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Opleiding
Middelbare school
1982
UWC College of the Atlantic, UK (Diploma: International Baccalaureate of
Geneva – Vakkenpakket NL, E, D, Wi, Na, Sk, Mu).
Studie Rijksuniversiteit Leiden
1982 – 1988
Studie Rechtsgeleerdheid (Staatkundige studierichting; Internationale economische betrekkingen; Recht van Internationale organisaties; Culturerele- en Mensenrechten). Masters degree juni 1988.
1986 – 1988
Student-assistent verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid RUL.
1988 – 1990
Secretaris Mensenrechtencommissie van het Humanistisch Verbond.
Studie Koninklijk Conservatorium Den Haag:
Hoofdvakken:
1990 – 1996
Klarinet, bij Ab Vos (solo-klarinettist van het Residentie Orkest).
1993 – 1998
Orkestdirectie bij Ed Spanjaard en Jac van Steen.
Koordirectie bij Jan Bogaarts en Jos van Veldhoven.
Bijvakken:
Altviool bij Liesbeth Steffens; muziektheorie bij Arie Boers; contrapunt bij
Paul Scheepers; piano bij Jan Wolffs; kamermuziek bij Marien van Staalen;
instrumentatie bij Louis Andriessen en Diderik Wagenaar; orkestdirectie
twintigste eeuwse muziek bij Reinbert de Leeuw; analyse twintigste eeuwse
muziek bij Diderik Wagenaar.

Masterclasses en vervolgstudies:
1993
Masterclasses orkestdirectie bij Hans Graf (Salzburg, Mozarteum Orchester) en Prof. Yuiji Yuasa (Musikhochschule Wien – Hochschulorchester).
1994
Masterclass orkestdirectie Sommer Akademie Biel (Zwitserland) bij Prof.
Walter Hügler en de Kammerphilharmonie Budweis.
1994 – 1995
Studie orkestdirectie bij Prof. Walter Hügler, Staatliche Hochschule für Musik (Trossingen, BRD) later gevolgd door privé-les en assistentschap.
1995 + 1996
Masterclass orkestdirectie bij Anton Kersjes en Oane Wierdsma met het
Randstedelijk begeleidingsorkest.
1997
Masterclass orkestdirectie bij Ilya Musin en Valery Gergiev met het symfonieorkest van het Rotterdams Conservatorium.
1999 - 2001
Assistent van Alois Springer (Frankfurt/Main, BRD) bij Philharmonia Ungarica.
2003
Cursus “Marketing voor Musici” (Nederlandse Toonkunstenaarsbond)
1999 - 2005
Jaarlijkse Masterclasses orkestdirectie bij Jorma Panula met een ad-hoc
orkest bestaande uit orkestmusici uit RPhO, RO en RadPhil.

