
 

 

Programma Holland House, 25 juli – 1 augustus 2015  
 

zaterdag 25 juli: Welkom 
15.00u, Dutch Meet-up & teabreak met stroopwafels 
 

zondag 26 juli: Official Opening 
18.00u, Officiële Opening & receptie Holland House met optreden van het Nederlands 

Studenten Kamerkoor (NSK). (zie vrijdag 31 juli voor meer informatie over het NSK) 
 

maandag 27 juli: It’s all about Utrecht 

15.00u, Interview met Pärt Uusberg 
Pärt Uusberg is een componist uit Letland. Hij maakte recent een stuk voor het 
Nederlands Kamerkoor (NKK). Hij zal in het interview meer vertellen over zijn werk en 
over dit nieuwe stuk en zijn relatie met het NKK.  

16.00u, presentatie “Zingen doe je samen” door Lizet Spijker 
“Zingen doe je samen” is een project wat het Nederlands Kamerkoor ontwikkelde om 
samen te werken met amateurkoren en om meer publiek voor hun concerten te 

genereren. Lizet Spijker is manager educatie van het Nederlands Kamerkoor.  
19.00u Dutch Oracle: ontdek alle geheimen van Nederland en vind de antwoorden op 

alles wat je nodig hebt voor je koor.  
 

dinsdag 28 juli: Day for Conductors 
15.00u, Tenso Masterclass voor Conductors met het Nederlands Kamerkoor & Daniel Reuss 

Twee jonge dirigenten, Boldizsár Kiss (HU, 1991) en Visa Yrjölä (FI, 1992) – zijn 

geselecteerd uit meer dan 30 kandidaten vanuit heel Europa. Zij hebben de kans om 
met een van de beste koren uit Europa te werken onder leiding van de bekende 
dirigent Daniel Reuss.  

19.00u, Kurt Thomas Course familie bijeenkomst: open voor alle dirigenten en anderen.  
De internationale Kurt Thomas Cursus met als thuisbasis Utrecht is al bijna 50 jaar een 
begrip onder dirigenten. Oud-deelnemers aan de cursus en iedereen die er meer over 
wil weten is welkom.  
 

woensdag 29 juli: All about Bach 
15.00u, workshop door Gustavo Trujillo & Maria van Nieukerken 

Gustavo Trujillo is componist en werkt op de conservatoria van Amsterdam en 
Rotterdam. Maria van Nieukerken is dirigent en werkt met diverse Nederlandse koren. 
Beiden hebben al diverse workshop over J.S. Bach gegeven in Nederland. 

19.00u, Bach quizzz 

Nederlanders zijn helemaal gek van Bach. Kun jij tegen hen op als het gaat om kennis 
over Bach?  

 

donderdag 30 juli: Beautiful Men 
15.00u, presentatie door Mariette Effing Boys, keep on singing!  

Onlangs organiseerde Mariette een symposium and publiceerde zij een boek over dit 
onderwerp. Ze gaat je er alles over vertellen. 

19.00u, presentatie door Dion Ritten 25 stukken voor Mannenkoren. 

 Dion Ritten is artistiek directeur van het Cantarode Festival.  
 

vrijdag 31 juli: Dutch Choral Day 
15.00u, concerten door ZILT (Utrecht) en Esthers Tiental (Amsterdam) 

ZILT en Esthers Tiental verzorgen beiden concert. 
18.00u, concert door het Nederlands Studenten Kamerkoor (dirigent Kurt Bikkembergs) 

Elk jaar brengt het Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK) 36 getalenteerde student-

zangers bij elkaar om deel te nemen aan een concerttour van 10 concerten door heel 
Nederland en België. Hun concert in Pécs is getiteld “A Hymn to Music of the Lowlands” 
en wordt gebracht door 36 zangers van diverse Jaren NSK.  

 

zaterdag 1 augustus: Goodbye 
19.00u, Goodbye party 
 

 


