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Voorwoord 
Nesko 2021 schreef verder! Ondanks vele onzekerheden en continu veranderende 
maatregelen rondom het coronavirus zijn we als bestuur ontzettend trots dat we een prachtige 
projectweek neer hebben gezet. 
 
We schreven dit jaar verder met de Elegische Ouverture van Joseph Joachim, die hij opdroeg 
aan de Duitse schrijver Heinrich von Kleist. Verder vergezelde meeslepende violiste Carla 
Leurs ons in het vioolconcert van Tsjaikovski. We besloten met de compositie Collective, 
speciaal voor het Nesko gecomponeerd door Remy van Kesteren. Wederom niet in april, maar 
eind augustus kwamen we met 41 studenten samen om een verkorte projectweek neer te 
zetten. In vier concerten en een livestream brachten we muziek door heel Nederland. 
 
Nesko Schrijft Verder stond in het teken van musiceren op hoog niveau, bijzonder samenspel 
en een hele hoop gezelligheid. In dit verslag praten wij u bij over alles dat kwam kijken bij 
Nesko 2021. 
 
Namens het hele bestuur wens ik u veel leesplezier, 
 
Luka Laeven 
Voorzitter Nesko 2021 
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1. Algemene informatie 
Bestuur 
Voorzitter - Luka Laeven 
Secretaris - Femke Kuiper 
Penningmeester - Koen Hondebrink 
Orkestchef - Emma Clarijs 
Perschef - Rosalie de Zeeuw 
Acquisiteur Fondsen - Guinevere Linders 
 
Comité van Toezicht 
dhr. W.J. Keizer, voormalig muziekrecensent bij o.a. Dagblad Trouw, Rotterdams Dagblad en 
het Financieel Dagblad 
prof. dr. G.J. van der Zwaan, rector magnificus emeritus Universiteit Utrecht 
dhr. B. van Meijl, voorzitter KNMO, zakelijk leider Nieuwe Philharmonie Utrecht 
 
Beschermheer Nesko 
prof. mr. Pieter van Vollenhoven 
  
Comité van Aanbeveling 
dhr. drs. H.M.F. Bruls, burgemeester van Nijmegen 
mw. J.M. Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht 
dhr. drs. H.J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden 
dhr. mr. H.M. Bergmann, burgemeester van Middelburg 
mw. drs. F. Halsema, burgemeester van Amsterdam 
dhr. K.F. Schuiling, burgemeester van Groningen 
prof. dr. ir. K.I.J. Maex , rector magnificus Universiteit van Amsterdam 
prof. dr. ir. F.P.T. Baaijens, rector magnificus Technische Universiteit Eindhoven 
prof. dr. V. Subramaniam, rector magnificus Vrije Universiteit Amsterdam   
prof. dr. ir. A.P.J. Mol, rector magnificus en vice-president Raad van Bestuur Wageningen 
University & Research  
prof. dr. C. Wijmenga, rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen 
prof. dr. H.H.A. van den Brink, Dean van University College Roosevelt en hoogleraar Politieke 
en Sociale Filosofie aan de Universiteit Utrecht 
dhr. J.L. Dane, voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences 
prof. dr. F.P. van Oostrom, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht 
prof. dr. H. Kummeling, rector magnificus Universiteit Utrecht 
prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, rector magnificus Radboud Universiteit 
prof. dr. J. Brinkhof, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht en advocaat te Amsterdam 
dhr. I. van Kalmthout, directeur Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad 
mw. Annett Andriesen, operazangeres, voormalig directeur internationaal Vocalisten 
Concours ’s-Hertogenbosch en voormalig docent Conservatorium van Amsterdam 
dhr. Edwin Rutten, acteur, auteur en zanger 
dhr. Jurjen Hempel, dirigent 
dhr. Arjan Tien, dirigent Marinierskapel der Koninklijke Marine en hoofdvakdocent Hogeschool 
Maastricht 
prof. dr. M.J. Cohen, voorzitter Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, voormalig 
burgemeester van Amsterdam, voormalig staatssecretaris van Onderwijs en Justitie, 
voormalig Eerste en Tweede kamerlid 
dhr. Wim T. Schippers, kunstenaar 
dhr. dr. Jan Terlouw, schrijver, fysicus en politicus 
mw. