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Meerdere evenementen in Eindhoven hebben landelijke bekendheid verworven. 

Enkele zelfs tot ver buiten de landgrenzen. Ik denk hierbij aan “The Dutch 

Design week”, “Glow” en het “Storioni festival”. Laatst genoemde 

kamermuziekfestival vindt eveneens jaarlijks plaats in dit muziekgebouw. 

En ook sportevenementen bepalen mede de uitstraling van deze Brainport stad. 

Wat zou het mooi zijn als ons Archipel Muziekconcours aan deze lijst zou 

worden toegevoegd! Dat kan volgens mij zo maar gebeuren want dit Archipel 

initiatief, een concours voor serieuze muziek uitgevoerd door jonge mensen van 

8 tot maximaal 18 jaar oud, neemt een bijzondere plaats in. Klinkt misschien wat 

pathetische, maar toch … Eindhoven nu dus niet enkel “de gekste” of “de 

slimste” maar ook even “de welklinkenste”.

Wat dit concours vooral zo bijzonder maakt is dat de link gelegd wordt tussen 

jonge (amateur) musici en ouderen. Alle voorrondes worden immers gehouden 

op diverse Archipellocaties in en rondom Eindhoven zodat cliënten de 

uitvoerende kandidaten van zeer dichtbij meemaken. En ook hier tijdens de 

Grande Finale zijn veel Archipel cliënten, vergezeld door vele vrijwilligers, 

aanwezig. Een speciaal welkom aan hen is hier zeker op z’n plaats. Ik maak de 

bekende Archipel leus voor vandaag dan ook maar even af: Het gevoel van 

samen… genieten!

Een positief signaal is ook dat we ieder jaar weer kunnen rekenen op een aantal 

vaste sponsoren, men geloofd er dus in! We zijn dan ook bijzonder vereerd en 

dankbaar dat we een belangrijke sponsor kunnen toevoegen: het M-Fonds 

(Stichting Muziekgebouw Eindhoven).

Vandaag de finale van de zevende editie ons muziekconcours. Dank aan alle 

betrokkenen van Archipel, sponsoren en het Muziekgebouw. Dank aan de 

professionele jury. En natuurlijk dank aan de kandidaten, hun begeleiders en 

achterban. Veel succes!

Hans Wagter

Voorzitter Stichting Vrienden van Archipel
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14.30 uur  Welkom door Eppie Fokkema,  
bestuurder Archipel

 Aankondiging gastheer Stefan Klaassen

14.35 uur Bram van Helvoort - marimba 

14.45 uur Julia Bogdanova - piano

14.55 uur Vivian Giesbertz - viool 

15.05 - 15.25 uur Pauze

15.25 uur Sarah van der Lijke - dwarsfluit  

15.35 uur Philip Karmanov - piano

15.45 uur Jitske Wildemans - cello

15.55 - 16.15 uur    Optreden winnares 2019
 Kira van der Woerd - viool

16.15 uur  Prijsuitreiking met aansluitend optreden 
winnaar 2020
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Van de organisatie

“Fantastische 
middag gevuld met 
schitterende muziek”

Onze finalisten

Dit jaar is al weer de zevende keer dat de Stichting Vrienden van Archipel 

het Muziekconcours organiseert. Dit is een evenement waarbij jong en oud 

met elkaar verbonden worden door hun liefde voor muziek. De Stichting 

Vrienden van Archipel vindt het belangrijk om het Muziekconcours te 

realiseren, omdat muziek de mogelijkheid biedt om mensen samen te 

brengen. Muziek is een taal tussen mensen die makkelijk te begrijpen is en 

spreekt ook iedereen op zijn eigen manier aan. 

Het muziekconcours is voor jongeren tussen de acht en achttien jaar die 

(licht) klassieke muziek spelen. De voorrondes en de halve finale worden 

gehouden op de verschillende Archipellocaties. Hier kwamen niet alleen de 

cliënten van Archipel en hun familie op af, maar ook de eigen familie, 

andere jongeren en buurtbewoners. 

Dit jaar waren er 32 deelnemers vanuit het hele land die de afgelopen 

weken hebben gestreden voor een plek in de finale. De jonge talenten 

staan vandaag op het podium van het Muziekgebouw Eindhoven voor de 

finale. We verwachten weer geweldige optredens. Het zal een fantastische 

middag worden gevuld met schitterende muziek. 

Namens de projectgroep

Ellen van Laarhoven, Monique van Vlerken, Lisette van Druenen  

en Saskia van Nieuwland

Na vier mooie voorrondes en twee spannende halve finales hebben zes enthousiaste 

finalisten zich weten te plaatsen voor de Grande Finale. Hieronder ziet u wie onze finalisten 

zijn en welk stuk(ken) ze voor ons gaan spelen. 

Jitske Wildemans (15) cello 
Hungarian Rhapsody  
D. Popper

Julia Bogdanova (11) piano
The Little Negro  
C. Debussy
Nocturne  
J. Field
Arietta 
E. Grieg

Vivian Giesbertz (17) viool 
Love this Piece  
V. Lann
Malaguena uit  
Spaanse Dansen  
P. de Sarasate 

Bram van Helvoort 
(15) marimba  
A cricket sang and set the sun 
B. Tyson

Philip Karmanov (15) piano 
Scherzo nr. 2 Op. 31  
F. Chopin

Sarah van der Lijke 
(13) dwarsfluit 
The Dance of the blessed 
spirits     
C. Gluck
The Fog is Lifting  
C. Nielsen 
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Fotografie door Joop de Haas 

en Saskia van Nieuwland 
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(o.a. Het Nationaal Orkest van België, de Filharmonie, de Beethoven academie) 

en zijn werken worden door gerenommeerde musici en ensembles gecreëerd 

en uitgevoerd. Heel wat composities staan op CD of werden opgenomen door 

radio Klara. Ook in het buitenland worden zijn werken regelmatig uitgevoerd. 

(o.a. in Frankrijk, IJsland, Italië, Japan, USA.)

Jan van den Eijnden  is een veelzijdig musicus, docent, dirigent en adviseur. Vanuit zijn opleiding 

als schoolmusicus/docent muziek en hoornist aan het Conservatorium in 

Tilburg ontwikkelde hij een interessante, veelzijdige carrière waarin muziek-, 

kunst- en cultuureducatie centraal staan. Als docent koperen blaasinstrumenten 

geeft hij muziekles met passie, enthousiasme, kennis en veel ervaring en werkt 

hij graag samen met anderen. Als uitvoerend hoornist werkte hij jarenlang 

mee aan concerten van vele professionele orkesten. Jan leidde jarenlang 

diverse jeugdorkesten en ensembles als dirigent. Momenteel dirigeert hij 

Muziekvereniging Sancta Maria en Ensemble Koperslag. Met een uitstekend 

oor en oog voor goed samenspel en sfeer brengt hij ieder ensemble en orkest 

tot klinken in interessante projecten waarin ook vernieuwing wordt opgezocht. 

Gezien zijn brede werkervaring als docent en manager aan muziekscholen, 

centra voor de kunsten, Fontys Academy of Music and Performing Arts en als 

specialist cultuureducatie bij het LKCA (het landelijk kennisinstituut cultuur- 

educatie en amateurkunst) is hij een veelgevraagd adviseur bij het vormgeven 

van muziek- en cultuureducatie en ontwikkeltrajecten in de sector. Daarnaast 

fungeert hij veelvuldig als juryvoorzitter bij landelijke en internationale muziek- 

concoursen. Ook werkte hij mee aan de realisatie van tientallen publicaties.

Mevr. Van Hoorn  is 84 jaar en woont in Archipel Eerdbrand te Eindhoven. Voorheen was ze 

docent en coördinator algemene muzikale vorming op de muziekschool.  

Ze is begonnen met muziekles geven aan kinderen, daarna aan volwassenen. 

Mevrouw Van Hoorn heeft blokfluit gespeeld in een kwartet en veel gezongen 

in een koor van de muziekschool. Op dit moment maakt ze geen muziek meer, 

maar haar passie voor muziek is nog steeds groot. Ze doet mee aan een 

activiteit klassieke muziek op dagbesteding Eerdbrand en heeft een cursus 

kunstgeschiedenis gevolgd.

Raf De Keninck  werd geboren te Duffel in 1973. Voor zijn bijzondere inzet op het vlak van 

hedendaagse kamermuziek ontving hij de BAP-Sabamprijs (1997) en de 

Willem Pelemansprijs (1997). Verder werd hij laureaat van de Dexia Classics 

(1992), laureaat van de internationale wedstrijd Orpheus-prijs (1997), laureaat 

van de Nederlandse Nationale Kamermuziekwedstrijd te Almere (2005) en 

halve finalist van het internationale kamermuziekconcours Gaetano Zinetti te 

Verona, Italië. In 2014 ontving hij van de Unie der Belgische componisten de 

Fuga Trofee voor de promotie van hedendaagse Vlaamse muziek. Als klarinettist 

en op basklarinet creëerde hij tientallen werken die te beluisteren zijn op 

radio-opnames en cd-producties. Opvallend is de jarenlange samenwerking 

met componist/beeldend kunstenaar George De Decker waarmee hij de 

grenzen van beeld, concept en geluid aftast. Als kamermusicus en dirigent 

ontving hij vele lovende woorden van solisten, componisten en pedagogen. 

Raf was 15 jaar lang artistiek leider van het Emanon Ensemble waarmee hij 

meer dan 100 werken creëerde. Van 2010-2012 was hij verbonden aan Fontys 

Academy of Music and Performing Arts als coördinator en docent kamermuziek 

alsook docent slagtechniek en ensembledirectie. Aansluitend was hij van 

2012 - 2019 directeur departement Muziek aan Fontys Hogeschool voor de 

Kunsten te Tilburg. Daarnaast is hij sinds 2013 artistiek leider van het Vlaams 

Sinfonietta. Als jurylid is hij terug te vinden bij VLAMO, Boulevard Festival, Dexia 

Classics en het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt. Op dit 

ogenblik is hij lid College van Bestuur aan de Design Academy Eindhoven.

Alain Craens  koos na het Hoger Secundair Kunstonderwijs voor een opleiding aan het 

Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium 

te Brussel. Hij behaalde de Eerste Prijzen Compositie, Notenleer, Harmonie, 

Contrapunt, Fuga, Hobo, Engelse hoorn, kamermuziek, alsook de getuigschriften 

muziekanalyse, vormleer, pedagogie. In 2005 behaalde hij het diploma 

“meester in de muziek, specialiteit compositie” met de grootste onderscheiding. 

Hij doceert muziekschriftuur, compositie en arrangement en coördineert de 

AMV vakken aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen. 

Sinds 2001 oefent hij ook de functie van artistiek directeur uit. Alain Craens, 

lid van Sabam en CeBeDeM, kreeg verschillende compositieopdrachten  

De winnaar van de Grande Finale zal gekozen worden door de jury. Maak hier kennis met onze jury.

Cv’s van de jury
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Presentator

Stefan Klaassen
Hallo, mijn naam is Stefan Klaassen. In het dagelijks

leven ben ik trainer/opleider bij Archipel, en voor 

vandaag ben ik ook uw presentator.

Het is een grote eer voor mij dat ik ook dit jaar de Grande Finale van 

het Archipel Muziekconcours mag presenteren. Elk jaar opnieuw 

verbaas ik mij hoe talentvol deze jeugd is. Ook dit jaar is er tijdens 

de voorrondes en halve finales weer een prachtige selectie gemaakt, 

wat betekent dat dit een veelbelovende middag vol talent wordt.

Ik nodig u uit om lekker te gaan zitten en te genieten van de 

prachtige muziek en het ongelooflijke talent van onze finalisten. 

Ik heb er in ieder geval veel zin in en ik weet zeker onze finalisten 

ook. Dus welkom bij het Archipel Muziekconcours Grande Finale.

Het Fontys Academy of Music and Performing 
Arts (AMPA) te Tilburg schenkt drie laureaten 
van het Archipel Muziekconcours een  
bijzondere kans!

Zij ontvangen een ‘wildcard’ waarmee drie  
lessen bij een hoofdvakdocent van het  
conservatorium gevolgd kunnen worden.
Wij hopen de laureaten snel weer te zien en  
wensen hen verder heel veel succes!

Vanuit de Stichting  
Vrienden van Archipel 
worden de volgende prijzen 
uitgereikt aan de winnaars:
De winnaar ontvangt een cheque van € 1000,-
De tweede plaats wordt respectievelijke 
beloond met een cheque van € 500,-
De derde plaats wordt respectievelijke 
beloond met een cheque van € 200,-
De andere finalisten ontvangen een  
cheque van € 100,-

2019
concours

Cheque

€ 1.000,-

Archipel M
uziek

Uitgereikt tijdens het Archipel Muziekconcours 2018

2019
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Cheque
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2019
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Cheque
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Uitgereikt tijdens het Archipel Muziekconcours 2018
Prijzen

2019
concours

Cheque

€ 250,-

Archipel M
uziek

Uitgereikt tijdens het Archipel Muziekconcours 2018
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Stichting
Vrienden van Archipel

Stichting Vrienden van Archipel biedt als
zelfstandige stichting (financiële) ondersteuning
voor het welzijn van de bewoners van Archipel.

Vrienden van Archipel heeft inkomsten uit giften en
nalatenschappen. Verkregen van een groeiende
groep mensen die het welzijn van de medemens
belangrijk vindt. En het daarbij belangrijk vindt dat
het geld wordt besteed aan een doel dat hen
aanspreekt en dichtbij staat.
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De fondsen van Vrienden van Archipel worden ter beschikking gesteld voor de bewoners

van de huizen die beheerd worden door Archipel. Hierbij kan gedacht worden aan o.a.:

• zorgen voor verbetering van woon en leefomstandigheden door ontmoeting en

ontspanning;

• sfeerverbeterende inrichting in binnen- en buitenruimtes;

• het organiseren van evenementen zoals het jaarlijkse Archipel Muziekconcours.

Het geld van Vrienden van Archipel komt geheel ten goede aan de bewoners. Donateurs

kunnen aangeven of een donatie/gift voor een bepaalde locatie bestemd is. Giften etc.

gegeven voor een bepaald doel/locatie, zullen ook alleen daarvoor maar gebruikt

worden.

 

ANBI

Stichting Vrienden van Archipel valt onder de huidige wet- en regelgeving als Algemeen

Nut Beogende Instelling (ANBI), op basis van art. 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. Dat

betekent dat donateurs van Vrienden van Archipel hun giften kunnen aftrekken van de

inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Contact

Wilt u meer weten over de stichting of over hoe u donateur kunt worden, neem dan

contact op met:

Ton van Gerwen

t 040 265 41 11

ton.van.gerwen@archipelzorggroep.nl

 

Bankrekening: IBAN NL14 INGB 0651 0929 65 t.n.v.

Stichting Vrienden van De Archipel te Eindhoven

KvK: 17184098*

RSIN: 816847800

 

 

 *Statutaire naam: Stichting Vrienden van De Archipel
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Met dank aan …

BYLEI, Company of Gifts, Coppelmans Ontstopping Reiniging b.v.,  
Kemtec, T&G Groep



www.archipelzorggroep.nl
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