Internationale Samenwerking Canterbury Festival
en rondom Londen 2019
Frysk Fanfare Orkest / Frisian Symphonic Wind Orchestra
Het FFO heeft de uitnodiging ontvangen deel te nemen aan het Canterbury Festival
(Kent’s International Arts Festival). Een internationaal festival voor klassieke muziek,
poëzie, dans, literatuur, theater en ander kunstuitingen. Het Canterbury Festival is
een toonaangevend festival in Zuid-Oost Engeland. Het Canterbury Festival heeft een
lange historie sinds 1929 hetgeen jaarlijks vele bezoekers trekt.
Uitvoerige voorbereidingen op organisatorisch, communicatief en muzikaal gebied heeft geresulteerd in
een prachtig internationaal samenwerkingsproject. Inhoudelijk en muzikaal uitgevoerd volgens
voorgenomen plan. Aan dit project met meer dan 70 deelnemers werkten mee:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het Frysk Fanfare Orkest en het Maidstone Wind Symphonie
Als dirigent, Jouke Hoekstra, Sam Willsmore, Philippe Schwartz en John Harle
Componist John Harle en arrangeur Karl Veen
Solisten Jess Gillam, bekend van BBC Night of the Proms en Euphonium-talent Philippe Schwartz
Canterbury Cathedral, The Dutch Church of London, All Saints Church Maidstone
Filmmaker George Sommer en camera-assistant Julian Fellinger
St Edmundsschool, special dank aan Ian Swatman and the “Videocrew”
Colyer Fergusson Hall

Dinsdag 22 oktober vertrek met het Orkest richting Engeland

Dinsdag 22 oktober 2019 vertrok het FFO per touringcar van Paulusma Reizen richting Hoek van Holland
teneinde daar de nachtboot van Stena Line richting Harwich te nemen. Woensdagochtend vroeg vertrek
vanaf Harwich richting Canterbury.
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Voorafgaand aan dit project een leuk artikel
op de voorpagina van de klankwijzer.
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/fry
sk-fanfare-orkest-exporteert-fanfare-naarengeland/5e13959b42d2
De Balkster Courant:
https://balkstercourant.nl/artikel/1042884/ga
asterlandse-muzikanten-naar-prestigieuzecanterbury.html
De Leeuwarder Courant:
https://www.lc.nl/cultuur/Frysk-FanfareOrkest-speelt-in-drie-Britse-kerken24786236.html
Het Friesch Dagblad:
https://frieschdagblad.nl/2019/10/21/friezenspelen-met-akoestiek-in-canterbury

Woensdag 23 oktober eerste repetitie o.l.v. Jouke Hoekstra, Philippe Schwartz
en John Harle
.
Rond 10:30 arriveerde het FFO met enige vertraging bij St. Edmundsschool
voor de eerste repetitie o.l.v. Jouke Hoekstra

Na de lunch vond de eerste repetitie o.l.v. John Harle plaats en de eerste
repetitie o.l.v. Philippe Schwartz.

2

Donderdag 24 oktober repetitie en concert in Maidstone
Donderdagochtend 24 oktober was de enige vrije ochtend voor de FFO leden teneinde te genieten van
het mooie Canterbury.

Na de lunch vertrok het FFO richting Maidstone. ’s Middags vond er een repetitie plaats. ’s Avonds een
concert i.s.w. met het Maistone Wind Symphonie (o.l.v. 19 jaar jonge dirigent Sam Willsmore) met ruim
250 bezoekers.
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Voor het FFO een unieke kans originele fanfare muziek ten gehore te brengen afgewisseld met
arrangementen waarin het symfonische karakter van het FFO tot haar recht kon komen.
Snappy Betty Photographic:

Sonata for Flute and Symphonic Band |
Taktakishvili
Fluitsolo: Pam Palmer
Dirigent: Sam Willsmore

Solitary Prayer van componist Marco Pütz, euphonium Philippe Schwartz, dirigent Jouke Hoekstra

