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Dit was een Jubileum editie om bijzonder trots op te zijn. In een tijdsbestek van een
week zijn er 14 concerten gegeven op diverse karakteristieke locaties in en rond
Amersfoort.
Voor reguliere bezoekers én voor mensen die niet in staat zijn om de concertzaal te
bezoeken was er een groot aanbod aan kamermuziek en zelfs een uitstapje naar een
symfonie orkest.
Iedere editie zien wij trouwe festivalgangers terug en verwelkomen wij ook een nieuw
publiek. Amerfortissimo levert een grote en positieve bijdrage aan het culturele klimaat
in de stad Amersfoort en dat zien wij terug in een groeiend bezoekersaantal. Het festival
kent inmiddels een breed draagvlak in de verschillende doelgroepen die bediend
worden:kenners, leken, peuters/kleuters, tieners, amateurmusici, jong talent, inwoners
van Amersfoort en daarbuiten. Dit is een resultaat van onze gevarieerde programmering
en de inzet van nationale en internationale topmusici. Belangrijk om te benoemen is dat
alle musici ook graag terug komen naar het festival. Dit geeft aan dat niet alleen de
gastvrijheid voor het publiek groot is, maar ook voor de musici.
NPO Radio 4 presentatrice Maartje Stokkers heeft meerdere concerten gepresenteerd.
Dit geeft elke editie weer een positieve bijdrage aan de toegankelijkheid van het festival.
Het bestuur van de Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Amersfoort en de
organisatie van Amerfortissimo hebben financieel en qua inzet flink geïnvesteerd om
afgelopen editie op een hoger plan te tillen. Dit resulteerde onder meer in een
samenwerking met de Nieuwsmakelaar. Dit heeft het festival meer publiciteit
opgeleverd en een meer professionele uitstraling gegeven.
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“Tsjechische meesters”
Het lunchconcert ‘Tsjechische meesters’ op 2 september betekende een mooie start van
het festival.
Janacek en Smetana vielen in de smaak bij het Amersfoortse publiek.
Dit bracht diverse bezoekers ertoe om kaarten te kopen voor de concerten die plaats
zouden vinden op de dagen daarna.
Met dit toegankelijk geprijsde lunchconcert maken wij ieder jaar bezoekers
nieuwsgierig; een succesvolle teaser voor de festivaldagen.

“Più Amerfortissimo”

Op woensdag 2 en donderdag 3 september brachten wij met onze speciale serie
Più Amerfortissimo muziek naar mensen, die niet in staat zijn om de reguliere
concertzaal te bezoeken.
Wij bezochten GGZ locatie Zon & Schild, het Meander Medisch centrum en Abrona in
Huis ter Heide.
In deze serie speelden jonge professionals en jong talent uit Amersfoort kamermuziek
van Smetana, Janacek, Fauré en Granados.
Ieder jaar groeit de publieke belangstelling voor deze serie. Wat deze concerten
bijzonder maakt is dat de luisteraars extra dankbaar zijn. Na het concert hebben de
luisteraars altijd de mogelijkheid om met de musici na te praten. Dit maakt de concerten
nog toegankelijker voor dit speciale publiek. De helende werking van muziek krijgt voor
deze mensen een extra dimensie.

Più Amerfortissimo. Abrona, Huis ter Heide
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“Religieuze Inspiratie”
Een goed bezocht concert hadden wij op 4 september in Leerhotel het Klooster met het
programma “Religieuze Inspiratie”. Al in een vroeg stadium werden voor dit concert
kaarten gekocht. Dit was ook het gevolg van de samenwerking tijdens dit concert met
het Nieuw Bach ensemble, het Amersfoorts Jeugdorkest, mezzosopraan Barbara Kozelj
en diverse professionele Amerfortissimo musici. Hierdoor hadden wij een groot
publieksbereik. Daarnaast was er speciale aandacht voor dit concert en een kaartenactie
via NPO Radio 4.
Juist de diversiteit van dit programma (kleine en grote bezetting, amateur musici, jong
talent en professionals) had een goede uitwerking op het publiek. Vooral het korte
fragment voor bastrombone vanaf het balkon was voor het publiek een aangename
verrassing. Het overkoepelende thema omtrent religie maakte het één geheel. De sfeer
op deze locatie is altijd bijzonder. Met trots is dit een van de vaste Amerfortissimo
concertlocaties te noemen.
De samenwerking met Leerhotel Het Klooster verloopt ieder jaar beter. Afgelopen editie
kunnen we met recht spreken van het versterken van elkaars belangen, doelen en
idealen.

Leerhotel Het Klooster

“Inloopdag”

Zaterdag 5 september was een dag vol muziek van 10.00u tot 00.00u
Vanaf 10.00u waren er masterclasses voor leerlingen van Scholen in de Kunst, de
regionale muziekschool in Amersfoort.
De twee ensembles werkten met een coach een uur aan muzikale frasering, samenspel
en aan technische details. De volgende dag hebben zij laten horen wat ze bij de
masterclass hebben geleerd tijdens het concert “de Kracht van Amersfoort”.
Daarna waren er diverse openbare repetities toegankelijk voor publiek. Deze openbare
repetities vinden plaats sinds editie 2014. De St Aegtenkapel is de hele dag ' open huis '.
Na het bijwonen van een deel van de repetitie kochten mensen kaarten voor concerten
en deden een vrijwillige bijdrage omdat ze de repetitie al zo mooi vonden.

