
Componeren voor en door Allen

ZATERDAG 1 OKTOBER 2022
Conservatorium Maastricht 

Compositie workshops 
Festivalensemble en Festivalkoor 

Avondconcert met � nale compositiewedstrijd

Iedereen is welkom: 
van beginnende tot gevorderde instrumentalisten 

en zangers, componisten, jong tot oud

Componeren voor en door Allen

MaastrichtMaastricht

English text available at: 
www.comamaastricht.nl/en/festival-nieuwe-noten/festival-day

Componeren voor en door AllenComponeren voor en door AllenComponeren voor en door AllenComponeren voor en door Allen

DAGINDELING
10.00 uur ontvangst deelnemers
10.30 uur  workshops, Festivalensemble en Festivalkoor
12.30 uur lunch
14.00 uur vervolg workshops, Festivalensemble en Festivalkoor
16.30 uur presentatie door de deelnemers
18.00 uur dinerbu� et
19.30 uur concert 
21.00 uur einde

INSCHRIJVEN
Schrijf je zo snel mogelijk in (want vol is vol!) door het 

inschrij� ormulier in te vullen via de website 
 http://www.comamaastricht.nl/nl/festival-nieuwe-noten/inschrijven/

Inschrijven vóór 26 september 2022

KOSTEN (inclusief ko�  e, thee en fris)
Volwassenen € 40,-
Jongeren tot 20 jaar/studenten € 20,-
Kinderen (halve dag) € 8,-
Concert gratis (vrije gave)
Lunch en diner (voor eigen rekening) mogelijk op de festivallocatie.
Voor minder draagkrachtigen is er een bijdrage in de kosten mogelijk.

ORGANISATIE
Festival Nieuwe Noten wordt georganiseerd door CoMAMaastricht en 
Ensemble88 in samenwerking met CoMA UK, CoMA Eindhoven en Matrix-
Centrum voor Nieuwe Muziek uit Leuven.

Volg ons op social media: CoMAMaastricht



COMA MAASTRICHT 10 JAAR
Om dit te vieren organiseren we alweer ons derde festival. Deze keer dagen 
we iedereen, zowel amateurs als professionals, uit om samen te gaan 
componeren. Stap over je grenzen heen en ontdek wat er allemaal mogelijk 
is door deel te nemen aan één van de intrigerende compositieworkshops. 
Wil je liever samenspelen of-zingen? Schrijf je dan in voor het 

Festivalensemble of het Festivalkoor. 
Componist des Vaderlands Martin 
Fondse schrijft een nieuw werk voor 
het Festivalensemble. Het Festivalkoor 
gaat aan de slag met nieuw koorwerk 
uit de CoMA-bibliotheek. En kom 
luisteren naar de � nale van de ‘Open 
Score’ compositiewedstrijd en het 
concert van Ensemble88.

VOOR WIE?
• Muzikanten op alle instrumenten, 

van strijk- en blaasinstrumenten tot 
percussie, accordeon, (elektrische) 
gitaar, gamba, synthesizer, 
mondharmonica etc.

• Zangers 
• Componisten
• Luisteraars
• Iedereen vanaf 5 jaar

WELK NIVEAU?
Voor de compositieworkshops is geen 
speci� ek niveau nodig. Wil je in het 
Festivalensemble meespelen dan 
moet je op basisniveau je instrument 
beheersen en noten en ritmes kunnen 
lezen. Voor zangers is het kunnen lezen 
van noten en enige koorervaring een 
pre, maar geen vereiste.. 
Dus iedereen is welkom!

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Kies uit één van de zeven compositieworkshops of kom spelen of zingen in 
het Festivalensemble of het Festivalkoor. Alle workshops zijn geschikt voor 
instrumentalisten en zangers.

Uitgebreidere informatie over de inhoud vind je op: 
www.comamaastricht.nl/nl/festival-nieuwe-noten/festival-dag

• ‘Samen een muziektheater 
voorstelling componeren’
Geef je muzikale en theatrale talent 
een kans. 
Docent: Sybrand van der Werf

• ‘Playing Places’ 
Op basis van zelf verzamelde 
geluiden en beelden uit 
de buitenlucht wordt een 
groepscompositie gemaakt en 
gespeeld. 
Docente: Rebecca Lenton

• ‘De magie van � lmmuziek’
Ontdek de zeggingskracht van 
muziek bij beelden door samen een 
soundtrack te componeren bij een 
zwijgende � lm. 
Docent: Kevin Toma

• ‘Aan de slag met componeren’
Altijd al willen componeren, 
maar niet geweten hoe eraan te 
beginnen? Grijp nu je kans en zet de 
eerste schreden. Docente: Vanessa 
Lann

• ‘Experimenteren met live-elektronica’
(voor jongeren van 13-20 jaar). 
Leer onvermoede kanten van 

je instrument of stem kennen 
door de koppeling aan speci� eke 
computerprogramma’s. Docenten: 
Benjamin Van Esser en Roel Das

• ‘Teken je eigen muziek’ 
(voor jongeren van 9-13 jaar). Samen 
ga je een muziekstuk tekenen 
(dus zonder noten) en vervolgens 
uitvoeren. Docenten: Bert Bernaerts 
en Katrien Vercauter

• ‘Componeren met zelfgemaakte 
instrumenten’ 
(voor kinderen van 5-9 jaar). Bouw 
zelf een eenvoudig instrument en 
ga samen componeren. Je eigen 
instrument meenemen mag ook! 
Deze workshop wordt twee keer 
gegeven (ochtend en middag). 
Docente: Marijk Greweldinger

• Festivalensemble
Er wordt o.a. een nieuw werk van 
Componist des Vaderlands Martin 
Fondse ingestudeerd.

• Festivalkoor
Het ‘Partsong’ repertoire van CoMA 
UK biedt prachtige koormuziek. 
Dirigent: Hans Leenders

• TEGELIJKERTIJD vinden er voor vier componisten van de compositiewedstrijd 
workshops met live-ensemble plaats. Deze workshops staan open voor 
toehoorders. Dirigent: Txemi Etxebarria.
AVONDCONCERT met de uitvoering van de drie genomineerde werken van de 
compositiewedstrijd door CoMA ensembles en bekend maken van de winnaar; 

daarnaast een uitdagend optreden van Ensemble88.
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