Projecten en concertseries met professionele orkesten en ensembles
Ensemble Contours
Vanwege mijn grote passie voor moderne en eigentijdse muziek richtte ik In 2003 Ensemble
Contours op dat eigentijdse muziek uitvoert in boeiende maar toegankelijke programma’s. Ik
schreef er zelf bewerkingen voor en verstrekte
compositie-opdrachten aan Nederlandse componisten. Ik organiseerde projecten rond de componisten Hans Riphagen en Martijn Hooning. Tot het
standaardrepertoire van het ensemble behoren
werken van Debussy, Mahler, Busoni, Ravel,
Schönberg, Denza, Schubert, Johann Sioly, Prokofief en Bartok.
“Was dirigent Stephan Pas in het verleden een
letterlijk meeslepende ‘alleszwaaier’, van lieverlee
is hij kleiner en intenser gaan dirigeren. En zondagmiddag in De Burcht is zijn directie
geminimaliseerd tot louter functionele bewegingen, snaarstrak. Als de muziek bovenwerkelijk
wordt, komt hij tot intens betekenisvolle gebaren die het orkest optillen naar schone
vergezichten. Pas wil met zijn professionele ensemble Contours jonge componisten een
kans geven, deze keer is zijn keus gevallen op Hans Riphagen – de jongste telg uit de
familie Brandts-Buys – en Martijn Honing.” (Lidy van der Spek, in het Leidsch Dagblad, 8
februari 2005).
Kameroperagezelschap “La serva padrona”
Kameropera’s van Pergolesi. Concertserie in Theater Odeon Zwolle. Jan Carpentier (bas/bariton), Serena Jansen (sopraan), Leonard Hoeven (acteur, stomme rol), Jetske Mijnissen (regie), ensemble o.l.v. Stephan Pas.
“Jetske Mijnissen streeft naar de welbekende ‘tijdloze’ vormgeving, soberheid, opgeluisterd
door een toefje absurdisme, een typisch laat-20ste eeuwse regie. Ook tijdloos is de kwaliteit
van het musiceren van het authentieke ensemble onder leiding van Stephan Pas, penetrant
en kristalzuiver. Een productie die noch bij Peter Greenaway, noch bij Jiskefet zou misstaan:
een prettige meligheid met alledaagse onbenulligheden die creatief worden vervlochten in
het klassieke stramien.” (Margaretha Coornstra in de Zwolse Courant, 15 november 1999).

Rameau “Les Indes Galantes of Rameau ontvlamt!”
De ballet-opera Les Indes Galantes is een muziektheatervoorstelling, in een bewerking van
componiste Astrid Kruisselbrink en omgewerkt tot hedendaagse “barock”, met balkaneske
7/8-ste maten, Stravinskiaans neoclassicisme en
krachtige minimal music. Huib Ramaer (teksten),
Marcel Andriessen (slagwerk), Paul van Utrecht
(electrisch gitaar) en Marcel Sijm (regie).
“Kruisselbrink stripte Rameau’s muziek van al te
fijne versierselen, breidde het instrumentarium
uit met elektrisch gitaar, bas en slagwerk, trok de
noten strak en gooide er flink wat peper
doorheen. Dat resulteert in een aantrekkelijke
bewerking met respect voor Rameau, maar ook
vol eigentijdse en snufjes.” (PWL, in VPRO-gids)
Llibre Vermell
Het Llibre Vermell (zangboek uit 1399) is een verzameling religieuze liederen uit de abdij van
Montserrat, een pelgrimsoord bij Barcelona. Dit Rode Boek is gewijd aan de ‘Zwarte
Madonna’, en bevat ook wereldlijke dansen om de pelgrims te vermaken. Het omvat een
verscheidenheid aan 14de eeuwse genres (één- en meerstemmige liederen) gebruikmakend
van voor die tijd zowel eigentijdse als oudere compositietechnieken. Deze muziek, hoewel al
vaker uitgevoerd (o.a. door Jordi Savall) is nu bewerkt voor blazers, slagwerk, zang en met
dans en video tot een eigentijdse muziektheatervoorstelling gemaakt.
Stephan Pas (dirigent en muzikale leiding); Hans Minnaert (choreografie en regie); het
Egidius Kwartet (zang), Marcel Andriessen en Wim Konink (slagwerk), leden van het Calefax
rietkwintet; Sarah Nixon (spreekstem); David Dramm en Oliver Boekhoorn (bewerkingen);
Roxani Karantzounis, Mariette Piepers, Arno Tolmeijer, Dominike Karantzounis en Sarah
Nixon (dans); Aida Rodrigues en Tullio d’Alessio (video en beeldprojecties).
Concertserie 2005-2007: Utrecht (RASA), Den Haag (Theater De Regentes), Amsterdam
(Waalse Kerk), Rotterdam (Paradijskerk), Alkmaar (cd-opname), Alkmaar (Laurenskerk), Amsterdam (Muziekgebouw aan ‘t IJ, Festival Aqua Musica), Dordrecht (Theater Het Hof), Antwerpen (Muziekcentrum Augustinus), Brugge (Concertzaal Brugge).
Alban Berg Ensemble
Ik ben oprichter en dirigent het Alban Berg Ensemble, een professioneel ensemble dat zich
toelegt op de muziek van de Tweede Weense School. In oktober 2012 is met dit ensemble
mijn bewerking van Alban Berg's Drei Orcheststücke, op.6 in première gegaan (met na de
pauze Das Lied von der der Erde van Mahler) - Musis Sacrum, Arnhem. Meer informatie en
is te vinden op www.albanberg-ensemble.com
Uit de recensie – Frankfurter Allgemeine – van Melchior von Borries (hij promoveerde op de
Drei Orchesterstücke): “Insgesamt wünscht man der Neufassung des Bergschen Opus. 6
(Stephan Pas hält sie zu Recht für mehr als eine 'Bearbeitung') eine Karriere auf den Konzertpodien der Welt. Der Rezeption dieser längst noch nicht in der Breite des gebildeten Publikums angekommenen Musik wäre damit ein sehr großer Dienst erwiesen. Dem deutschen
Berichterstatter und Rezensent bleibt nur, sich zu bedanken: Wir können uns glücklich preisen, dass in unserem Nachbarland, kaum mehr als eine Autostunde von Bonn und Köln entfernt, so großartige Musik gemacht wird.

