Piano buiten
Festival
Culemborg 13 september 2020

Programma
boekje

Welkom bij de eerste editie van het Piano Buiten Festival
De mooie historische stad Culemborg met zijn rijke culturele leven is ook dit jaar in het tweede
weekend van september decor voor een piano festival. Dit keer een Piano Buiten Festival, zodat er op
veilige afstand geluisterd kan worden naar de pianisten van de toekomst (de jonge talenten) en de
professionals: van Zappa tot Beethoven!
Jaap Blauwendraat Pianoservice is als sinds 1991 gevestigd in DriebergenSTEMMEN
TOTAAL- EN DEELREVISIES
SPEELAARD- EN KLANKVERBETERING (PTD™)
VERKOOP VAN GEREVISEERDE PIANO’S
EN VLEUGELS
 ADVIES BIJ AAN- OF VERKOOP
 VERHUUR EN TRANSPORT





06 212 688 71
info@pianoservice.nl
www.pianoservice.nl

Rijsenburg / Zeist en bedient van daaruit klanten in Midden Nederland.
Met passie en ambitie verzorgen wij alle diensten op gebied van piano’s
en vleugels: van beoordeling bij aanschaf tot en met het onderhouden van
een in gebruik zijnde piano of vleugel. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht

Het Piano Buiten Festival is gratis en voor iedereen. We hopen uiteraard dat je hier van geniet en dat
je met gulle hand een financiële bijdrage wilt geven door middel van een donatie/tikkie. Dat kan op
elke locatie.

voor vervoer en verhuur van piano’s en vleugels.
Kernwaarden in onze dienstverlening zijn kwaliteit en flexibiliteit.

Henk van Steenis
pianotechnicus

Culemborg en omgeving
tel. 06 15838013
info@depianostemmers.nl
www.depianostemmers.nl

Programmatijden
Tussen 12.30 en 12.50 uur meld je je aan bij een startpunt van de door jou gekozen looproute.
Van 13.00 tot 17.00 uur zijn er concerten van 30 minuten met aansluitend 15 minuten looppauzes.
Voor uitgebreide informatie: zie het hoofdstuk ‘Programma en toegangskaarten’ op pagina 4 en 5
en het programmaschema op pagina 6 en 7.
Slotconcert en nagenieten
Om 17.00 uur speelt beiaardier Jeannette van ’t Veld de wereldpremière van de door Wouter van Belle
geschreven ‘Missa Corona’ op het carillon van de Grote- of Barbarakerk. Zo is er toch een gezamenlijke
afsluiting van de dag mogelijk en kan iedereen nog nagenieten in de binnenstad met een hapje
en/of drankje. In veel horeca gelegenheden klinken ook pianoklanken die dag! Kijk op de website
waar je allemaal terecht kunt.
Kwaliteit, diversiteit
Het organiserend comité hecht aan hoge kwaliteit van pianisten met een mix van amateurs
en professionals. Er is ook een diversiteit aan muziekstijlen. Liever kwaliteit dan kwantiteit.
Dit jaar extra aandacht voor Beethoven, Zappa en eigen composities van Nederlandse componisten.
Wij wensen jong en oud veel plezier bij het Piano Buiten Festival!
Het organiserend Piano-comité: Ellen Verhagen, Elmar van Loon, Peter Steutel, Hanny de Winter en
het bestuur van Stichting Pro Piano.
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Programma en toegangskaarten
Om iedereen optimaal te laten genieten van het festival lees je hier meer over hoe je je kunt
voorbereiden en hoe je deze muzikale reis door de binnenstad kunt meebeleven.
Vaste looproute
Om het voor alle bezoekers mogelijk te maken 1,5 meter afstand te bewaren is er een strak
programma. Elke locatie heeft een 30 minuten concert met telkens 15 minuten looppauze, waarin de
bezoekers naar de volgende locatie worden begeleid. Je meldt je aan voor een looproute en volgt de
instructies van de organisatie op. Locatie 2 op de Markt betekent een pauze van 30 minuten voor een
hapje/drankje en genieten van de historische binnenstad. Aansluitend ook weer 15 minuten
looppauze.
Programmaboekje en toegangskaarten
Op de volgende manieren kun je je aanmelden en toegangskaarten krijgen:
- vanaf 25 augustus bij het TIP (Toeristisch Informatie Punt, Oude Vismarkt 4),
Boekhandel Tomey (Markt 36) en bij de kassa van Het Weeshuis (Herenstraat 29).
- via de website www.pianoculemborg.nl
- op de dag zelf bij één van de vijf startpunten (voor locatie 2 is dat bij de ‘bespeel mij piano’)
Het programmaboekje is vooraf op te halen bij het TIP, Tomey en Het Weeshuis. Je kunt het ook
downloaden van de website.

