Jaarverslag NSO 2019 | Overwin
Tournee van het Nederlands Studenten Orkest
31 januari tot en met 26 februari 2019
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1. Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van het Nederlands Studenten Orkest 2019. Dit jaarverslag is een korte
samenvatting van de ontwikkelingen van het NSO in 2018/2019 en de eigenschappen die bij dit
geweldige project horen.
Een jaar geleden hebben we met zeven studenten besloten om een nieuw hoofdstuk te schrijven van
het NSO. Een geweldige ervaring die niet alleen ons heeft helpen ontwikkelen, maar ook het NSO,
zijn leden en alle betrokkenen. Het NSO is een zeer belangrijk initiatief dat inmiddels al 67 jaar in
Nederland leeft. Het organiseren van een tournee voor honderd studenten in Nederland, spelen in
de tien mooiste zalen van Nederland, kwalitatief goede concerten in het buitenland en dat allemaal
in een uitstekende sfeer met een professioneel artistiek trio en een evenzo professioneel
programma; nergens ter wereld vind je zo’n prachtig concept terug.
Ondanks dat het financiële weer waar we ons in bevinden steeds zwaarder wordt, heeft het
NSO ook dit jaar bewezen boven water te blijven en boven zichzelf te stijgen. Zowel muzikaal als
organisatorisch mogen we zeer tevreden zijn over deze 67e editie. De steun van sponsoren, fondsen
en universiteiten, de bezoekersaantallen en de vele vrijwilligers die het NSO rijk is waren zeer
bemoedigend en hoopgevend voor een goede toekomst van het orkest.
Naast de reguliere projectorganisatie is dit jaar specifiek aandacht uitgegaan naar een
nieuwe website, de uitvoer van de tourneestructuurverandering en het overschakelen op de cloud.
Met deze solide en toekomstbestendige basis ben ik ervan overtuigd het volgende bestuur onder
leiding van Kristina Klomp zichzelf en het NSO nog verder kan ontwikkelen. Wij nemen afscheid van
het NSO-bestuur, maar het NSO zal altijd in ons blijven!
Namens het bestuur van NSO 2019,
Niek Wattel
Voorzitter NSO 2019
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2. Algemeen
Artistiek
Dirigent
Soliste
Opdrachtcomponist

Arjan Tien
Maria Milstein
Hawar Tawfiq

Concerten
Datum
Zondag 10 februari 2019
Maandag 11 februari 2019
Dinsdag 12 februari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Zaterdag 16 februari 2019
Zondag 17 februari 2019
Maandag 18 februari 2019
Dinsdag 19 februari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Zaterdag 23 februari 2019
Zondag 24 februari
Maandag 25 februari 2019

Zaal
De Ruchte
Stadsgehoorzaal
De Oosterpoort
Konzertsaal UdK
Concertgebouw de Vereeniging
Theater aan het Vrijthof
De Doelen
LUCA School of Arts
Muziekgebouw
TivoliVredenburg
De Harmonie
Het Concertgebouw

Stad
Someren
Leiden
Groningen
Berlijn
Nijmegen
Maastricht
Rotterdam
Leuven
Eindhoven
Utrecht
Leeuwarden
Amsterdam

Aanvang
20:30
20:15
20:15
20:00
20:15
20:00
20:15
20:00
20:15
20:15
14:30
20:15

Programma
Hawar Tawfiq
Barazah (opdrachtcompositie)
Sergej Prokofjev
Vioolconcert no. 1
Dmitri Sjostakovitsj
Symfonie nr. 7 “Leningrad”
Toegift: Dmitri takes it all (arr. Arjan Linker)
Raad van Toezicht
Bonne Datema
Nynke Jansen
Leo Samama (tot 17 november 2018)
Roland Kieft (vanaf 17 november 2018)
Gegevens Stichting het Nederlands Studenten Orkest
Rechtsvorm:
Stichting
Correspondentieadres:
Postbus 11131, 2301 EC Leiden
Kantoor:
Spaarnestraat 11a, kamer 5, Utrecht
Website:
www.nso.nl
Bankrekeningnummer:
NL07 ABNA 0466 2813 74
Girorekeningnummer:
NL46 INGB 0000 0015 20
KvK nummer:
41198030
BTW nummer:
2760496
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Bestuur