Snappy Betty Photographic

Dankwoord Maidstone Wind Symphonie:
“On behalf of all at MWS, I should like to thank Fryske Fanfare Orkest for joining
MWS at the concert yesterday evening.The standard of the orchestra was truly
outstanding, the sound beautifully crisp and clear, and the performances highly
polished. It was our great pleasure to have had the privilege of sharing the stage
with you: we were hugely impressed …if not concerned at the challenge of having
such a magnificent ensemble to follow! “Solitary Prayer” and (unquestionably)
“Abide with Me” were personal favourites”
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Vrijdag 25 oktober repetities en workshop Colyer Fergusson Hall
Vrijdagochtend vertrok het FFO richting de Colyer Fergusson Hall voor een repetitiedag o.l.v. meerdere
dirigenten en i.s.m. diverse solisten. The Colyer Fergusson Hall is een prachtige concertzaal welke zich
bevindt op de Universiteit van Kent.
’s Middags was er een repetitie o.l.v. John Harle teneinde te werken aan “The Keys of Canterbury” met
soliste Jess Gillam. Er was veel werk verzet vanuit St. Edmunsschool of Music teneinde the videoverbinding tot stand te brengen. De afstand van Maind Band naar Band B was weliswaar niet zo ver
uiteen als in de Canterbury Cathedral, maar het was wel een kans voor de muzikanten alvast te wennen
aan het werken met video-verbinding en enige vertraging in het beeld kon nu worden bijgesteld.

Voor de compositie “The Keys of
Canterbury” werd het orkest opgesplitst in:
Main Band,
Band A (zittend voor Main Band)
Band B (aan de andere kant van de repetitie
ruimte). Band B volgt dirigent middels
videoscherm.
(ik verwijs voor exacte opstelling naar de
omschrijving van “The Keys”)

Daarnaast vond er ’s middags een workshop plaats o.l.v. Philippe Schwartz: “working wit soloïsts as an
orchestra”. Naast deze workshop was er gedurende de hele week ruimte voor persoonlijke adviezen op
individueel vlak door Philippe Schwartz. Philippe Schwartz verbleef net als het FFO in Holiday Inn Hotel.

Er was veel ruimte voor muzikale discussie
met Philippe Schwartz. Dit was erg leerzaam
voor de orkestleden van het FFO.
Ook tijdens deze repetitie was er
belangstelling vanuit de Universiteit en St.
Edmunsschool. (leerlingen en docenten)
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Zaterdag 26 oktober Canterbury Cathedral
Zaterdagochtend was er ruimschoots tijd vrij gemaakt voor repetities en workshop in Canterbury
Cathedral. Het orkest, solisten en dirigenten konden werken in de zeer ruime akoestiek van deze
prachtige Kathedraal. Tijdens de repetitie was er veel belangstelling voor het FFO van bezoekers welke
kwamen voor bezichtiging van de Kathedraal. Bijzonder was te ervaren dat de Kathedraal een eigen
leven leidt met evening songs, prayers en services. Repetities werden op bepaald uur en tijd stil gelegd
voor de duur van 10 minuten, ieder uur vond er wel een service of gebed plaats.

Foto’s: George Sommer

Einde ochtend vond er een workshop plaats o.l.v. John Harle: “the effects of acoustics on composition
and performance”. Daarnaast leerden de muzikanten te werken met video-opstelling. (afstand main
band naar Band B 100 meter)
Rond 17:00 na de lunch kon de enige repetitie plaats vinden in concert set up in de Kathedraal voor “The
Keys”.
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Concert

Het concert tijdens het Canterbury Festival was goed bezocht met ruim 800 bezoekers en werd zeer
goed ontvangen. Er klonken opmerkingen als:
“This orchestra reinvented the classical music”, of “long after the concert it was still buzzing around
about how thrilling and wonderful it was”, “you definitely need to come back”.
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Frisian Symphonic Wind Orchestra o.l.v. Jouke Hoekstra

Photo: https://timstubbings.com/

IF from Anne
Frank
Sopraansax:
Jess Gillam
Dirigent:
Philippe Schwartz

Photo: https://timstubbings.com/
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Wereld-première: John Harle: “the Keys of Canterbury”

Photo: https://timstubbings.com/

Presentation of Dutch Wind Band Repertoire o.l.v. Jouke Hoekstra:

Photo: https://timstubbings.com/
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Zondag 27 oktober, The Dutch Church London

Zondag 27 oktober een
lunchconcert na afloop van
de kerkdienst in “The Dutch
Church in hartje London.