Zo word ik op de dag ontvangen
Tussen 12.30 en 12.50 uur meld je je bij het door jou gekozen startpunt. Op elke locatie is een
ontvangsttafel waar je je kunt aanmelden, waar je je handen kunt reinigen en desgewenst een
mondkapje kunt krijgen.
Zo zit het met zitplaatsen
Op elke locatie zijn stoelen op 1,5 meter afstand geplaatst: we verzoeken je deze niet te verplaatsen.
Als je op de Varkensmarkt op het terras wat wilt drinken/eten en luisteren, kun je op het terras
plaatsnemen en wat bestellen. Voor het podium staan stoelen voor als je alleen wilt luisteren.
Het is op de locaties met gras ook mogelijk om op het gras plaats te nemen. Neem eventueel een
kussentje/kleedje mee.
Belangrijk
Het is niet mogelijk om binnen te lopen bij de locaties als je niet bent aangemeld.
Dit in verband met de Covid-19 regels en het maximale aantal bezoekers per locatie.
De organisatie draagt de verantwoordelijkheid voor het voorzien en hanteren van de
1,5 meter. Je kunt wel eerder uitlopen indien dat nodig is.
Laten we met elkaar bijdragen aan een goed verloop van dit festival.

Zo werkt het Piano Buiten Festival
Je kiest een looproute op basis van de pianisten die je graag wilt horen. Je meldt je voor die looproute
aan via de site of op de dag zelf bij het startpunt van de door jou gekozen looproute. Je start bij het
gekozen startpunt en volgt dan de publieksbegeleider volgens de aangegeven route.
Zo kies je een looproute
Als je bijvoorbeeld de jonge talentvolle Culemborgse pianist Emile Nanninga wilt beluisteren,
kies je looproute 1 (de oranje looproute) zodat je om 14.30 uur bij de Grote of Barbarakerk bent waar
Emile dan speelt. Zie het programma en de looproutes op pagina 6 en 7.
Toegangskaart op de dag zelf
Als je je hebt aangemeld via het contactformulier op de website ontvang je bij de ingang van jouw
startpunt je toegangskaart met de kleur van die looproute. Je naam staat na aanmelding op de
gastenlijst. Als je je nog niet hebt aangemeld dan ga je naar het door jou gekozen startpunt en krijg
je een kaart als er nog plek is. Er is, in verband met beperkende maatregelen, een maximum aan het
aantal beschikbare toegangskaarten.
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Rembrandt Frerichs Trio, concerten op looproute 2, 3 en 4
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Programma Piano Buiten Festival 13 september 2020
Startpunt en looproute nummer

Tijd:

13.45 - 14.15

se
ic h
em

Be
us

Rembrandt Frerichs Trio
jazz

Rembrandt Frerichs Trio
jazz

bespeel mij piano en pauze moment

bespeel mij piano en pauze moment

bespeel mij piano en pauze moment

bespeel mij piano en pauze moment

Kelvin Grout
klassiek

Emile Nanninga
minimal music

Michiel Roosen
klassiek en minimal

Ariadne Verstegen
eigen composities

Max Valkenburcht (Jong KC)
Beethoven Sonates

Pierre Bennett (Jong KC)
Beethoven Sonates

Bettino Weisser (Jong KC)
Beethoven Sonates

Otto Dethmers
Vrije improvisatie

Douwe Eisenga
eigen composities, minimal music

Douwe Eisenga
eigen composities, minimal music
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Je kunt kiezen uit 5 looproutes langs de daarbij behorende 30-minuten concerten.
Tussen de concerten is er steeds 15 minuten looptijd. Je wordt door een publieksbegeleider langs de route geleid en je laat je toegangskaart bij elke locatie zien.
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Oranje looproute 1 vanuit startpunt boomgaard achter het Weeshuis,
Groene looproute 2 vanuit startpunt Markt
Roze looproute 3 vanuit startpunt achterzijde Grote of Barbarakerk
Gele looproute 4 vanuit startpunt Stadskantoor onder de bomen
Blauwe looroute 5 vanuit startpunt Varkensmarkt
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16.00 - 16.30

Rembrandt Frerichs Trio
jazz

P
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15.15 - 15.45

Ormaza, Aarón en Alejandro
klassiek

Ormaza, Aarón en Alejandro
klassiek
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14.30 - 15.00

slotconcert met de wereldpremière van de
Missa Corona op het carillon van de
Grote- of Barbarakerk

Herenstraatd 29
jk
1 boomgaard iachter
Het Weeshuis

13.00 - 13.30
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Jong talent

Professionele pianisten

Een aantal leerlingen van de school voor jong talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
(Jong KC) deed al eerder mee aan de Pianowandeling in Culemborg: met recht talenten die onder de
bezielende leiding van Marlies van Gent hun grenzen steeds verder verleggen in het pianospel.
En met veel plezier. Victor Su (19), Bettino Weisser (16), Max Valkenburcht (16) en, voor het eerst in
Culemborg, Pierre Bennet (16). Zij spelen sonates van Beethoven (2020 is immers Beethovenjaar).
Belangrijk te weten dat een opleiding als Jong KC in Nederland jonge mensen bijzondere mogelijkheden biedt om hun muzikaal talent optimaal te kunnen ontwikkelen: de combinatie van regulier
primair en voortgezet onderwijs met professioneel muziekonderwijs op hoog niveau is uniek!
Veel van deze jonge talenten waren al eerder te horen bij diverse concoursen en festivals o.a. YPF
Piano Concours, Festival Klassiek, Steinway Piano Concours, Koninklijk Concertgebouw Concours.
Je hoort op deze dag de pianisten van de toekomst!

Wat hebben Rembrandt Frerichs Trio,
Kelvin Grout en Fred Händl met elkaar
te maken? ‘ze hebben hun sporen al
verdiend’. Het wereldberoemde trio
dat ook o.a. in Bimhuis en het c
oncertgebouw speelt, speelt jazz
waarbij pianist Rembrandt Frerichs,
ex-graffiti artiest, vaak innoverend te
werk gaat. Met de nieuwe CD Graffiti
Jazz geeft het trio de opwinding en
euforie van het illegaal graffiti spuiten
muzikaal klank, vorm en ritme.
Geïmproviseerde jazz klinkt als een
gespoten graffitistuk.
Fred Händl, concert op looproute 4 en 5

Kelvin Grout geeft speciale aandacht aan Engelse componisten zoals Frank Bridge waarvan onlangs
de CD ‘Frank Bridge’ is verschenen met superieur pianospel. De pianist Fred Händl is van een andere
orde en een groot bewonderaar van Zappa. Hij weet als geen ander deze muziek op de piano te laten
klinken, te beluisteren op zijn recente CD ZAPPA.

Victor Su (concert op looproute 4), Bettino Weisser (concert op looproute 5),
Max Valkenburcht (concert op looproute 2), Pierre Bennet (concert op looproute 1)

Andere jonge talenten zijn o.a. Joren Teurlings en Leo van den Bandt, die allebei al vijf edities van
de Pianowandeling hebben gespeeld. De Culemborgse Emile Nanninga zal zijn keuze van minimal
music laten horen. Michiel Roosen is pianist en afgestudeerd luchtvaart ingenieur. De prachtige piano
muziek in de film ‘The Pianist’, was voor Michiel dé inspiratiebron voor zijn eerst ingestudeerde werk:
een Chopin Nocturne in cis klein, waarmee tevens de film begon.
De zeer getalenteerde broers Aarón en Alejandro Ormaza uit Ecuador komen uit een zeer muzikale
familie. Ze spelen prachtig quatre-mains en Aarón laat ook solo werk horen uit het repertoire van zijn
afstuderen solo (2020) en 4-mains.
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Kelvin Grout, concert op looproute 2 (foto John Verhagen)
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Nederlandse componisten