Niek Wattel
Voorzitter
Technische
Bedrijfskunde

Jet van Oosterhout
Secretaris
Klassiek viool en
Technische
Bedrijfskunde

Marlijn Peuker
Penningmeester
Econometrie

Noah Stunt
Persvoorlichter
Pedagogische
Wetenschappen

Sander Beens
Orkestchef
Klassiek trompet

Tjeerd Broerse
Tourcoördinator
Tandheelkunde

Emma Weltings
Acquisiteur
Neuropsychologie
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Deelnemers
Dirigent Arjan Tien
Dirigent Arjan Tien (1968) studeerde viool en altviool aan het
Utrechts Conservatorium, waar hij in 1994 summa cum laude en
met onderscheiding afstudeerde voor het diploma Uitvoerend
Musicus. Als altviolist maakte hij zijn solo debuut met de Salzburg
Chamber Soloists tijdens een tournee door Zuid-Amerika in Sao
Paulo en Vitoria (Brazilië). Hij was solo-altist van het Nationaal
Jeugd Orkest en van 1992 tot 2005 altviolist in het Radio
Filharmonisch Orkest. In 1997 won hij de eerste prijs “RotaryFaller” van het concours van de Internationale Masterclass in La
Chaux-de-Fonds, Zwitserland.
Tien werkte van 1999 tot 2001 als assistent-dirigent bij het Radio
Filharmonisch Orkest en werd in 2006 benoemd als artistiek leider
en chef-dirigent van het Magogo Kamerorkest. De voortdurende
grote verscheidenheid in de programmering bij dit orkest, alsmede
zijn vele gastdirecties bij het Metropole Orkest naast zijn
gastdirecties bij internationale klassieke orkesten en operahuizen,
leverde hem het predicaat “een van de meest veelzijdige dirigenten van zijn generatie” op. Sinds
maart 2017 is hij chef dirigent en artistiek leider van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.
Daarnaast is hij hoofdvakdocent orkestdirectie aan het Conservatorium Maastricht en artistiek
adviseur van de Gauteng Opera in Johannesburg.
In 2010 dirigeerde Tien het NSO voor het eerst, wij zijn erg blij dat wij hem dit jaar opnieuw mogen
verwelkomen. Tien heeft goede herinneringen aan de tournee van negen jaar geleden. “Wat mij het
meest is bijgebleven waren de sociale en politieke obstakels rondom de Turkse tournee naar Istanbul
en Bursa, maar daarnaast natuurlijk ook de persoonlijke relaties die zijn ontstaan. Enkele bestaan
nog steeds, voor een aantal heeft NSO 2010 zelfs tot een huwelijk en inmiddels kinderen geleid.” Ook
de prachtige serie optredens met Prokofjevs Vijfde Symfonie ligt hem nog vers in het geheugen.
Arjan Tien verwacht dan ook veel van NSO 2019. “Met de ervaring van ‘mijn’ vorige NSO, maar vooral
ook het hoge niveau van de musici en het toegewijde bestuur in gedachten zijn de verwachtingen
hoog voor 2019.” Toch ziet de bevlogen dirigent ook uitdagingen. “Interessant wordt het smeden
van een nieuw orkest uit een groep mensen die nog nooit hebben samengespeeld, en dat
waarschijnlijk in die samenstelling daarna ook nooit meer zullen doen.” Ook het overwinnen van
mogelijke muzikale en technische twijfels en het maken van nieuwe herinneringen noemt Tien als
uitdagingen voor NSO 2019.
Over het programma zegt Arjan Tien het volgende. “Leningrad is een zeer beladen symfonie, een
muzikaal monument dat symbool staat voor verzet tegen nazisme en totalitarisme en voor haar
slachtoffers. Helaas is dit nu weer actueler aan het worden in een verhardende en minder tolerant
wordende wereld. Hawar Tawfiq geeft zijn eigentijdse invulling aan dit onderwerp en Prokofjevs
Eerste Vioolconcert is in de eerste wereldoorlog ontstaan. Het is een bijzonder en hoopgevend
signaal dat het jonge NSO er juist in deze tijd voor kiest om dit programma het thema ‘Overwin’ mee
te geven.”
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Soliste Maria Milstein
Violiste Maria Milstein (1985) werd geboren in Moskou, maar
groeide op in Frankrijk. Ze studeerde bij Ilya Grubert in Amsterdam
en David Takeno in Londen en was tussen 2011 en 2014 'Artist in
Residence' van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, waar ze bij
Augustin Dumay studeerde. Milstein won prijzen op vele
internationale concoursen zoals 'Città di Brescia' en 'Premio
Rodolfo Lipizer' in Italië, laureaat van de Kersjes Prijs in Nederland
en in 2016 ontving zij een Fellowship van het Borletti Buitoni Trust.
In januari 2018 ontving Maria Milstein de Nederlandse Muziekprijs,
de grootste onderscheiding voor klassieke musici in Nederland.
Milstein soleerde onder andere met het Radio Filharmonisch
Orkest, het Residentie Orkest, het Nationale Orkest van België en
Amsterdam Sinfonietta en werkte samen met dirigenten als Vasily
Petrenko, Giancarlo Guerrero, Michel Tabachnik, Reinbert de
Leeuw, Christian Arming, Ed Spanjaard en Ivan Meylemans.
Naast haar solocarrière maakt Milstein deel uit van het Van Baerle Trio, met pianist Hannes Minnaar
en cellist Gideon den Herder. Het trio heeft grote concoursen zoals het ARD Concours in München en
het Lyon Internationaal Kamermuziek Concours gewonnen en heeft twee cd's uitgebracht, allebei
geprezen door de internationale pers. Sinds 2014 is Milstein als hoofdvakdocent verbonden aan het
Conservatorium van Amsterdam.
Maria Milstein heeft hoge verwachtingen van haar samenwerking met het Nederlands Studenten
Orkest. Haar man Mathieu van Bellen, ook violist, soleerde in 2017 met het NSO, hierover zegt
Milstein het volgende. “Ik heb het project van NSO een beetje kunnen volgen toen mijn man
soleerde. De inzet en het enthousiasme van de musici en het bestuur maken de tournee tot een
groot feest. Nadat ik de belevenissen van Mathieu een beetje had kunnen volgen, kon ik niet
wachten om het zelf mee te maken!”
Het Eerste Vioolconcert van Sergej Prokofjev, waarin zij zal schitteren, heeft een bijzondere
betekenis voor Maria Milstein. “Prokofjev is een van mijn lievelingscomponisten en zijn eerste
vioolconcert behoort tot mijn favoriete stukken.” Milstein vertelt te zijn opgegroeid met de muziek
van Prokofjev. “Mijn vader speelde altijd veel van zijn pianowerken, ik kon meerdere pianosonates
uit het hoofd meezingen. De ongelofelijk mooie opname van David Oistrach van het eerste
vioolconcert ken ik denk ik sinds ik een jaar of 6 ben, maar nog steeds als ik de zachte tremolo’s van
de strijkers en de eerste inzet van de viool hoor krijg ik kippenvel. Dit stuk blijft mij opwinden en
ontroeren.”
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Opdrachtcomponist Hawar Tawfiq
Componist Hawar Tawfiq is afkomstig uit het Koerdische noorden
van Irak. Dit is dan ook waar zijn muzikale ontwikkeling begon. Al
op zesjarige leeftijd kreeg hij vioolles. Toen Tawfiq in 1998, toen
nog geen 16 jaar oud, na een gevaarlijke reis als asielzoeker in
Nederland aankwam, bleef zijn muzikale talent niet lang
onopgemerkt. Een lerares in het opvangcentrum waar hij verbleef
bracht hem in contact met het conservatorium in Tilburg. Na een
voorbereidend jaar werd Hawar Tawfiq aangenomen tot de
hoofdvakopleiding viool en niet veel later volgden zijn eerste
compositielessen. Jaren van onderhandelen en procederen over
zijn verblijfsvergunning en de vraag of hij mocht afstuderen gingen
voorbij, maar Tawfiq zat niet stil en ontwikkelde zich tot een
uitmuntend violist en componist. Vele gerenommeerde namen uit de nationale en internationale
muziekwereld bepleitten zijn zaak en hij kreeg toestemming om zijn studie aan het conservatorium af
te ronden. Tawfiq behaalde de mastertitel als violist en rondde de compositieopleiding af met de
hoogst mogelijke beoordeling. In de stukken die Tawfiq tijdens en na zijn studie schreef smelten de
westerse muziekcultuur en invloeden uit de Koerdische traditie samen tot zeer persoonlijke en
eigenzinnige muzikale ideeën.
Toen Hawar Tawfiq werd gevraagd om voor het Nederlands Studenten Orkest te componeren, was
hij meteen enthousiast. “In de eerste plaats door de gelegenheid om met Arjan Tien samen te
werken, maar vooral ook door het feit dat je als componist zelden de tijd krijgt om zo lang met een
orkest samen te werken.” Tawfiq benadrukt hierbij dat de tijd die hij met het NSO samenwerkt (een
hele maand) een belangrijke rol speelt om van een goede uitvoering een geweldige uitvoering te
maken. “Wanneer je als componist heel intens aan een stuk werkt, krijgt je klankwereld steeds meer
vorm en uiteindelijk kun je iedere klank dromen. Er is geen noot die zomaar ergens staat, je weet
precies hoe en waar en waarom. Als het ware word je als componist in het stuk gezogen en reis je er
in 3D doorheen. Als uitvoerende musicus is het onmogelijk om in een paar uur snel op diezelfde
hoogte te komen, daar is tijd voor nodig.”
De jonge componist verwacht veel van de studenten die zijn stuk zullen gaan spelen. “Ik twijfel er
niet aan dat het orkest zich honderd procent zal inzetten, maar ik hoop ook dat iedereen zich open
zal opstellen en bereid is om te blijven groeien tot het eindresultaat.” Tawfiq kijkt er naar uit om het
Nederlands Studenten Orkest zijn stuk te horen spelen. “Een succesvolle uitvoering is een soort
magie. De noten op zich zijn niet belangrijk, ze wachten totdat er muzikanten komen om ze te
betoveren! Alleen dan komt er een levend stuk muziek uit.”
Volgens Tawfiq is muziek van alle kunstdisciplines de meest abstracte. “Muziek heeft meerdere
dimensies. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet want er is geen gegeven om het te begrijpen! Wat
is ons begrip voor de klank van een waterval? Wat is ons begrip voor de klank van de wind door de
bomen? Het is veel meer een ervaring dan dat we het kunnen begrijpen.”
Hawar Tawfiq moedigt de studenten aan zich open te stellen voor de muziek en niet veroordelend te
luisteren. “Dan zal je zien dat het publiek hier in mee gaat!”
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Orkestleden
Viool 1
Romy Uijttenboogaart (CM)
Anne Nelissen
Brechje Weijmans
Emma Weltings
Emma Wissink
Eva Ykema
Jet van Oosterhout
Lisa van Dongen
Madelief Binnerts
Noah Hassler-Forest
Rianne Verduijn
Tjarda Leppers
Uen Ying Siu
Wouter Torringa
Viool 2
Irene van Blokland (AV)
Beatrix Vogelaar
Eline Overbeek
Emma Postema
Emma Wiersema
Jonne den Hond
Jorine Oosting
Linda Groenendijk
Marlijn Peuker
Nine Zonderop
Rosalie de Zeeuw
Rozemarijn Kaspers
Tamar Hokken
Altviool
Felix Corporaal (AV)
Annaleen van Noordenne
Anniek Reinhold
Femke Klein
Fieke Lucassen
Jolien Barto
Kristina Klomp
Maartje Schrauwen
Noah Stunt
Viola Koopman

Cello
Loes van Oosterhout (AV)
Dauwe Lentz
Evert-Jan Hekkelman
Hedwig Kok
Janne Brakkee
Lieuwe Mulder
Niek Wattel
Roemer Dolman
Rosa Lokenberg
Tjeerd Broerse
Contrabas
Aron Teunissen (AV)
Ebony Lim
Jakob Grüter
Maartje Koch
Nils Juijn
Pieter Beutler
Roos Sadraee
Saskia Gevers
Tomek van Leeuwen
Fluit
Miquel Guillem Gomez Ramos
Floortje Dowgwillo
Isabelle Haverkort
Hobo
Peter Lacković
Sanne van Dijk
Sander Rooijakkers
Klarinet
Maarten Takken
Sabine Jongerius
Elisa Sgorbini
Purcell de Noten
Fagot
Noortje van Doorn
Davide Aquino
Evert van Noort

Hoorn
Camiel Lemmens
Frank Monster
Hugo Pieters
Jan Krol
Jasper van Noort
Karin van Rens
Monique Voesten
Reinder Boomsma
Tobias van Dongen
Trompet
Sebastiaan Haverkate
David Blankestijn
Dineke Krol
Femke Kuiper
Mark Postma
Sander Beens
Trombone
Niels Jacobs
Benjamin Hondorp
Laurens Haverkate
Luuk Janssen
Niek Bollemeijer
Siebren van Noort
Tuba
Ivo Lemken
Pauken
Sebastiaan ten Kate
Slagwerk
Evelien Müller
Helmer Bijl
Léon Rietman
Maarten Walraven
Wouter Kuyper
Piano
Wout Postmus
Harp
Aline Hoeve
Yi He Zhu
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3. Programmatoelichting
Hawar Tawfiq – Barazah (opdrachtcompositie)
Barazah, die hoog in de bergen groeit. De plant heeft een sterke wilskracht, waardoor hij zichzelf
weet te voeden met mineralen en water van diep onder de rotsen. Wanneer dit lukt, groeit de plant
uit tot een ontzettend gezonde groente. Barazah ontwikkelt zich door de gleuven van rotsen heen.
Wie van een afstand kijkt, zal zien dat het lijkt alsof de plant uit de rotsen zelf groeit. Een bijgeloof
zegt over de plant: “Wie Barazah eet wanneer hij groeit, zal voor de rest van het jaar niet meer ziek
worden”. De sterke wilskracht van Barazah sluit aan bij het thema van NSO 2019: ‘Overwin’. Hawar
Tawfiq verwijst hiermee naar de lange weg die hij als vluchteling heeft moeten afleggen om te
kunnen komen waar hij nu is. Hij zegt hierover: “Er is altijd pijn geweest en het zal er ook altijd
blijven. Maar er is ook altijd een reactie op die pijn. En als we in de geschiedenis kijken, dan zien we
dat het alleen die reacties zijn die onsterfelijk zijn”. Daaruit valt ook te begrijpen dat overwinnen op zichzelf niet voldoende is wanneer we onze menselijkheid verliezen! Ik denk dat dit een
boodschap is die we in onze tijd heel hard nodig hebben.
Sergej Prokofjev – Vioolconcert nr. 1
Prokofjev’s eerste vioolconcert ontstond tijdens een
betekenisvolle periode in de Russische geschiedenis:
terwijl door de rest van Europa een zucht van ontlading
gaat als het einde van de Eerste Wereldoorlog nadert,
leidt toenemende anarchie in Rusland tot de
omverwerping van de monarchie tijdens de
Februarirevolutie van 1917. Ook Sergej Prokofjev is
bezorgd over wat er staat te gebeuren, maar op
creatief vlak is daar weinig van te merken. Sterker nog,
de jaren rond 1917 vormen een van zijn meest
productieve periodes, waarin hij naast een
vioolconcert vele andere van zijn bekendste stukken schreef.
Na de revolutie belandt Prokofjev via de VS en Duitsland uiteindelijk in Parijs, waar op 18 oktober
1923 (zesenhalf jaar na voltooiing) zijn vioolconcert voor het eerst wordt uitgevoerd, door de
Russische dirigent Koussevitzky, diens eigen orkest en hun concertmeester Marcel Darrieux als solist.
Ook de Hongaarse violist Joseph Szigeti is bij de première aanwezig. Hij is dan al zo enthousiast dat
hij in de jaren die erop volgen de grootste vertolker en pleitbezorger van het stuk zal worden: hij
speelt het talloze malen, maakt de eerste opname, en schrijft later in zijn leven poëtisch dat “dit
vioolconcert een mix van sprookjesachtige naïviteit en gedurfde onbeschaafdheid was, zowel in
opzet als textuur.”
De ster van diezelfde oktoberavond in 1923 is echter Igor Stravinsky, die zijn debuut als dirigent
maakt als hij de uitvoering van zijn nieuwe ‘Octet voor blaasinstrumenten’ leidt. Hoewel beide
stukken vandaag de dag tot het gangbare concertrepertoire behoren, kwam het Parijse publiek die
avond vooral voor vernieuwende muziek, en op dat vlak had Stravinsky meer aan hun verwachtingen
voldaan. De Parijse muziekcritici uitten dezelfde hard verwoorde bezwaren als het publiek. Zij
hadden barbaarse klanken van Prokofjev verwacht, zoals die uit ‘Scythische suite’ en het ballet ‘Le
chout’ van een jaar eerder, niet een (naar de smaak van die tijd) te weinig vernieuwend en
‘romantisch’ vioolconcert. De Franse componist George Auric noemde het vioolconcert zelfs
mendelsohnesk, en dat was ongeveer de grootste diskwalificering denkbaar. Al die negatieve kritiek
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was ongetwijfeld een grote teleurstelling voor de 26-jarige Prokofjev, die voor het eerst een
uitvoering van een van zijn stukken in Parijs had bij kunnen wonen. Het verschil in stijlen tussen zijn
werken verklaart Prokofjev later in zijn biografie, als hij schrijft dat er vijf soorten stijlen door zijn
oeuvre lopen: het klassieke, het moderne, de toccata, het lyrische, en het scherzo-achtige. Zijn eerste
vioolconcert valt onmiskenbaar in de lyrische categorie.
In Prokofjev’s eerste vioolconcert wordt de traditionele opzet van een ‘concerto’ omgekeerd: er
staan juist twee langzame, lyrische delen aan het begin en het einde, en het middendeel is snel en
virtuoos. Het eerste deel opent met een lyrische vioolmelodie die zachtjes en ‘sognando’ (dromerig)
wordt gespeeld boven altviooltremolo’s. De viool treedt vervolgens in dialoog met de houtblazers,
waarna een tweede virtuoos en ‘narrante’ (vertellend) thema volgt. Uiteindelijk keert de muziek in
dit deel terug naar dezelfde dromerige sferen waarmee het begon, maar nu speelt een fluit het
hoofdthema, begeleid door de soloviool en harp. Het tweede deel is een scherzo in rondovorm, met
de tempo-aanduiding ‘vivaccisimo’ (zeer levendig). Hier is even de moderne en ‘wilde’ Prokofjev te
horen, in ondeugende muziek die zich kenmerkt door een combinatie van ritmische ostinato’s,
pittige harmonieën, en een hoge technische moeilijkheidsgraad. Het slotdeel, beginnend in
‘moderato’, hervat de sfeer uit het eerste deel met een thema in de fagot boven een
orkestbegeleiding die tikt als een metronoom. De soloviool pakt overtuigend het thema van de fagot
over, maar valt even later terug in een begeleidende rol als de muziek overgaat in een sneller stuk
(‘allegro moderato’). Opeens wordt deze vaart stopgezet en horen wij nog één keer het dromerige
openingsthema uit het eerste deel terug. Hierna nemen tempo en dynamiek af en met het uitsterven
van de muziek worden we achtergelaten in etherische sferen.