Na afloop van het concert een warm onthaal met Nederlandse stamppot in het Dutch Centre

Foto: George Sommer
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PR:
Vanuit Canterbury Festival en Maidstone Wind Symphonie is een uitvoerige PR bedreven welke
geresulteerd heeft in zeer goed bezochte concerten.
De programmaboekjes waren prachtig verzorgd met veel aandacht voor uit te voeren werken en deel
nemende orkesten, solisten en dirigenten.
Ook in Nederland is uitvoerig aandacht gegeven aan dit project middels diverse vakbladen en kranten.
Er vond een powerpoint presentatie plaats voor de OMF in het kader van “Van Krimp naar Groei”. Na
afloop van dit project vindt nog een interview plaats teneinde toe te lichten hoe de jeugd en leden van
muziekverenigingen gestimuleerd en gemotiveerd kunnen worden middels dit soort projecten.
Omtrent dit project stonden er artikelen in: De Klankwijzer (voorpagina), de Leeuwarder Courant, het
Friesch Dagblad, de Balkster Courant en het Bolswards Nieuwsblad.

Nabeschouwing en voortgang voor de toekomst
Dit verslag noemt de beoogde activiteiten welke tijdens dit project hebben plaats gevonden nogmaals.
Voor uitvoerige beschrijving verwijs ik naar het projectplan.
Het FFO heeft dit internationale samenwerkingsproject boven verwachting kunnen uitvoeren zoals
gepland. Enige afwijking is dat er 2 repetities meer hebben plaats gevonden in Engeland dan gepland en
dat er 2 workshops i.p.v. 1 hebben plaats gevonden met ieder meer dan 70 deelnemers en daarnaast de
toehoorders. Nogmaals op een rij:
3 concerten, 2 workshops en 6 repetities in Engeland. Meer dan 70 deelnemers vanuit Nederland, meer
dan 70 deelnemers vanuit Maidstone. Daarnaast waren bij dit project 2 solisten, 4 dirigenten, 1
componist, 2 orkesten, studenten van het Guildhall conservatorium, 3 instituten, 3 bijzondere
concertlocaties, een filmmaker, assisten, KLMusicgroup, St Edmundsschool, Colyer Fergusson Hall en een
kathedraal betrokken.
Het FFO heeft in Canterbury veel contacten gelegd voor een samenwerking in de toekomst.
Slagwerker en componist Roan Kearsy-Lawson heeft aangegeven graag een stuk te willen schrijven voor
fanfareorkest.
Partners in Engeland hebben willen graag actief deelnemen aan “Frisia meets Anglia” in de Martinikerk
te Bolsward in de winter van 2020.
Een actief samenwerkingsverband tussen studenten van het Guildhall Conservatorium te Londen,
solisten uit Engeland en Friesland en verschillende dirigenten. Exacte invulling moet nog vorm aan
gegeven worden. Tevens heeft de directeur van het Canterbury Festival aangegeven hier graag bij
aanwezig te zijn.
Daarnaast heeft het Canterbury Festival, St Edmundsschool en de universiteit van Kent, afdeling muziek,
aangeven zeer geïnteresseerd te zijn in een samenwerking. Gedacht wordt aan seizoen 2021/2222.
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Tot slot wil het FFO dank zeggen aan:

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, De Lammert Koopmans Stichting,
Fonds voor Cultuurparticipatie, Iwersen Architekten GmbH, Paddington B.V. en
Canterbury Festival.
De nieuwe compositie “The Keys of Canterbury” door componist John Harle werd
mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Fryslân.

LAMMERT KOOPMANS
STICHTING
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