Repetitie van het Alban Berg Ensemble

Het programma van het volgende project van het Alban Berg Ensemble bestaat uit: Alban
Berg: Vier Lieder, op.2 (orkestratie voor kamerorkest – wereldpremière), Alban Berg: Vier
Stücke für Klarinette und Klavier, op.5 (orkestratie voor kamerorkest – wereldpremière);
Gustav Mahler: Lieder nach Texten von Friedrich Rückert (bewerking voor kamerorkest –
wereldpremière); Gustav Mahler: Adagio aus der Symphonie Nr.10, für großes Orchester
(bewerking voor kamerorkest – wereldpremière); Alban Berg Drei Orchesterstücke, op.6 (bewerking voor kamerorkest); Franz Schubert : Andante uit Symphonie no.10 (bewerking voor
kamerorkest). http://www.facebook.co m/#!/pages/Alban-Berg-Ensemble/355676934455304

Projecten rond Nederlandse componisten
Anna Cramer (Mahler-Cramer project 2007)
In 2007 organiseerde ik een groot project met muziek van de Amsterdamse componiste
Anna Cramer (1873-1966). Haar muziek is van een bijzonder hoog niveau en qua stijl
vergelijkbaar met Richard Strauss en Gustav Mahler. Maar helaas is ze in de vergetelheid
geraakt. In opdracht orkestreerde Jeppe Moulijn haar Sechs Lieder, op.4 uit 1910 voor groot
orkest, die ik uitvoerde in combinatie met de Vierde Symfonie van Gustav Mahler (versie
1910). Sopraan was Nathalie Mees. Concertserie oktober-november 2007 in Amersfoort,
Den haag (Schönbergzaal), Steenwijk (de Meenthe) en Utrecht (Geertekerk).
Joep Franssens
Geïnspireerd door zijn fantastische muziek organiseerde ik een aantal concerten rond de
muziek van Joep Franssens. Ik voerde in Leiden zijn Dwaallicht for 2 Sopranos and
ensemble uit en in Hoorn en Enkhuizen zijn Sanctus, for orchestra.
Hans Riphagen
Hans is de laatste telg uit het componistengeslacht Brandts-Buys. Ik voerde bij verschillende
gelegenheden werken van hem uit met zowel amateur-orkesten als professionele ensembles, waaronder zijn Adagio voor ensemble; het Adagio voor orkest; La Beauté, voor sopraan
en orkest; O Tebe Vspominaju Ja Rjedko (voor koor en orkest); La fête Nocturne de
Printemps; En toen kuste ik zijn rozen stuk (muziektheater-productie 2004), Maannacht (voor
sopraan en ensemble 2005 op teksten van Marsman).

Wie is er bang voor Nederlandse Muziek…?
Met toestemming van “Muziekgroep Nederland” gebruikte ik deze titel voor een concert met
Nederlandse muziek. Het concertprogramma bestond uit: Rudolf Escher: Six épigraphes antiques, Hans Kox: Concerto pour orchestre; Alphons Diepenbrock: Balletsuite voor orkest;
Léon Orthel: Symfonie no.2, ‘Piccola Sinfonia”
Diepenbrock-Escher
In 2012 organiseerde en dirigeerde ik enkele concerten rond de componisten Diepenbrock
en Debussy (beiden 150 jaar geleden geboren), Escher (100 jaar geleden geboren) en de eigentijdse Nederlandse componist Jeppe Moulijn. Het programma bestond uit: Debussy:
Danse (orkestratie Ravel); Moulijn: Four sea poems; Ravel: Tombeau de couperin; Escher:
Aria van de kleine zeemeermin; Diepenbrock: Marsyas, suite de concert.

Overige componistenportretten
Berio
Op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag organiseerde en dirigeerde ik enkele projecten in het kader van het zgn. Mei-Festival voor moderne muziek. Deze werkwijze sprak mij
erg aan, en bleek een inspirator voor latere projecten. Eén zo'n project bestond uit een avondvullend programma in de Kees van Baarenzaal met werken van Luciano Berio. Concertprogramma: Calmo (a Bruno in memoriam per voce e 12 strumenti); Leaf for piano solo
(1990); Sequenza for clarinet; 4 Canzoni popolari per voce e pianoforte (1946-47); Brin pour
piano (1990); Sequenza for harp; Folk Songs voor ensemble (arr. Luciano Berio).
Gorecki

Ik vind Gorecki een zeer spirituele componist en ben
een warm pleitbezorger van zijn muziek. Ik voerde het
Amen uit (koor a capella); het Beatus Vir (voor bariton,
koor en orkest) en diverse keren (ter gelegenheid van
de Nationale Dodenherdenking) de Symphony no. 3,
op.36 (Sorrowful Songs) met Karin van Arkel, sopraan
en onlangs zijn Kleines Requiem für eine Polka (samen
met werken van Pärt, Vasks en een eigen compositie).

Fin de Siècle
In 2013 dirigeerde een concertprogramma met componisten enkele pioniers van de
twintigste eeuw, een periode uit de muziekgeschiedenis die mij erg aanspreekt. Ik dirigeerde
er: Busoni: Berceuse Élégiaque; Alban Berg: Sieben frühe Lieder; Gustav Mahler: Adagietto
uit Symfonie no.5; Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn; Franz Schreker: Der Geburtstag der Infantin, Tanzpantomime nach oscar Wilde für Kammerorchester.

Assistentschappen orkestdirectie
Symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium
Op het conservatorium was ik assistent van Vasiliï Sinaiski tijdens een project met de Vijfde
Symfonie van Sjostakovich, en ik verving Frans Brüggen wegens ziekte met een klassiek
programma bestaande uit Mozart Pianoconcert K488 en Schubert’s Onvoltooide Symfonie.
Staats Symfonieorkest Hongarije
Assistent van Alois Springer bij Philharmonica Ungarica in verschillende programma’s, o.a.
Grieg’s Peer Gynt Suites, Brahms Symfonie no.2
Het orkest van de achttiende eeuw
Assistent van Frans Brüggen en overname enkele repetities, o.a. Brahms (Serenade no.1,
op.11) en Stravinsky (Apollon Musagete).

Incidentele projecten, concerten en gastdirecties
Zuid-Boheemse Kammerphilharmonie Budweis (Tsjechië)
In 1998 en 2000 dirigeerde ik de Zuid-Boheemse Kammer-philharmonie Budweis uit Tsjechië. Programma 1: Brahms: Haydn Variaties; Sarasate: Zigeunerweisen en Beethoven:
Symfonie no.1. Programma 2: Mozart: Zauberflöte ouvt; Dvorak: vioolconcert; Prokofief:
Peter en de Wolf.
Kammerorchester Robert-Schumann Konservatorium Dresden (BRD)
Programma: Jürgen Golle: Orchestersuite; Grieg Holbergsuite, Schumann Symfonie No.4.
Cobla La Principal d’Amsterdam
Concerten grote zaal Concertgebouw Amsterdam en Muziekgebouw aan ’t IJ. Solist: Karin
van Arkel, sopraan. Programma: Catalaanse volksmuziek en nieuwe composities uit Spanje.
Concerto Leiden
Concerto Leiden is een begeleidingsorkest waar ik het orkest inzeep voor de koordirigent.
Onlangs zijn we gestart met eigen symfonische programma’s, met o.a. een Beethoven programma, waaronder Symfonie 2; Russisch programma met Sjostakovitch Symfonie no.14;
en een Mozart programma bestaande uit Vioolconcert no.5 (solist: Bob van der Ent – finalist
Oskar Back 2006), Klarinetconcert (solist Anja van Dooren), en Symfonie no.40 (1ste versie).
Havenstad Operette (2008)
Wereldpremière van de operette “Suzanne” in Rotterdam (Zuidpleintheater). Toine Pauwe
(regisseur), Mathieu Smit (koordirigent), Marjoleine Schaap, Annelies Prins, Lotte Hofsteenge en Willemijn Dielemens (sopraan), Peter Vos en Olev Roode (tenor), Theo van den Hoven en Marco Louwman (bariton), John Holm (bas). Leids Kamerorkest.
Operette Hoorn (2013-2014)
Ik begeleidde de Hoornse Operette Vereniging in twee producties: Le Fille de Madame
Angot van Charles Lecocq (regie Jaap Dijkhuis), en Gräfin Mariza van Emmerich Kálmán.
(regie Dick Schaar).
Philips-Gergiev-Festival en European Youth Music Festival (Kopenhagen)
Met het Rotterdams Jeugd Symfonieorkest optredens tijdnes het Gergiev Festival en in
Kopenhagen met een internationaal samengesteld Youth Festival Orchestra.

Diverse ensembles
Ik dirigeerde verscheidene ensembles op de Nederlandse conservatoria als begeleiding van
eindexamen-concerten (o.a. in Den Haag, Utrecht en Alkmaar).
Studio-opnames
Studio-opnames van filmmuziek, multimedia projecten en muziek t.b.v. tv-commercials.

Discografie
El Llibre Vermell de Montserrat (1399/2005) Cobla la principal d’Amsterdam; Stephan Pas
(dirigent); Oliver Boekhoorn en David Dramm (arrangementen); Egidius Kwartet; Wim Konink
(slagwerk); Sarah Nixon (spreekstem). Uitgebracht op Agorafilia records/Etcetera KTC 1286
(2005), distributeur Codaex.
“A fascinating and exciting disc. It is striking just how well
the sounds of the cobla’s instrumentarium work withthe
four singers of Egidius in this repertory. This is ‘crossover’
at its best: all elements within it are creative, and the
music is enriched by it, given another dimesion, rather
than simply used.” (Ivan Moody, Early Music/Oxford
University Press)
“Hoe anders een cobla kan klinken, blijkt uit El llibre
Vermell de Montserrat, een verzameling religieuze
liederen uit de veertiende eeuw die nu zijn gearrangeerd.
Een ingetogen cd, gezongen door het Egidius Kwartet,
waar de ongepolijste dansante ritmes doorheen schemeren.” (Jacqueline Oskamp in Vrij
Nederland, 24 september 2005)
“Er bestaan heel wat opnamen van dit compacte en melodisch sterke repertoire, maar deze
nieuwe is héél bijzonder. Samen met de zangers van het Egidius Kwartet zorgt dit ruig
klinkende ensemble voor een flinke portie donder en bliksem die live - deze productie was te
zien op Aqua Musica - nog indrukwekkender is dan op cd.” (Tijdschrift Oude Muziek)
“De hele cd is een feest voor het oor! Niet alleen is de middeleeuwse muziek prachtig, er
wordt met verve en opperste concentratie gemusiceerd. En wat deze cd ook allemachtig
aardig maakt, is te horen hoe verschillend de twee bewerkers hun taak hebben opgevat.”
(De Rode Leeuw)
Rameau: “Les Indes Galantes, of Rameau ontvlamt” (2006).
Cobla La Principal d’Amsterdam”, Stephan Pas (dirigent), Astrid Kruisselbrink (arrangementen), Huib Ramaer (teksten en verteller), Paul van Utrecht (electrisch gitaar), Marcel Andriessen (slagwerk). Uit-gebracht door Etcetera KTC 1325/ distributeur Codaex).

“Rameau’s muziek in de zetting van Kruisselbrink is fenomenaal. Soms is zij betoverend
mooi, zoals in het Air pour Zaïre. Dan weer is het een bewust gecreëerde, door dirigent
Stephan Pas strak in de hand gehouden kakofonie. Boeiend” (AD - De Dordtenaar, 11
september 2006)

“Het resultaat is buitengewoon verrassend en dekt geheel de lading van Rameau’s
oorspronkelijke partituur waarin het immers nadrukkelijk draait om ontmoetingen tussen en
botsingen van culturen uit alle wereldstreken. Kruisselbrink heeft aan de ene kant het
notenmateriaal van de Franse meester ten volle gerespecteerd, maar deze hier en daar prikkelend voorzien
van haar eigen onvervreemdbaar eigen commentaar,
door zowel minimal-, jazz- en Stravinskyinvloeden in het
totaal toe te laten en op een zowel bonte als geraffineerde wijze in het klankbeeld te verwerken. En zo
wordt opeens duidelijk dat werken als niet alleen Stravinsky’s Pulcinella maar ook diens atonale Agon slechts
op een steenworp afstand van Rameau liggen verwijderd. Dirigent Stephan Pas en de zijnen wekken deze
wervelende muziek spetterend tot leven” (Maarten Brand
in De Stentor, 28 december 2006).
Anna Cramer (1873-1966), Liederen. LKO-orchestra, Stephan Pas (dirigent), Nathalie
Mees (sopraan), Wim Voogd (piano). Productie in samenwerking met het Nederlands Muziek
Instituut (NMI). http://www.stephanpas.com/discografie/anna-cramer-liederen Deze cd is
uitgebracht op het label Aliud en door het blad Luister
uitgeroepen tot de Editor’s Choice mrt./apr. ’11.

Sechs Lieder, op.4 (orkestratie Jeppe Moulijn, 2007)
wereldpremière, aangevuld met Wenn die Linde blüht
(1903); Fünf Gedichte von O.J. Bierbaum, op.1 (1907);
Schlafliedchen für’s Peterle 1909); 10 Liliencron-Lieder
(1910); Zwei Notturnos (1927) en de Eerste aria van
Richetta uit ‘Der letzte Tanz’ (1927)

Repertoirelijst
De volledige repertoirelijst van door mij in de loop der jaren gedirigeerde werken is te vinden
op: http://www.stephanpas.com/about/repertoire