Dmitri Sjostakovitsj – Symfonie nr. 7 in C-groot, “Leningrad”
(1941)
Dmitri Sjostakovitsj componeerde het grootste gedeelte van
zijn zevende symfonie in de stad waaraan hij het werk
opdroeg: Sint-Petersburg, in Sovjettijden Leningrad geheten.
Bij het beleg van die stad, dat van september 1941 tot begin
1944 duurde, kwamen zo’n driehonderd duizend
Sovjetsoldaten om en stierven naar schatting een miljoen
burgers als gevolg van bombardementen, uithongering en
kou. Daarmee is het een van de bloedigste en langstdurende
belegeringen in de geschiedenis.
Hoewel de leden van Leningrads meest prestigieuze artistieke instituties in de zomer van 1941
worden geëvacueerd, weigert Sjostakovitsj op dat moment zijn thuisstad te ontvluchten. Net nadat
de Nazi’s hun opmars naar Leningrad zijn begonnen, voegt hij zich bij het Russische leger. Hij graaft
greppels en maakt lichte-muziek-arrangementen die uitgevoerd kunnen worden aan het front. Eind
juli krijgt hij een nieuwe taak toebedeeld: hij wordt lid van de brandweerbrigade van het
conservatorium. Hij brengt zijn familie onder op een relatief veilige plek en na zijn diensten schrijft hij
thuis verder aan een nieuwe compositie, waaraan hij op 15 juli is begonnen te werken. Hoewel
Sjostakovitsj oorspronkelijk een losstaand symfonisch gedicht wil componeren, beseft hij al snel dat
het deel dat hij op 3 september voltooit slechts de opening vormt van wat zal uitgroeien tot een
lange en hoogst persoonlijke symfonie. In de komende maand werkt hij op grote snelheid de
volgende twee delen af. “Onze kunst wordt bedreigd door groot gevaar,” vertelt hij die maand op de
plaatselijke radio, “maar wij zullen onze muziek verdedigen.” Inmiddels weet bijna elke Rus dat ’s
lands grootste levende componist aan een symfonie werkt die hun heldhaftige weerstand tegen de
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Nazi’s kracht bij zal zetten. Het belang van zulke morele steun ontgaat ook de Sovjetautoriteiten niet,
en zij overtuigen Sjostakovitsj er alsnog van dat zijn evacuatie noodzakelijk is. De componist vertrekt
daarop met zijn gezin naar Samara (in Sovjet-Rusland nog Koejbysjev geheten), waar hij in december
van dat jaar de finale van zijn symfonie voltooit.
Een half jaar later is de Zevende al uitgevoerd in Koejbysjev, Moskou en zelfs buiten de landsgrenzen,
in Londen en New York. Sjostakovitsj had toen hij aan de symfonie begon te schrijven gehoopt op
een première in Leningrad door het Leningrad Filharmonisch Orkest, maar dat orkest was al
geëvacueerd. Na de vreselijke winter is er ook van het radio-orkest in Leningrad nog maar weinig
over: slechts veertien leden en een dirigent hebben het overleefd in de stad. Zij hebben al sinds
december niet meer opgetreden, maar in maart wordt besloten het orkest op te roepen voor de
bijzondere première van de Zevende in ‘haar’ thuisstad. Het ensemble wordt aangevuld met meer
dan tachtig amateur- en beroepsmusici uit de frontlinies, die in ruil voor hun deelname extra
rantsoen ontvangen. Veel van hen zijn ernstig vermagerd en vaak moet er tijdens de repetities
worden gestopt omdat er mensen flauwvallen door uitputting en ziekte; de kou van die
verschrikkelijke winter heeft zijn nasleep en drie orkestleden redden het zelfs niet tot aan de
première. Nadat de veeleisende noten van de Zevende wekenlang zijn ingestudeerd, vindt de
Leningrad-première uiteindelijk plaats op 9 augustus 1942. Eraan voorafgaand is een speciale
luchtaanval op de Duitse artillerie ingezet, zodat het concert zonder verstoringen kan plaatsvinden
en men de muziek overal in de stad kan horen. De radio-uitzending wordt namelijk met luidsprekers
versterkt, niet alleen om de Russische burger een hart onder de riem te steken, maar ook om de
Duitse soldaten angst in te boezemen.
Ook in het buitenland komt de Zevende al snel bekend te staan als een symbool van onophoudelijke
Russische moed. Nadat de partituur op microfilm via Teheran en Caïro bij de geallieerde Amerikanen
terecht is gekomen, klinkt op 19 juli 1942 al een uitvoering voor de Amerikaanse radio, die door
miljoenen mensen wordt beluisterd – een onvoorstelbare gebeurtenis in die tijd voor nieuwe
muziek! De volgende dag staat een afbeelding van de componist in brandweeruniform op de
voorpagina van Time Magazine. Ondanks dit massale enthousiasme waren geëmigreerde avant
garde-componisten als Schönberg, Stravinsky en Hindemith minder gecharmeerd van Sjostakovitsj’
vrij conservatieve muzikale ideeën en de vele herhalingen van motieven die de componist gebruikte
om zijn oorlogsindrukken te verklanken. Sjostakovitsj had dit soort kritiek al voorzien toen hij nog
maar net aan het werk was begonnen: “Laat men mij maar van van alles beschuldigen, maar dit is
hoe ik oorlog hoor.”
Oorspronkelijk zat er een uitleg bij de symfonie waarin de componist het werk duidt als een
verbeelding van de oorlogstaferelen in Leningrad, en als een overwinning van de Russen op de Nazi’s.
De kans is echter groot dat het hier om een tekst gaat die Stalin moest zinnen. Op de eerste pagina
van de partituur staat enkel “Opgedragen aan de stad Leningrad”, en later schreef Sjostakovitsj dat
het meer gaat om een emotionele interpretatie dan een natuurlijke imitatie van oorlog, en dat de
symfonie een universele boodschap probeert uit te dragen, van de hoop op betere tijden en de
“overwinning van licht op duisternis, van menselijkheid op barbarisme.” Net zo goed als een verhaal
dat ontstaan is ter nagedachtenis aan de gruwelijke gebeurtenissen die de burgers in Leningrad
hebben moeten doorstaan tijdens het Stalin-regime en het beleg door de Nazi’s, brengt de Zevende
dus ook een algemeen menselijk verhaal over moed, lijden, verlies en de niet aflatende hoop dat de
mensheid het altijd aanwezige kwaad kan weerstaan.
De symfonie
Het eerste deel van de Zevende opent met een moedige, opgewekte melodie, unisono gespeeld – de
stem van mensen die zeker zijn van zichzelf en van de toekomst. Hun vreedzame, dagelijkse bestaan
wordt al vrij snel onderbroken door een in eerste instantie onschuldig en optimistisch thema, voor
het eerst gespeeld door de violen en fluit. Het begeleidende marsritme doet echter al vermoeden dat
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er wel degelijk iets staat te gebeuren. Dit marsthema staat centraal in dit openingsdeel: het wordt
twaalf keer herhaald, geleidelijk aan luider, steeds in andere, en uitgebreidere bezettingen, en met
steeds meer verstorende elementen die de sfeer duisterder maken. De twaalfde herhaling wordt vlak
voor het einde bruut afgebroken door een nieuwe, agressieve variatie op het marsthema, waarin
extra koperblazers en een derde kleine trom zich bij de oorlogsmachinerie voegen. Na een grandioos
crescendo met een klap op de tamtam vallen de trommels ineens stil en klinkt een tragische gil op
het hoogste volume van het hele orkest. Nadat de hele machinerie tot rust is gebracht, leiden een
fluit- en een klarinetsolo naar een klaagzang van de fagot, die eenzaam uitsteekt boven een kale
begeleiding. Het eerste deel eindigt met een zacht klinkend coda op het marsthema.
Na deze gewelddadige opening begint het tweede deel opgewekt, hoewel zeer ironisch: hoe vrolijk
kan je immers zijn na een oorlog? De pijn van het verlies komt naar voren in lyrische solo’s, zoals van
de hobo en later van de basklarinet. Het middendeel ontsteekt zelfs even in bittere woede,
beginnend met een priemende Es-klarinetsolo en de oorlog lijkt met de slagwerkgeluiden zelfs even
terug te keren. Na omspelingen eindigt dit deel berustend met een enkele altfluit die nog wat hoop
lijkt te bieden na al het verdriet.
Het langzame derde deel begint met grimmige en groots opgezette akkoorden in de houtblazers en
harpen, gevolgd door een gevoelige strijkersmelodie, dapper in zijn naakte eenvoud. De solofluit
speelt een tweede thema, begeleid door pizzicato (‘plukkende’) strijkers. Net als in het tweede deel
keert ook in dit derde deel de oorlog halverwege even terug, maar nu is er geen ironie meer te
beleven: hier wordt de pijn tot op het bot gevoeld. Het ‘Adagio’ eindigt met de akkoorden en het
thema uit het begin van dit deel.
Met een fluisterende paukenroffel en een zoekende melodie in de strijkers gaan we over in de finale.
Als de lage strijkers een nieuw marsachtig thema inzetten, voegen steeds meer stemmen zich een
voor een in de razernij die volgt. In een korte tussensectie zetten de hoge strijkers een repetitief
thema in, geaccentueerd door cellisten en bassisten die pizzicato’s hard tegen hun toets aan slaan,
waarna een langzamer en rustiger deel volgt. Met een nieuw thema dat fluisterend begint in violen
en fluiten wordt gaandeweg toegewerkt naar een grote conclusie, doorspekt met koperfanfares en
bekkenslagen, eindigend in C-groot, de traditionele toonsoort van overwinning. Maar zelfs dan, als
het openingsthema van de symfonie terugkeert in de lage instrumenten, klinken er noten die niet
thuishoren in deze opgewekte toonsoort. Aan de overwinning kleeft dan ook de wrange bijsmaak van
al het geleden verlies, en de kleine trom herinnert ons eraan dat hoewel men heeft overwonnen,
nieuwe bedreigingen altijd op de loer zullen liggen.
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4. Ondersteuning NSO 2019 Overwin
Beschermheer en beschermvrouwe
Hunne Hoogheden Prins Maurits en Prinses Marilène van Oranje-Nassau, van Vollenhoven
Comité van aanbeveling
Amsterdam
Prof. dr. ir. Karen Maex, Rector magnificus Universiteit van Amsterdam
Mr. dr. M. J. Cohen, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Prof. dr. V. Subramaniam, Rector magnificus Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. S. A. Reinink, Algemeen directeur Het Concertgebouw N.V.
Drs. F. A. van Houten, President en Voorzitter van het Executive Committee van Koninklijke Philips
N.V.
Drs. J. J. van der Wijk, Directeur Conservatorium van Amsterdam
Mevr. Halsema, Burgemeester van Amsterdam
Dhr. M. Sanders, Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Holland Festival
Eindhoven
Drs. R. Treep, Voorzitter Academisch Genootschap
Dhr. J. A. Jorritsma, Burgemeester van Eindhoven
Ir. J.J. de Jong, President Philips Nederland
Prof. dr. ir. F. P. T. Baaijens, rector magnificus, Technische Universiteit Eindhoven
Mr. G. R. C. Dierick, CEO NXP Nederland
Drs. E. C. Meijer, Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen
Mw. dr. K.C.A.M. Nabbe, Voorzitter Raad van Bestuur Diagnostiek voor U
Groningen
Drs. G. G. Wiarda, Oud-dirigent Groninger Studenten Orkest 'Mira' en voorzitter NSO 1966
Mr. J. F. M. Aartsen, Voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Groningen
Drs. H. J. Pijlman, Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen
Josien Le Coultre, Viooldocente
Drs. S. Y. Leistra, Partner Boer & Croon
Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen
Prof. dr. E. Sterken, Rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen
Leeuwarden
drs F.J.M (Ferd) Crone, burgemeester van Leeuwarden
prof. dr. J. (Jouke) de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. ir. C.J.N (Cees) Buisman, wetenschappelijk directeur Wetsus
ir E. (Erica) Schaper MBA, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool NHL - Stenden
drs. A.C. (Diane) Keizer - Mastenbroek, Vice-voorzitter College van Bestuur Hogeschool Van Hall
Larenstein
drs W. (Wiebe) Wieling, Voorzitter College van Bestuur Piter Jelles College
Leiden
Drs Emile R. Jaensch, Burgemeester van Oegstgeest
Prof. mr. C.J.J.M. Stolker, Rector Magnificus & Voorzitter Universiteit Leiden
Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur TU Delft
Prof. dr. D. D. Breimer, Oud-rector magnificus Universiteit Leiden
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Prof. dr. P. C. W. Hogendoorn, Decaan faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden en Vicevoorzitter
Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
Drs. H. J. J. Lenferink, Burgemeester van Leiden
Maastricht
Dhr. J. Boelen, Directeur Theater aan het Vrijthof
Mevr. J.M. Penn-te Strake, Burgemeester van Maastricht
Mevr. M. Douwes, relatiemanager Philharmonie Zuidnederland
Prof. Dr. M.P. Van Dieijen-Visser, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+
André Rieu
Prof. dr. Rianne Letschert, Rector Magnificus Maastricht University
Nijmegen
Dhr. H. Beerten, Voorzitter Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek
Prof. dr. J. H. J. M. van Krieken, Rector Magnificus Radboud Universiteit
Prof. dr. ir. A. P. J. Mol, Rector magnificus en vice-voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University
& Research
Prof. mr. S. C. J. J. Kortmann, Hoogleraar burgerlijk recht en oud-rector magnificus Radboud
Universiteit
Prof. D.H.J. Wigboldus, Voorzitter College van Bestuur Radboud Universiteit
Rotterdam
Mr. I. W. Opstelten, Oud-burgemeester van Rotterdam
Leo Samama, componist, voormalig directeur Nederlands Kamerkoor en artistiek coördinator
Residentie Orkest
Someren
Mw. drs. I. van Nieuwenhuijsen, Rector Varendonck College
Dhr. H. A. J. van der Loo, Voorzitter Nationaal Museum Klok & Peel in Asten
Mr. H. G. Vos, Burgemeester van Asten
Mw. D. Blok, Burgemeester van Someren
Dhr. L. van de Moosdijk, president Muziekvereniging Somerens Lust
Dhr. B.A.C. Bennenbroek, Voorzitter commissie Theater en Film en bestuurslid De Ruchte
Utrecht
Jeroen Bartelse, Algemeen directeur TivoliVredenburg
Prof. dr. H. Kummeling, Rector Magnificus Universiteit Utrecht
Dhr. J. Bogerd MBA, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht
Mr. J. H. C. van Zanen, Burgemeester van Utrecht
Dhr. J. Schillings, Directeur HKU Conservatorium van Utrecht
Mw. M. van Merriënboer, Directeur Parnassos Cultuurcentrum
Lokale comités
Comité Amsterdam
Ulrike Weller
Ariane Zwiers
Robert Weller
Jacob van der Vlugt

Studentcomité Amsterdam
Ruben van der Ven
Aron Teunissen
Rosa Lokenberg
Sebastiaan ten Kate
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Comité Eindhoven
Cecilia van der Zeeuw-de Boer
Olga Bierens de Haan
Aimée van Dobben-Rodenburg
Grieta van der Weg
Joris de Bie

Studentcomité Eindhoven
Sabine Jongerius
Anoek de Jonge
Wouter Kuyper
Jasper van Noort
Luuk Meeuwis