4

“Dutch Cookies”
Zaterdagavond was gevuld met twee gevarieerde concerten.
Tijdens “Dutch Cookies” vonden twee premières plaats; het Allegro voor vier
strijkkwartetten van J. V Bree in een bewerking voor twee strijkkwartetten van M. Van
Prooijen en Creator/Destroyer van M. Ornstein.
Dit concert heeft voorafgaand veel publiciteit opgeleverd vanwege de bijzondere
opdrachtcompositie Creator/Destroyer. Maarten Ornstein schreef een kameropera voor
een uitzonderlijke bezetting, over het Higgsdeeltje.

Creator/Destroyer van Maarten Ornstein

“Verklärte Nacht”

Om 22.30 werd het strijksextet Verklärte Nacht van A. Schonberg gespeeld.
De formule om twee concerten achter elkaar te plannen, met Verklärte Nacht als ‘late
night concert’ werkte goed. Veel publiek was de hele avond aanwezig.
De link tussen poëzie en muziek in het Verklärte Nacht concert werd goed ontvangen en
trok een nieuw publiek.

Verklärte Nacht van Arnold Schönberg
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Kinderconcert “Vlinder”
Zondag 6 september begon de dag met een volle zaal kinderen voor het concert ‘Vlinder’.
De losse sfeer en de interactie met de kinderen maakten het concert zeer toegankelijk en
laagdrempelig.
Kinderen konden voorafgaand en na afloop de tekening van Vlinder kleuren.
Van de actie met Dierenpark Amersfoort (op vertoon van het concertkaartje met korting
naar het Dierenpark) hebben meerdere mensen gebruik gemaakt.

Kinderconcert ‘Vlinder’

“Miniatuur Symfonie”

Tijdens het concert ‘Miniatuur Symfonie’ klonk het monumentale octet van Schubert,
een langgekoesterde wens ging in vervulling. Met dit grote kamermuziek werk hoopten
we vooral veel liefhebbers te bereiken. Een verrassend gegeven was dat er juist veel
mensen waren die dit stuk niet kenden. Op zaterdag werd dit werk gerepeteerd tijdens
een openbare repetitie. Veel bezoekers van deze repetitie hebben wij terug gezien bij het
concert.
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“De Kracht van Amersfoort
‘De Kracht van Amersfoort’ is inmiddels een terugkerend concert tijdens elke editie, een
gratis toegankelijk concert. Hier speelden ensembles van Scholen in de Kunst en een
kamerorkest samengesteld uit leden van het Amersfoorts Jeugdorkest in samenwerking
met professionele Amerfortissimo musici. Deze formule is zeer succesvol in meerdere
opzichten. Hiermee trekken wij Amersfoorts publiek aan, geven wij jong talent een
podium en geven wij jong talent de kans om samen te spelen met professionele musici.
De achterliggende gedachte hierachter is om vooral het aspect samenspel te stimuleren.

‘De kracht van Amersfoort’ Kamerorkest samengesteld uit leden van het
Amersfoorts Jeugdorkest en professionele musici

“Contrada Musica”

Voor deze Jubileum editie had ik Jurriaan van Roon, vioolbouwer in Amersfoort,
uitgenodigd om te vertellen over zijn ambacht. Naar mijn idee kunnen bouwers en
violisten niet zonder elkaar. Onze passies liggen zo dicht bij elkaar dat ik dit heel graag
wilde belichten met een interactieve lezing. Bezoekers kregen de mogelijkheid om
tijdens deze lezing vragen te stellen aan deze Amersfoortse meester. Dit nieuwe
onderdeel was een groot succes.

Jurriaan van Roon, vioolbouwer in Amersfoort
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“La Folia”
Het concert met het ‘La Folia’ thema als rode draad werd gespeeld door een aantal
professionele musici afkomstig uit Amersfoort. Rond het steeds terugkerende muzikale
thema werd een zeer afwisselend programma gespeeld. Van veel bezoekers kregen wij
terug dat zij veel nieuwe muziek hebben gehoord tijdens dit concert. De toelichting van
Maartje Stokkers voegde veel toe aan begrip over het overkoepelende thema.

“Live Jukebox”
Als afsluiter vond op zondag avond de ‘Live Jukebox’ plaats. Een spetterende afsluiter in
een losse sfeer waarin het publiek mocht bepalen wat er gespeeld zou worden. Door een
elftal topmusici uit heel Nederland die niet altijd in de gelegenheid zijn in deze
samenstelling te spelen. Maartje Stokkers presenteerde dit concert en liet het publiek
telkens kiezen tussen twee stukken. Soms ook hetzelfde stuk in een andere bezetting.
Een leerpunt voor dit concert is om de bezoekers vooraf beter op de hoogte te stellen
van het Jukebox concept. Voor veel luisteraars was hun rol wellicht nog onduidelijk.
Een groot hoogtepunt van deze avond was het contrabas duet van Bottessini.

Contrabas duet van Bottessini
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Editie 2015 van Kamermuziekfestival Amerfortissimo werd mede mogelijk gemaakt door:
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