Bewerkingen en orkestraties
Alban Berg: Drei Orchesterstücke, op.6, arr. voor ensemble (2011); Vier Stücke für
Klarinette und Klavier, op.5, arr. voor ensemble (2006); Zwei Lieder (Theodor Storm), arr.
voor ensemble (2006); Vier Lieder, op.2, orkestratie voor ensemble (2006) Busoni:
Berceuse Élégiaque, arr. voor ensemble (2005) Debussy: Berceuse Héroïque, arr. voor
ensemble (2003) Mahler: ‘Nachtmusik II’ uit de 7de Symfonie, arr. voor ensemble (2003);
‘Adagio’ aus X. Symphonie, arr. voor ensemble (2002); Rückertlieder, arr. voor ensemble
(2004); Kindertotenlieder, arr. voor ensemble (2004); ‘Urlicht’ aus 2. Symphonie, arr. voor
ensemble (2003) Moussorgsky: “Promenade” (na Goldenberg und Schmuyle) uit de
Schilderijententoonstelling, orkestratie voor orkest in de stijl van Ravel. Ravel: Trois Poèmes
de Stéphane Mallarmé (2004) arr. voor ensemble Schönberg: Sechs kleine Klavierstücke,
op.19, orkestratie voor ensemble (2006) Schubert: Acht liederen in een orkestratie voor
orkest (2005 – 2015) Webern: 6 Stücke für Orchester, op.6b (1995) arr. für zwei Klaviere.

Publicaties bladmuziek en muziekuitgaves

Ik verzorgde als editor een uitgave
van twee liedbundels met liederen
van Anna Cramer (1873-1966) in
samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut (NMI) uit
Den Haag en Donemus-Amsterdam.

Zie: http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/nl/uitgaven/bladmuziek
Momenteel ben ik ook bezig met het schrijven van een muziektheoretisch boek over
orkestdirectie.

Eigen opnames
Met mijn eigen opname-studio (Pyramix, DSD en DXD 5.1
recording voor super-audio-cd's) neem ik cd's op, waarbij
ik me graag specialiseer in (onbekende) kamermuziek. Ik
ontwierp een eigen variant van de Decca-Tree in combinatie met close-micing en reverberant microfoons. Zo
nam ik o.a. met violist Bob van der Ent en pianist René
Rakier een cd op met Nederlandse vioolsonates van Gerrit Jan van Eijken, Jan Brandts-Buijs en Leander Schlegel.
Recensie uit www.opusklassiek.nl “Bob van der Ent en
René Rakier verdienen een lintje voor hun inspanningen
om deze drie sonates van de vergetelheid te redden. De
opnamekwaliteit is glashelder. Ze mogen trots zijn op het
feit dat ze de Nederlandse muziekbeschrijving hebben
verrijkt met drie prachtige sonates. Proficiat!”
En recentelijk ook een cd met Bob van der Ent met de 24
Viool-caprices van Paganini
Beide cd's zijn uitgebracht op
het Aliud label van Skarstermusic Investment).
www.aliudrecords.com