Comité Groningen
Lynette Vos
Gerrit-Jan van de Braak
Klaas van der Lingen
Sebastiaan Dulfer

Studentcomité Groningen
Jarick Bruinsma
Loes van Oosterhout
Brechje Weijmans
Emma Postema
Jan Krol

Comité Leeuwarden
Jacques Malschaert
Francine (M.F.) Hoogslag-Bienfait
Albert Sikkema
Lies Willers
Wendy Haans
Yasmin van der Haven

Comité Someren
Bernadette Raymakers – van den Heuvel
Mieke Storms
Jan Peters
Ludy Schakenraad-Beuvens

Comité Leiden
Frank Brunnekreeft
Bastiaan Vinkenburg
Maaike Vinkenburg
Marjolein Siemens
Saskia Baatenburg

Studentcomité Leiden
Femke Hempel
Simon Toussaint
Lily Jalink
Martijn Keijzer
Merel Streng

Comité Maastricht
Lavienja Schreurs
Saskia Janssen
Patricia Stoot

Studentcomité Maastricht
Anna Huijnen
Hugo Pieters
Dite de Jong

Comité Nijmegen
Laurent Mostart
Piet van Kalmthout
Roel Schutgens
Henriëtte Honee
Aly Spelde
Tineke Meijs
Walter van Suijlekom

Studentcomité Nijmegen
Guus van der Ham
Tim van der Geest
Celis Tittse
Folkert Woudstra
Kirti Singh
Frank Buschman

Comité Rotterdam
Max Oosterhuis
Petra Drop - Frets
Katinka Kamerman
Ina Pannekoek-Dubois

Studentcomité Rotterdam
Anna Kosters
Maartje Koch
Berend van Gurp
Jasper den Hond
Marieke Kosters
Emma Koch
Marit Dieters
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Comité Utrecht
Ineke Brunt
Liesbeth Blankhart
Hanneke Taat
Janneke Ouwerkerk

Studentcomité Utrecht
Esther Halter
Laurine Slingerland
Sarah Verbandt
Petra Sanders
Renette Kwakkenbos

Financiële ondersteuning
Bedrijven
Apotheek Groesbeek
CHDR
CPO
Crowe Horwath
De Variabele Vastgoedservice
Hoes Errogas
Loyens & Loeff
Strong Reasons Interim Management
Uitzendbureau de Werkstudent
Werkwijzer Uitzendbureaus

Bijzonder Concert
RCOAK
Fonds Sluyterman van Loo
ANBO Dichtbij
Nationaal Ouderenfonds

Fondsen
Boelstra-Olivier Stichting
Elisabeth Strouven Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds
Gemeente Rotterdam
Iona Stichting
Leids Universiteits Fonds
Universiteitsfonds Utrecht
Stichting VSB Fonds
Stichting Herason
Van Capellen Stichting
Stichting Bevordering van Volkskracht
Gemeente Nijmegen
Amsterdams Fonds voor de kunsten
Fonds 1818
Fentener van Vlissingen Fonds

Universiteiten
Erasmus Universiteit Rotterdam
Katholieke Universiteit Leuven
Maastricht University
Radboud Universiteit Nijmegen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân
Technische Universiteit Berlijn
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Tilburg University
Universiteit Leiden
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Wageningen University & Research

Organisatorische ondersteuning
Xiom Food & Events
Frederieke Hoitink
Maria Milstein
Krol Reizen
Mark en Esther Hikspoors
Matthijs Kappers
Nederlands Studenten Kamerorkest 2019

Léon Rietman
Yvonne Leunissen
Marie-José Schrijner
De Brauw Blackstone
Westbroek
Mirjam Haak

Concert Berlijn
Bettina Liedtke

Concert Leuven
Heidi Froyen
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Peter Peuker
Vice-rector TU Berlin
Stefanie Strechan

Bart Raymaekers
Ine Clerckx
Geert de Bievre
Lies Koopman
Carl van Eyndhoven
Wendy Claas

Bijzonder Concert
Willem Schortinghuis
Tobias Janssen
Alle betrokken vrijwilligers

Educatie
Ine van der Ven

Artistieke ondersteuning
Evert-Jan Hekkelman
Femke Kuiper
Esther Halter
Felix Corporaal
Wouter Kuyper
Evelien Müller
Irene van Blokland
Tamar Hokken
Jolien Barto
Siebren van Noort
Hugo Pieters
Coen van den Bos
Niels Jacobs

David Schelfhout
Anne Marieke Zijlstra
Jarick Bruinsma
Mark Postma
Luuk Janssen
Ivo Lemken
Arjan Linker
Lisa van Dongen
Tobias Janssen
Sebastiaan Haverkate
Douwe Zuidema, bibliothecaris KCO
Alle orkestleden die mee hebben gespeeld bij
Spiegelzaal en Podium Witteman

Repetitoren
Tomi Shimon
Michael Rein
Frank Brakkee
Wim Hulsmann
Peter Leerdam
Marc Aixa
Carla Meijers

Aisling Casey
Daan Kuiper
Pit Brosius
Arjan van de Merwe
Jeroen Schippers
Nico Schippers
Rolf Verbeek

Materiële ondersteuning
Tympro
Nationale Jeugdorkesten Nederland
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Utrechtsch Studenten Concert
Reiscommissie van het USConcert
Nederlands Studenten Jazz Orkest
Harmonie l’Union Fraternelle
Jasper van Noort
Bartholomeus Gasthuis
Yogacello
Indigo Student
NPO Radio 4

Parnassos Cultuurcentrum
CREA Amsterdam
‘De Hoof’ Groepsaccommodaties
Max Avondconcert
Podium Witteman
Spiegelzaal
Bart van Leuven
Piano’s Vleugels Eindhoven
StingrayBrava
Slagwerkverhuur Friesland
Pustjens Percussion Products
Piano’s Vleugels Eindhoven
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Bloemen en geschenken
Utrecht: Banketbakkerij Blom
Groningen: Finance Solutions
Leiden: Bloemenhuis Duivenvorden
Nijmegen: Bloemist Het Molentje
Rotterdam: Koekela
Maastricht: Fysio Maastricht Zuyd / Ergo
Maastricht Zuyd
Amsterdam: Ivy Flowers Amsterdam

Lunches
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool
Leiden: Universiteit Leiden
Eindhoven: NXP Semiconductors
Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen
Rotterdam: Erasmus Universiteit
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
Maastricht: Maastricht UMC+

Nafeesten
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
Rotterdam: Loyens&Loeff
Amsterdam: Uitzendbureau de Werkstudent
Creatieve ondersteuning
Jacob van der Vlugt
Thomas van Asselt
Suzanne Hoenderboom
Evert de Vries
Veerle Bastiaanssen
Kenza Koutchoukali
Hans Wasmus
Hitske Aspers
Jorrit Kafoe
iDrukker
Raad van Toezicht
Bonne Datema
Nynke Jansen
Leo Samama
Roland Kieft
Stichting Vrienden van het Nederlands Studenten Orkest
Matthijs Lamberts
Jan Wouter Brunings
Frank Brunnekreeft
Reinout de Boer
Anneke Marsman
Anoek de Jonge
Kascomissie
Martijn Keijzer
Tammo Zijlker
Debora Kole
Rogier Strijbis
Fransien Woltjer
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5. Nederlands Studenten Orkest 2019 ‘Overwin’
Voorbereiding
Bestuursvorming
Halverwege maart werd Niek als voorzitter van het Nederlands Studenten Orkest 2019 gevraagd en
eind maart heeft hij toegezegd. Tijdens het project van NSO 2018 is door het vorige bestuur
aangekondigd dat leden interesse konden tonen in een bestuursjaar bij NSO. Dat leverde een hoop
reacties op waardoor er onder andere keuze was uit een hoop gemotiveerde studenten. Bij de
bestuursvorming is rekening gehouden met de woonplaats van potentiële bestuurders ten behoeve
van de nationale dekking van het NSO, eerdere bestuurs- of commissie-ervaring, liefde voor het NSO,
verhouding man/vrouw, verschillende soorten mensen die elkaar aanvullen en vooral motivatie voor
een bestuursjaar. Eind mei was het gehele bestuur geformeerd zonder ook maar een enkele afwijzing
gehad te hebben, een unicum in de afgelopen jaren. Het is hoopgevend voor de komende jaren dat de
steeds hoger wordende studiedruk geen invloed heeft gehad op de bestuursvorming van het NSO. Het
bestuur werd geformeerd door twee bestuursleden uit Enschede, één uit Groningen, één uit Nijmegen,
twee uit Utrecht en één uit Leiden. Daarmee werden de Universiteit Twente, het Conservatorium van
Zwolle, het Conservatorium van Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit
Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden vertegenwoordigd. De diversiteit en
het aanstekelijke enthousiasme was zeer hoopgevend voor een prachtig jaar!
De zomermaanden hebben in het teken gestaan van het leren kennen van de organisatie,
inwerken op de individuele functies en het maken van plannen voor het project in 2019. Na een
overdrachtsweekend met het nieuwe en oude bestuur aan het eind van de zomervakantie in
Monnickendam was het bestuur er klaar voor.
Speerpunten
In het afgelopen jaar hebben we ons naast de reguliere bestuurstaken geweid aan drie grote
speerpunten:
De website van het NSO was verouderd; de lay-out zag er verouderd uit en de website werkte
op een oud en moeilijk te gebruiken systeem waardoor de website erg moeilijk aan te passen was. Al
jaren stond deze grote klus op het programma. In 2017 is er een poging gedaan, maar de
samenwerking met de bouwer van de website verliep niet soepel. Halverwege 2018 kwam de eerste
oplevering die niet naar wens was waarna het project gestopt is. Noah zag het wel zitten om dit op te
pakken en is hiermee aan de slag gegaan naast haar reguliere persvoorlichtertaken.
Daarnaast hebben we voor het eerst in tientallen jaren een pilot gedraaid met een nieuwe
tourneestructuur. In plaats van een gescheiden binnen- en buitenlandtournee, werd binnen- en
buitenland dit jaar vervlochten tot een internationale tournee waarbij het orkest twee kleine tournees
van drie dagen maakte naar Berlijn en Leuven en eindigde in het Concertgebouw in Amsterdam. Het
doel van de nieuwe structuur was om een langere spanningsboog van de tournee te maken door het
buitenland op te nemen in de voorheen kwalitatief betere binnenlandtournee en door toe te werken
naar het laatste concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Tevens was het doel om dichterbij huis
te blijven en daardoor banden met universiteiten en diens steden in het nabije buitenland te creëren
wat zorgt voor stabiliteit en waar het NSO vaker naar kan terugkeren.
Als laatste is in 2018 een voorzet gegeven om NSO “in the cloud” te brengen. Voorheen werd
er veel geprint en opgeslagen in fysieke mappen. Ook had elk bestuurslid een eigen harde schijf met
zijn/haar documenten. Als laatste waren er diverse online systemen die gebruikt werden: Dropbox,
Google Drive en OneDrive. Het speerpunt voor dit jaar is – meegaand met de trend van digitaliseren –
om al deze systemen onder te brengen in één systeem: Google Team Drive.
Pagina | 20

