Denken: o dat red ik volgende 
week ook nog wel. Terwijl je in De Oosterpoort mag staan met zo’n toporkest.” 
Ook Florian (16), begint er wat laat aan; hij moet zijn aandacht verdelen tussen 
handbaltraining (heren 1) en contrabas. Een aparte combinatie voor een strijker: 
zijn die niet altijd bezorgd om hun handen? Florian maakt zich niet druk; wat 
niet wil zeggen dat hij het musiceren niet serieus neemt. Hij luistert graag naar 

jazz, maar spelen doet hij liever in een klassiek orkest. “Een bijdrage leveren aan iets groots. Dat is geweldig.” 
Hoe vordert Jacolien intussen de organisatie van jubileum en tournee? 
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Deel 7. Met Amsterdam Sinfonietta 
 

15 mei - Piet Boer, al 15 jaar de vaste chauffeur van het orkest, zet koffie in de 
bus. De reis, zonder Jan-Ype, gaat naar Amsterdam, het Muziekgebouw aan het 
IJ, waar het HJSO gaat repeteren met leden van Amsterdam Sinfonietta. Vijf 
Stukken voor Strijkkwartet van Schulhoff: de lat ligt hoog, de voorbereiding was 
kort. De stress is dan ook voelbaar, tussen de broodjes door wordt er nog even 
heel hard geoefend. De repetities, per instrumentgroep, blijken inderdaad 
behoorlijk pittig. Een enorme ervaring: ook voor eerstejaarslid Camille, met haar 
14 jaar een van de jonkies van het orkest, maar al meteen bij de eerste violen 
ingedeeld. Ze speelt piano, doet aan jazzballet, excelleert op de viool. Ze gaat 
dan ook auditie doen voor de Jong Talent Klas van het Prins Claus 
Conservatorium, wil later graag de muziek in. “Eerst wist ze dat nog niet zo 
zeker hoor, het HJSO heeft die keus mee bepaald”, zegt haar moeder. 
Na de intensieve ervaring in Amsterdam hebben de orkestleden nog twee 

weken voor hun optreden in de grote zaal van de Oosterpoort, waar ze verspreid tussen de musici van 
Amsterdam Sinfonietta op het podium zullen staan. Gaat dat wel lukken? 

                                                 

                                                                                           
Deel 8. Première 

 
22 mei - Eind maart. Veerle laat haar viool nakijken door de vioolbouwer; er 
moet het een en ander gebeuren, en Jan-Ype heeft een premièredatum genoemd 
voor  haar solostuk. Vox Amoris, een fantasie voor viool en strijkorkest van de 
Letse componist Peteris Vasks, uit 2009. Veerle speelt graag moderne muziek, 
waar je je eigen weg in moet vinden. Pas één dag voor de première speelt ze het 
stuk voor het eerst met haar rug naar het orkest. “Dat is wel even wennen. Je 
hebt geen contact meer met ze. Je staat er alleen voor.” 
Veerle is het langstzittende orkestlid: 7 jaar geleden kwam ze in het Haydn 
Jeugd Strijkorkest, achteraan bij de tweede violen. “Een idee van mijn toen 
nieuwe viooljuf. Ik kende het HJSO niet. Ik kon niet vermoeden dat die auditie 
mijn leven zou veranderen.” Veerle wilde literatuurwetenschap gaan studeren; 
onder invloed van het HJSO doet ze nu conservatorium. 
Oud-orkestlid Joanna Westers begrijpt dat gevoel heel goed. Zij miste het 

HJSO heel erg, toen ze eruit was. Een studentenorkest was heel gezellig, maar had toch niet hetzelfde niveau. 
Ze ging viool studeren in Utrecht en Londen, zit nu in het Concertgebouworkest. “Daar heb ik diezelfde sfeer 
eindelijk teruggevonden.” 
 