Dank je wel

Stichting Pro Piano besteedt door middel van activiteiten als dit festival aandacht aan het spelen,
luisteren en componeren van piano muziek. Er is onder andere aandacht voor eigen werk van de
Middelburgse componist Douwe Eisenga die minimal music schrijft. Waaronder ‘For Mattia’,
opgenomen in de Radio 4 ‘Hart en Ziellijst’

Alle pianisten/musici I alle locaties I alle vrijwilligers I alle bezoekers, voor hun aanwezigheid en
donaties I Heykoop bloemisten I Plus Giel Smits I bloembinderij De Vier Hoeken I alle fotografen
Stichting Pro Piano I Koninklijk Conservatorium Den Haag I (Jong KC Muziek) I de fondsenwervers
de vier Pianocomitéleden en de coördinatoren I Stations Huiskamer Culemborg I Prins Bernhard
Cultuurfonds I Cultuurfonds Culemborg I Stichting Ondernemersfonds Culemborg I Evert Snel
Dank ook aan iedereen die (in)direct heeft bijgedragen aan de Pianowandeling en deze een warm
hart toedraagt.

De Culemborgse Ariadne Verstegen begon na het spelen van Canto Ostinato ook minimal invloeden
te gebruiken in haar improvisaties. Vanuit haar rol als ‘Improvisatiecoach’ laat ze haar leerlingen
ontdekken wat bij hun piano ontwikkeling past. Ze componeert zoals ze speelt: vrij en vanuit het hart.
Esther Groot uit Bennekom schrijft gevarieerd licht klassiek werk dat ze ook gebruikt in haar
lespraktijk. Kortom, Nederlandse composities worden gespeeld tijdens dit festival, mogelijk ook
nieuwe stukken. Door ze te spelen en te beluisteren hebben composities bestaansrecht.

pianofestival
culemborg

Colofon
Piano Buiten Festival Culemborg is een van de activiteiten van Stichting Pro Piano. In 2016 is Stichting Pro Piano opgericht
met als doel het promoten van pianomuziek in de brede zin: het luisteren, spelen en componeren.
Programmaboekje 2020
Samenstelling, redactie en vormgeving Ellen Verhagen en Peter Steutel
Organisatie Piano Buiten Festival Culemborg
Pianocomité Ellen Verhagen (artistieke leiding en fondsenwerving), Hanny de Winter, Elmar van Loon, Peter Steutel
Coördinatoren Dennis Broeders, Carmensita Overdijk
Online media
Website en social media: Bert van Corler, Elmar van Loon, Ellen Verhagen
Aanmelden voor Piano festival Culemborg 2021
Wie volgend jaar ook wil bijdragen - financieel, als pianist, als vrijwilliger of met een locatie - kan mailen naar
info@pianoculemborg.nl
Het Piano Festival (binnen of buiten) 2021 vindt plaats op zondag 12 september.
Dankjewel voor je komst!
Tot ziens bij het Piano Festival (binnen of buiten) op zondag 12 september 2021.

Douwe Eisenga, concert op looproute 1 en 2 (Foto: marc Machielse)
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www.pianoculemborg.nl I info@pianoculemborg.nl
www.stichtingpropiano.nl
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Evert Snel

Importeur van Fazioli
Dealer van o.a. Yamaha,
Schimmel, Seiler, Grotrian Steinweg
Tevens groot aanbod occasion instrumenten
Inkoop, verkoop, restauratie, stemmen,
onderhoud, verhuur, concertservice
Bezoek- en correspondentieadres:
Nieuwendaal 66 • 3985 AE Werkhoven
Tel. 0343 551577 / 551741 • Fax 0343 552059
www.evertsnel.nl • info@evertsnel.nl