Programmakeuze
Medio 2017 was de Zevende Symfonie van Dmitri Sjostakovitsj een van de grote werken die
voorgesteld is door Nicolien Verburg aan Arjan Tien. Mede door de onmogelijke bezetting of de te
kleine uitdaging van de andere grote werken is “Leningrad” uit de bus gekomen. Een spectaculair stuk
met een indrukwekkend verhaal, een enorme spanningsboog en een stuk dat tien repetitiedagen en
twaalf concerten interessant blijft. Al vrij snel werd Maria Milstein als potentiële solist genoemd en
toen zij aangaf graag bij NSO te willen soleren, is bij haar de keuze van een licht verteerbaar solowerk
neergelegd. Prokofiev’s eerste vioolconcert is een van de lievelingswerken van Maria en paste met het
karakter en de lengte van circa 20 minuten perfect in het plaatje. Hawar Tawfiq werd veelvuldig
genoemd als opdrachtcomponist van NSO. Na hem gepolst te hebben, is er in juli 2017 een aanvraag
bij Fonds Podiumkunsten voor Hawar gedaan. Deze aanvraag is helaas afgewezen, maar de in januari
2018 ingeleverde verbeterde versie is wel goedgekeurd en daarmee was de programmering van NSO
2019 een feit.
Er werd vanaf begin 2018 al gespeculeerd over het programma en het artistiek trio van NSO
2019. In juni is het programma dan ook officieel bekend gemaakt met een filmpje waar veel ballonnen
in werden gebruikt, iets herkenbaars dat dit jaar veel door het bestuur gebruikt.
Grafisch vormgever
Elk jaar kiest het NSO een grafisch vormgever die in dat jaar al het beeldmateriaal mag ontwerpen.
Op een vacature van Noah kwamen tientallen reacties en voor ieder bestuurslid sprong
Nonstopcollective (NSC) erbovenuit. Ze zagen er zeer professioneel uit, waren nog vrij jong en zagen
vooral heel veel potentie in het NSO. De samenwerking begon met een identiteitsontwikkeling wat
werd vormgegeven in een brainstorm tussen NSO en NSC. Op die identiteitsontwikkeling heeft NSC al
het beeldmateriaal gebaseerd. De combinatie van het thema “Overwin” en de jonge enthousiaste
studenten heeft NSC uitgebeeld door natuurkrachten te gebruiken. Onderstaand zijn enkele
voorbeelden van beeldmateriaal wat NSC voor het NSO heeft gemaakt.

De posterontwerpen van NSC
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Officiële overdracht
Op 4 september 2018 was de officiële overdracht, de vergadering waarop het oude bestuur hun jaar
bespreekt en het nieuwe bestuur hun grove plannen voor het jaar presenteert. Het financieel
jaarverslag werd nog niet goedgekeurd en tegelijkertijd kwam toen het besef dat we de taak hadden
om dit jaar financieel gezond te blijven gezien het verlies van 2018. De druk om financieel gezond te
blijven heeft het hele jaar doorgesijpeld, ondanks dat we daardoor sommige zaken minder of helemaal
niet konden doen, heeft het er wel voor gezorgd dat we creatief zijn gaan kijken hoe we kosteloos of
goedkoper dan voorheen zaken kunnen doen.
Orkestbezoeken en constitutieborrel
De gehele maand september en begin oktober zijn
orkesten door het hele land bezocht om het project
van NSO 2019 aan te kondigen en orkestleden door
het hele land te enthousiasmeren voor de audities.
De auditieflyer die door NSC was gemaakt, viel
enorm op, evenals de verkleedpartij die het bestuur
van de orkestbezoeken had gemaakt.
Begin oktober was de constitutieborrel van
het NSO. Deze vond dit jaar plaats in Café Otje in
Utrecht. Voor deze borrel waren, naast onze ouders Auditieflyer
en beste vrienden, alle studentenorkestbesturen en
bestuursleden van voorgaande NSO besturen
uitgenodigd. De opkomst was overweldigend en het
was een zeer gezellige avond. De pedel was hoornist
Michiel Blomaard, die alle gasten op traditionele
wijze voorstelde aan het bestuur. Zo was er gelijk
contact
met
alle
verschillende
studentenorkestbesturen in Nederland. Het zorgde
voor een prettige samenwerking tussen NSO bestuur
en andere orkestbesturen gedurende de rest van het
jaar.
Bestuur op orkestbezoek
Zaal-, rector- en comitébezoeken
In het najaar zijn door (een afvaardiging) van het bestuur alle lokale comités, rectores magnifici
en zalen bezocht.
De lokale comités zijn allen bezocht in de periode tussen 19 september en 20 november
2018. Het bestuur was bij bijna alle bezoeken compleet aanwezig. Bij de bezoeken hebben bestuur en
de comités kennisgemaakt, werden de leerpunten uit de evaluaties met eerdere besturen gehaald,
presenteerde het bestuur de plannen voor de komende tournee en werden de taken verdeeld tussen
comité en bestuur. Overal werd het bestuur warm onthaald. Bijzonder was dat sommige comités al
jaren samenwerken en alle activiteiten tot in de puntjes uit hun hoofd wisten, waar andere comités
nog zoekende zijn.
Ook alle zalen die door de tournee van NSO 2019 zouden worden aangedaan zijn in het
najaar van 2018 bezocht, door de voorzitter samen met afwisselend orkestchef en tourcoördinator. Bij
deze afspraken zijn de dagplanningen en afspraken met de zaal tot in detail doorgelopen zodat het
draaiboek zo precies mogelijk gemaakt kon worden en de tournee zo soepel mogelijk zou
verlopen.
Tot slot heeft bestuur, altijd de voorzitter samen met een bestuurslid – bij voorkeur van de
betreffende Universiteit-, alle rectores magnifici van Nederland aangedaan. Tijdens deze
ontmoetingen is kennisgemaakt, zijn de plannen voor NSO in 2019 uit de doeken gedaan en is
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gezocht naar manieren waarop de universiteiten en het orkest kunnen samenwerken. Door alle
rectores magnifici is wederom steun uitgesproken voor het project.
Sponsoring
De trend die in de afgelopen twee jaren gezien is betreft sponsoring heeft dit jaar doorgezet. Bedrijven
willen zich minder snel binden voor een langere tijd, zeker op de traditionele manier van sponsoren
door voor een bepaald bedrag naamsbekendheid te kopen in advertenties, praatjes etcetera. We
hebben dit jaar gemerkt dat er wel een kans ligt in een andere manier van sponsoring, namelijk
grootschalige kaartafnames van bedrijven. Hoewel dit eerder ook werd gedaan door het NSO, valt nu
op dat bedrijven hun werknemers steeds meer proberen te binden door activiteiten te organiseren.
Een concert van het NSO past daar perfect in. Dit is een kans voor het NSO om op een andere manier
sponsoren te binden aan het NSO. Daarnaast hebben we dit jaar het sponsorschap met CHDR mogen
uitbreiden tot landelijke sponsor! Met deze kans, gesteund door vastere acquisitieplannen, hebben
we er vertrouwen in dat sponsoring ook in 2020 het NSO mede financieel gezond houdt.
Club van 100
In 2017 is de Club van 100 opgericht, een manier waarop particulieren of bedrijven middels een fiscaal
voordelige manier een donatie aan het NSO, een culturele ANBI, kunnen doen. We merken dat met
name oud-NSO’ers en goede relaties die het NSO een warm hart toedragen zich bij een Club aansluiten
om zo direct een mooie bijdrage voor de organisatie te kunnen doen. Op dit moment zijn er 21 leden
bij de Club van 100 door de uitbreiding van 6 leden. Helaas hebben 3 namen de afgelopen jaren wel
op de lijst van Club van 100 gestaan, terwijl ze daar officieel niet in zaten. Daardoor hebben we dit jaar
niet kunnen groeien naar 24.
Audities
Voorafgaand aan de reguliere audities is een
auditiedag gehouden voor de concertmeesteraudities.
Na deze auditie is besloten om nog geen
concertmeester aan te nemen en de tweede ronde af
te wachten. In de eerste reguliere ronde hebben we
onze
concertmeester
Romy
Uijttenboogaart
aangekomen. Om het 100-koppige orkest te vormen
werd in die eerste reguliere auditieronde, die half
oktober 2018 plaats vond, de mogelijkheid gegeven
aan studenten om voor te spelen voor dirigent en
bestuur om zo een plek te veroveren in het NSO. De
auditieronde bestond uit vier dagen; één dag in
Auditiesronde 1
Groningen, één dag in Amsterdam en twee dagen in
Utrecht. Na deze vier dagen hadden ruim 140 studenten auditie gedaan en was ongeveer de helft van
hen goed genoeg bevonden en toegelaten tot NSO 2019. Begin december is er een tweede
auditieronde gehouden, ditmaal twee dagen in Utrecht. Na deze ronde waren er nog enkele plekken
te vullen. Deze plekken zijn gevuld middels videoaudities die zelfs nog ingestuurd werden toen de
repetitieperiode in februari al gestart was. De landelijke promotie die voor de audities gedaan is
bestond uit het bezoek van het landelijk bestuur aan alle grote studentenorkesten, het zeer actief
promoten op social media en mond-tot-mondreclame binnen orkesten en tussen bestuur en musici.
Projectlancering en comitéconferentie
Op 17 november 2018 vond de Projectlancering plaats in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht.
Tijdens deze Projectlancering presenteerden we als bestuur de plannen die tot dusverre gesmeed
waren voor ons project in het bijzijn van familie, vrienden, oud-bestuurders, comitéleden, stucoleden,
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Raad van Toezicht, Club van 100 en andere relaties. Arjan Tien was aanwezig om zich voor te stellen,
Maria Milstein had een filmpje gemaakt waarin ze zichzelf voorstelde met uitleg van Prokofjev’s eerste
vioolconcert en Hawar Tawfiq had een
brief geschreven over de achtergrond
van hemzelf en van het stuk Barazah.
Nadat het artistiek trio was uitgelicht,
was er de ruimte voor de
samenwerkingspartners van het NSO;
UAF (goed doel), NSC (grafisch
vormgever), NOF (fonds voor bijzonder
concert) en NMF (verstrekker van
strijkinstrumenten). Tussendoor waren
twee muzikale intermezzo’s, één van
het bestuurssextet en één van het vaste
koperkwintet van orkestchef Sander.
Het officiële gedeelte eindigde met het Projectlancering
aftreden van artistiek lid van de Raad van Toezicht Leo Samama en het aantreden van zijn opvolger
Roland Kieft. Na het officiële gedeelte was er tijd om onder genot van een drankje met elkaar na te
praten. De algemene mening van het publiek was dat de dag erg goed was vormgegeven en dat het er
professioneel en enthousiast uit zag.
Voorafgaand aan de Projectlancering die in de middag begon, vond de comitéconferentie
plaats. Tijdens de comitébezoeken merkten we dat er veel verschil was in ervaring tussen de comités.
De comitéconferentie was bedoeld voor comités om met elkaar over bepaalde onderwerpen te
brainstormen en van elkaar te leren. Op de conferentie zijn drie onderwerpen behandeld: Comité van
Aanbeveling, promotie en continuïteit. De opkomst was vrij goed en werd door de aanwezigen over
het algemeen als nuttig beschouwd.
Nieuwe website
Na hard werk van persvoorlichter Noah samen met grafisch vormgever Nonstopcollective werd op
maandag 10 december 2018 de nieuwe website gelanceerd. De website is makkelijker aan te passen,
logischer ingedeeld, mobielvriendelijk en het is mogelijk om analyses van bezoekers te maken. Van
alle kanten kwamen positieve reacties, het eerste grote speerpunt was voltooid.
Repetitieweekend
De
aangenomen
orkestleden
ontmoetten elkaar voor het eerst op
het repetitieweekend in december
2018. Het repetitieweekend vond
plaats in groepsaccomodatie ‘De
Hoof’ in Someren. Tijdens dit
weekend is er onder leiding van Arjan
Tien
twee
dagen
intensief
gerepeteerd
en
onderling
kennisgemaakt. Op dag 1 is het
volledige programma doorgespeeld
en is er al globaal gerepeteerd. Op dag
Eerste kennismaking op het repetitieweekend
twee is Arjan Tien met de 100 musici
dieper in de muziek gedoken om van alle individuen een orkest te smeden. Na het repetitieweekend
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wisten alle musici waar ze nog individueel aan moesten studeren voordat de repetitieperiode op 31
januari 2019 zou beginnen.
Kaartverkoopborrels
In de maand januari zijn diverse kaartverkoopborrels georganiseerd door de lokale comités. Deze
borrels worden door de lokale comités ingezet als manier om kaartverkopers en gastgezinnen voor het
aanstaande NSO-project te enthousiasmeren. Het bestuur verzorgt tijdens deze avonden presentaties
over de plannen van het project en ook muzikale acts. Dit jaar is er ook een interactieve verdieping op
het Sjostakovitsj gedaan, door het publiek mee te nemen in de uitleg. Met behulp van kazoo’s en een
kleine trom werd het begin van de klein trom solo met daarboven de melodieën in het hout gespeeld,
waarbij het publiek van de kaartverkoopborrel mocht meedoen op kazoo. Deze kaartverkoopborrels
waren dit jaar in Eindhoven, Nijmegen, Leiden en Leeuwarden. In Eindhoven en Nijmegen is het al
jaren een traditie en liep het ook heel goed, Leiden en Leeuwarden deden het voor het eerst (in lange
tijd), daardoor was de opkomst aan de lage kant.
Samenwerking Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Sinds 2011 bestaat er een samenwerking tussen het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds en het NSO.
In deze samenwerking stelt het NFM diverse strijkinstrumenten en enkele bijzondere
blaasinstrumenten beschikbaar aan het NSO. Diverse strijkers hebben hier gretig van gebruik gemaakt.
Dit leverde een prachtige klank in het strijkorkest op en verhoogde voor een heel aantal strijkers het
speelplezier.
Podium Witteman en Radio 4
Vlak voor de tournee is het NSO op zondag 27 januari te gast geweest bij Radio 4 in de Spiegelzaal
voorafgaand aan het zondagochtendconcert en diezelfde avond was NSO te gast bij Podium Witteman.
In de Spiegelzaal hebben twee groepen uit het NSO gespeeld: de cellosectie met de Waltz nr. 2 van
Sjostakovitsj en een koperkwintet met De Profundis van Sweelinck. ’s Avonds speelde een delegatie
van het NSO een coupure uit de Haffner symfonie van Mozart bij Podium Witteman. Ter voorbereiding
is er onder leiding van Arjan Tien op zaterdag 26 januari hard gewerkt om de stukken voor Radio 4 en
Podium Witteman in te studeren. De timing zo vlak voor de tournee was zeer goed en heeft voor veel
publiciteit gezorgd.
Tournee
Thema
In de afgelopen jaren is het thema gebaseerd op het programma. Het thema vertegenwoordigt het
gehele project en geeft een kapstok om je project aan op te hangen, iets wat erg handig is voor leden,
promotie en herkenbaarheid. Het thema overwin is zeer duidelijk in het programma terug te vinden.
Hawar Tawfiq is zo’n 20 jaar geleden gevlucht uit Koerdistan om in Nederland een nieuw leven op te
bouwen. Deze vlucht heeft hij gesymboliseerd in zijn stuk Barazah. Barazah is een groente in Koerdistan
die op grote hoogte tussen de bergen groeit en met moeite water en mineralen uit de rotsen haalt. De
groente is enorm gezond en heeft een groot doorzettingsvermogen om de kale rotsen te overwinnen.
Ook komt Overwin terug in de Zevende Symfonie van Sjostakovitsj. Deze symfonie is door Sjostakovitsj
geschreven tijdens het beleg van Leningrad als aanmoediging aan alle inwoners van Leningrad om te
overwinnen. Naast de links met het programma, heeft het thema ook een politieke en culturele lading.
Zo ervaren studenten steeds meer studiedruk en willen ze hun studie in één keer afmaken zonder
vertraging door de oplopende kosten. Door NSO te doen overwin je je studiedruk, ben je een maand
weg van je studie en doe je enorm veel ervaring op. Ook leggen we de culturele link naar de
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teruglopende subsidies op cultuur, de teruglopende sponsoring en de hoger wordende concurrentie
in de culturele sector. Veel culturele instanties hebben al moeten fuseren of zelfs moeten opdoeken
en het NSO bestaat nog steeds. Dit is een aanmoediging om het NSO te helpen overwinnen in deze
cultureel moeilijke tijd.
Repetitieperiode
Op 31 januari begon voor de
leden de projectmaand echt.
Sinds het repetitieweekend was
er hard gestudeerd, een eis om
zo in de repetitieperiode vooral
bezig te kunnen zijn met de
groep in plaats van individueel
noten te verbeteren. Iedere
student had ook de laatste zaken
rondom studieverlof geregeld,
met meer of minder moeite. Met
een
maand
muziek
en
gezelligheid in het vooruitzicht
was de sfeer opgewekt. Tien
dagen lang is er aan het
ambitieuze programma gewerkt.
Arjan Tien aan het werk
Van ’s ochtends 10:00 tot ’s
avonds 22:30 werd met grote concentratie gerepeteerd, afwisselend in samenstelling; als geheel
orkest, strijkers en blazers gescheiden of zelfs met iedere sectie apart. Deze gescheiden repetities
werden geleid door repetitoren uit de grote beroepsorkesten. Componist Hawar Tawfiq was een aantal
keer aanwezig om vragen over zijn werk te beantwoorden en samen met het orkest en Arjan Tien zijn
compositie te finetunen. Zoals al jaren de traditie is, werd ook dit jaar in parade een bezoek gebracht
aan het gemeentehuis en burgemeester Blok van Someren. Niet alleen zorgde de muziek gedurende
deze tien dagen voor een goede groepsdynamiek, ook werd het orkest een hechte groep tijdens de
feestjes in de bar en de kelder. Dit alles leidde tot een goed resultaat en de generale repetitie op
zaterdag 9 februari legde – onder toezicht van alle familieleden van het landelijk bestuur – de basis
voor een schitterende concerttournee.
Tournee
Op 10 februari was het dan zover, de première van de concerttournee in Someren. Na een prachtige
avond met een staande ovatie van het publiek vertrok het orkest de volgende dag uit Someren. Met
twee touringcars voor de orkestleden en een vrachtwagen voor de instrumenten begon de tour door
Nederland, Duitsland en België. Achtereenvolgens bezocht het orkest Leiden, Groningen, Berlijn,
Nijmegen, Maastricht, Rotterdam, Leuven, Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden en Amsterdam. Iedere
stad en zaal bracht een andere sfeer mee waardoor elke avond uniek was. Ook groeide het orkest
gedurende de tournee en werd het programma iedere dag beter uitgevoerd. Bijzonder aan deze 67e
editie van het NSO was dat er voor het eerst een andere tourneestructuur gehanteerd werd. Waar het
orkest in de 66 eerdere edities na de grote binnenlandtournee een week naar het buitenland ging, is
dit jaar het buitenland in de vorm van twee halve weken opgenomen in de binnenlandtournee. Het
resultaat was dat er steden dichterbij Nederland gekozen werden (Berlijn en Leuven) waar goede
banden met de plaatselijke universiteiten zijn gemaakt waar in de komende jaren op voortgebouwd
kan worden. Ook was de spanningsboog tot aan het laatste concert in Het Concertgebouw in

Pagina | 26

Amsterdam nog nooit zo groot. Kortom, een structuur die succesvol is en in de komende jaren
gehandhaafd zal blijven.
Wolfgang
Dit jaar werd voor de vierde keer samengewerkt met Wolfgang. Dit is een app waarmee het publiek
kan meelezen met wat er op het podium gebeurt. Deze app werd bestuurd door kennissen van het
bestuur die daarvoor een speciale training hebben gekregen van Wolfgang. De reacties uit de zaal
waren over het algemeen positief, voornamelijk van de wat minder doorgewinterde concertbezoeker.
In zeven van de tien steden is Wolfgang gebruikt (Leiden, Nijmegen, Maastricht, Rotterdam,
Eindhoven, Utrecht en Amsterdam) en het gemiddeld gebruikerspercentage lag net iets boven de 15%.
Bijzonder Concert voor eenzame ouderen
Ieder jaar kiest het NSO een speciale doelgroep uit die normaal gesproken niet in staat is naar een van
de concerten te komen. Zo is er in eerdere edities gespeeld voor kinderen uit krachtwijken en doven
en slechthorenden (met behulp van geur). Dit jaar is in de Harmonie in Leeuwarden een concert
gegeven voor eenzame ouderen, een steeds groter wordend probleem in vergrijzend Nederland. In
samenwerking met het Nationaal Ouderen Fonds zijn 130 ouderen in staat gebracht om naar het
concert te komen en te genieten van het concert. Rondom het concert zijn orkestleden het gesprek
aangegaan met deze ouderen.
Promotie
Dit jaar heeft het NSO ingespeeld op de trend van promotie via social media. Daarnaast heeft het NSO
goede media-aandacht gehad, waardoor vele bezoekers de concerten hebben bezocht.
Als grootste en bekendste studentenorkest van Nederland heeft het NSO op het gebied van sociale
media een voorbeeld aan vele orkesten kunnen geven. Via een eigen Facebook, Instagram en YouTubeaccount heeft het NSO meer dan 8000 volgers en kan zo op directe wijze een grote groep
geïnteresseerden bereiken. Naast deze directe wijze heeft het NSO dit jaar ook op indirecte wijze veel
mensen bereikt door orkestleden actief alle content op social media te laten delen. In enkele steden
is het concert gerecenseerd (Groningen, Leuven, Nijmegen) voorafgaand aan drie concerten
(Groningen, Utrecht en Rotterdam) is er gespeeld op de desbetreffende NS-stations. In samenwerking
met NS is ook een filmpje geplaatst op de schermen in de treinen door heel Nederland in de laatste
weken voorafgaand aan de concerttournee. Ook heeft het NSO via Radio 4 veel mensen bereikt. Zo
heeft eind januari
een afvaardiging van
het orkest gespeeld
in de Spiegelzaal in
Het Concertgebouw
live op Radio 4 als
voorprogramma op
het Zondagochtend
Concert. Ook waren
er enkele spotjes op
Radio 4 voorafgaand
en
tijdens
de
concertreeks. Als kers
op de taart werd het
concert in Rotterdam Aankondiging van NSO bij Podium Witteman
op maandag 18 februari live uitgezonden op Radio 4. Als laatste is het NSO eind januari te gast geweest
bij Podium Witteman in de categorie Korties Kwesties, wat meer dan 300.000 kijkers trok.
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Educatie
Het NSO heeft educatie hoog in het vaandel staan. Voor cultureel Nederland is het van groot belang
dat jongeren geënthousiasmeerd raken voor klassieke muziek en zelf een instrument gaan bespelen.
Voor jonge kinderen en jongeren geeft het dan ook een grote prikkel om studenten zo enthousiast aan
de slag te zien. Vier basisscholen hebben dit jaar repetities van het NSO bijgewoond in Someren.
Tijdens deze repetities is er door dirigent Arjan Tien aandacht gegeven om de kinderen dichtbij het
orkest te brengen. Ook zijn tijdens de tournees vele jeugdorkesten uitgenodigd met speciale kortingen
om ook die groep geënthousiasmeerd te houden.
Afwikkeling
Financieel
Voor de financiële resultaten en cijfers van het project NSO 2019 verwijs ik u graag naar het financiële
jaarverslag, opgesteld door penningmeester Marlijn Peuker.
Stichting Vrienden
Ook dit jaar is er tijdens de concerttournee weer hard gewerkt door de leden van het NSO om nieuwe
vrienden te werven voor het NSO met een resultaat van 72 nieuwe vrienden. De stichting heeft als
doelstelling om een reserve op te bouwen die het NSO een jaar lang kan laten draaien in tijden van
financiële nood. Daarnaast steunt de stichting het NSO bij langetermijninvesteringen. Er was dit jaar
goed contact met Stichting Vrienden. De Stichting Vrienden zal zich komend jaar buigen over een
nieuwe website.
Bezoekersaantallen
Alle media-aandacht is zeer belangrijk geweest voor het bezoekersaantal van NSO 2019. Maar ook
dankzij flyer- en postercampagnes door lokale comités en samenwerkingen met
studentenverenigingen en universiteiten, heeft het NSO dit jaar bijna 9.000 concertbezoekers gehad,
waarvan ongeveer 1.000 bezoekers in Berlijn en Leuven. Dit heeft naar onze mening vooral gelegen
aan de goede online promotie, onze uitzending bij Podium Witteman en Radio 4, de samenwerking
met We Are Public. Daarnaast heeft het buitenland zeer veel publiek opgeleverd doordat er – net als
in Nederland – is gewerkt met een lokaal studentcomité, doordat het concert in Leuven een uitkoop
was en door gericht Nederlanders in Leuven en Berlijn te benaderen.
Goede Doelen
Sinds jaar en dag steunt het NSO zelf ook een goed doel. In de pauze en na afloop van de concerten
wordt geld opgehaald voor Stichting Vluchteling Student UAF. Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij
werk en studie. Bijzonder dit jaar was dat de opdrachtcomponist van NSO 2019 – Hawar Tawfiq – in
1998 na zijn vlucht uit Irak opgenomen is in Nederland door het UAF. Dit gaf wederom de bevestiging
voor het goede werk van UAF en de succesvolle samenwerking tussen het NSO en UAF.
Tourneestructuur
Dit jaar is voor het eerst in decennia een nieuwe tourneestructuur gehanteerd. Zoals aan het begin
van hoofdstuk 5 vermeld, had deze vernieuwing tot doel om een langere spanningsboog te creëren
met kwalitatief betere buitenlandconcerten, als climax te eindigen in het Concertgebouw en banden
te creëren in het buitenland. Al het voorgaande is bereikt dit jaar door de nieuwe tourneestructuur te
gebruiken. De concerten in Berlijn en Leuven waren zowel kwalitatief goed als goed bezocht met circa
1000 bezoekers. Beide concertsteden zijn ook goed bevallen, voor zowel de lokale universiteiten als
voor het NSO waardoor een terugkomst van NSO in deze steden goed mogelijk is. Daarnaast gaven de
twee blokjes in het buitenland rust voor zowel bestuur als de leden, waardoor de grotere
spanningsboog ook beter vol te houden was. Al met al is het een zeer goede structuur die veel potentie
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heeft voor de toekomst. Het enige punt van aandacht is dat de internationale tournee een grotere
spanwijdte heeft dan de binnenlandtournee voorheen. Daardoor is de kans groter dat concerten in
Nederland in de voorjaarsvakantie vallen. De voorjaarsvakantie viel dit jaar vanaf 16 februari in Regio
Noord en vanaf 23 februari in Regio Midden en Zuid. Door goed plannen zijn er geen significante
verschillen in bezoekersaantallen ontdekt. Dit moet elk jaar geëvalueerd blijven, zodat de
bezoekersaantallen niet lijden onder de nieuwe tourneestructuur.
Reünie
Op vrijdag 10 mei 2019 vond de reünie plaats waar een groot deel van de leden aanwezig was. Arjan
Tien was ook aanwezig op de reünie, alsook het voltallige bestuur. Na te hebben gedineerd in de Florin
in Utrecht, hebben we een tussenstap gemaakt in het Pandje in Utrecht waarna de voor ons
welbekende Otje aangedaan werd. Daar kreeg ieder bestuurslid van het orkest het boek Symphony
fort he City of the Dead van Anderson, een veel geprezen boek over de Zevende Symfonie van
Sjostakovitsj. Voor de leden eindigde de overwinning van NSO 2019 op deze reünie door een klassieke
NSO avond te beleven.
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