Overige werkzaamheden
Huidige werkzaamheden als dirigent bij amateurorkesten
NoordHollands Kamerorkest. Dit orkest specialiseert zich in het repertoire van het einde van
de 19de, begin van de 20ste eeuw.
In het verleden werkte ik als dirigent voor o.a:
Het “Leids Blazersensemble” (1991–1996); Orkest “Ars Musica” uit Rotterdam (1993-2000);
Het “Rotterdams Jeugd Symfonieorkest” en het “Rotterdams Jeugd Strijkers-ensemble”
(1995–1998); Voorbereidend orkest van het “Haags Jeugdorkest VHJ” (1995–1998); “Orkest
van Amersfoort” (1997-2000); Ensemble “Decet” (projecten in 1997-2000); “Symfonieorkest
Soest” (1999-2004); “Symfonie-orkest Helmond-Venray” (2003-2009); Leiderdorps
Kamerorkest (1998-2013); “Sinfonia” uit Hoorn (2004-2014); Koor en orkest “Flos Campi” uit
Nijmegen (2007-2014).
Incidentele werkzaamheden als gastdirigent of repetitor bij
“Het Orkest” uit Amsterdam; “Philips Symfonie Orkest” uit Eindhoven; “Nederlands Studenten
Kamerorkest”; “Nederlands Sinfonietta”; “Naardens Kamerorkest”; Leids Studentenorkest
“Collegium Musicum”; “Orkest van Dordrecht”; “Orkest van Utrecht”; “Regionaal
Symfonieorkest Oss”; Leids Kamerorkest “Coll’arte Musica”; Strijkorkest “Striking Strings” uit
Leiden; “Toonkunstorkest Leiden; “Amersfoorts Jeugdorkest” (AJO); “Viotta Jeugdorkest”
Den Haag”; Symfonie-orkest Rijmond; Diverse instrumentale ensembles.
Koordirectie
“Apollo” uit Soest, (2000-2003); Projectkoor van het Symfonieorkest Helmond-Venray (20032009 jaarlijkse uitvoering van o.a. requiem van Mozart en Brahms, ter gelegenheid van de
Nationale Dodenherdenking); Koor van “Flos Campi” uit Nijmegen (2006-2013);
Studentenkoor “Medusa” (Utrecht). Atlantic College Youth Choir (UK); Madrigal Choir South
Glamorgan (Llantwit Major, Wales, UK).
Uitvoeringen met koren (bv. koorbegeleidingen en korenfestivals)
“Vocaal ensemble Ancora” (Rotterdam); “Reminiscences” (Amsterdam); koor van de
“Helmondse Orkestvereniging”; “Haarlemmermeers kamerkoor”; Gemengd koor “Cantare”
(Leiden); “Nieuwkoops Kamerkoor; Koor “Romain Rolland” (Dresden); “Mannenkoor
Hoofddorp”; Oratoriumvereniging “Exultate Deo” (Voorschoten); “Leiden English Choir”;
“Leiderdorpse operettevereniging”; Havenstadoperette Rotterdam; Hoornse Operette
Vereniging; Kamerkoor “Akkoord” (Leiden);
Werkzaamheden als docent
Privé-docent: klarinet, orkestdirectie. Docent klarinet (freelance en incidenteel) op de
muziekscholen van Leiden, Voorschoten, Amersfoort, Soest, Zoetermeer, en Almere.
Cursussen orkestdirectie voor koordirigenten in Leiden en Helmond. (o.a. in samenwerking
met het “Theo Driessen Instituut” Helmond en met conservatoriumstudenten uit Tilburg).
Klarinet
Remplaçant in het Residentie-Orkest; Klarinettist in het Jeugd Orkest Nederland (JON);
Symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium; Nederlands Studenten Kamerorkest;
kamermuziek in verschillende ensembles.
Talen
Ik spreek en schrijf vloeiend Nederlands, Engels en Duits, en heb een passieve beheersing
van het Frans.

Slotakkoord

Uit een interview: “Klank en muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven.
Het was echter pas relatief laat, na mijn rechtenstudie, dat ik besloot van muziek ook mijn
beroep te maken. Eerst studeerde ik klarinet, daarna mijn passie orkestdirectie. Dirigeren is
het proces waarbij je samen met het orkest langzaam muziek laat ontstaan, vergelijkbaar
met een beeldhouwwerk dat geboetseerd wordt. Dit uitdagende en creatieve proces zet zich
tot op het concert voort. De wisselwerking tussen dirigent en orkest, maar ook die tussen de
orkestleden onderling, is hierbij van doorslaggevende betekenis. Als dit proces slaagt dan
klinkt een muziekstuk steeds nieuw en anders, het ontstaat als het ware op het moment zelf.
Ik hoop steeds dat dit lukt, en dat het publiek hiervan kan meegenieten, en zo mijn passie en
liefde voor de muziek aan orkest en publiek kan overdragen.”

“Und ähnlich ist es mit den Leistungen der Dirigenten. Bei Werken von hohem Wert wird gar
nie die technische Meisterschaft des Kapellmeisters allein den Rang seiner Leistung
bestimmen, sondern weit mehr seine menschliche Feingefühligkeit, sein seelischer Umfang,
sein persöhnlicher Ernst.” (Hermann Hesse)