                                                                                                                                               
Deel 9. Toekomstmuziek 

 
29 mei - In april geeft het HJSO traditiegetrouw een concert op een basisschool 
in Groningen, om jonge leerlingen in aanraking te brengen met klassieke muziek, 
instrumenten, de lol van het samenspelen. Dat werkt aanstekelijk. “Ik kom 
regelmatig ouders tegen die zeggen: toen wilde mijn kind ook op muziek”, zegt 
Jan-Ype Nota. Er worden niet alleen “makkelijke deuntjes” gespeeld; er staat 
ook moeilijkere muziek op het programma. Maar kinderen zitten met hun neus 
op het orkest, waardoor het allemaal veel leuker en spannender is dan ingeblikte 
muziek; je hoort de vingers op de snaren, je voelt de vibratie van al die 
strijkinstrumenten. Ze mogen alles vragen, Jan-Ype vertelt over wat ze gaan 
horen, laat orkestleden van alles demonstreren, leerlingen mogen komen 
dirigeren. 
Hoe is dat eigenlijke bij onze hoofdpersonen zelf begonnen? Bij Dorine, 
Veerle, Victor, Theodoor, Mette, Florian en Camille? Is de klassieke muziek er bij 

hen met de paplepel ingegoten? Is dat een voorwaarde voor latere belangstelling? En hoe zit dat met de andere 
betrokkenen? Dirigent Jan-Ype Nota is plaatsvervangend aanvoerder van de celli in het Noord Nederlands 
Orkest, orkestmoeder Irina pianodocente aan het Prins Claus Conservatorium. Maar ook orkestmanager 
Jacolien, inspiciënt Freek en chauffeur Piet blijken muzikaal actief.                  
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Deel 10. Buiten spelen 

 
05 juni - Juni, een week voor het jubileumconcert in De Oosterpoort. Het HJSO 
speelt op Music in the Woods, in een tent in het bos. Hoe is het om buiten de 
kerken en concertzalen te spelen? Jan-Ype: “Veel orkestleden zijn daar nogal 
conservatief in. Maar een van onze leukste concerten was in een Berlijns park, in 
een publiek van junks, eenzame bejaarden en ouders achter kinderwagens. 
Terwijl we een dag eerder in de gouden zaal van de Musikverein in Wenen 
zaten.” 
Hoe ervaren orkestleden en dirigent dat van achter hun instrument? Beïnvloedt 
het publiek je spel, en hoe dan? Speel je in een bejaardenhuis anders in een 
school? Voor een jury op een concours anders dan voor toevallige voorbijgangers? 
Voor een publiek dat regen en wind trotseert anders dan voor toeristen in de 
zon? In een winkelcentrum anders dan in een paleis? En waar zou je ooit nog 
eens willen spelen? Tussen de reacties van onze musici door zien we voorbeelden 

van opmerkelijke podia waarop het Haydn Jeugd Strijkorkest de afgelopen jaren heeft gestaan. En aan de 
leiding de vraag: wat doet het HJSO, naast af en toe op een school spelen, om een nieuw publiek te bereiken?  

        

 
Deel 11. De laatste nootjes 

 
12 juni - De dag van het 25-jarig jubileum nadert. Affiches worden geplakt, 
orkestmanager Jacolien, inspiciënt Frederik en artistiek leider Jan-Ype steken de 
koppen bij elkaar voor een doorloop van de dag. Jan-Ype repeteert met het 
orkest, voor de gelegenheid aangevuld met 8 oud-concertmeesters, een 
verrassingsact. Freek treft technische voorbereidingen in conservatorium en 
Oosterpoort. Vooral Jacolien heeft het druk: oud-leden en ouders hebben 
vragen, hapjes en drankjes moeten geregeld, kunstenaars begeleid die beelden 
en schilderijen van de orkestleden hebben gemaakt en daarmee een 
tentoonstelling inrichten. In samenwerking met mensen van het lectoraat 
Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen organiseert ze een 
symposium over de positie van de musicus in een veranderende samenleving. 
Tussen al deze voorbereidingen door, kijken we hoever Victor, Mette, Florian en 
Camille staan: hoe hebben ze dit jaar in het HJSO beleefd? Wat viel er mee, wat 

tegen? Zijn Veerle en Theodoor helemaal klaar voor hun soloconcerten? Heeft Dorine een keuze kunnen maken 
tussen tandheelkunde en conservatorium? 
Een van de prominentste oud-orkestleden is violiste Simone Lamsma; zij soleert op de grootse podia overal ter 
wereld. Hoe kijkt zij terug op haar HJSO-tijd? Heeft het orkest op enige manier een rol gespeeld in haar 
carrière? 
 

         
Deel 12. Slotakkoord 

 
19 juni - 14 juni, de dag van de lustrumviering. Een impressie van het 
jubileumconcert in De Oosterpoort. Op het programma Mozart en Dvorak, Vivaldi 
met de oud-aanvoerders, Larsson (met solist Theodoor Heyning op cello) en 
Vasks (met soliste Veerle Schütz op viool).      
 

 
 
 
 


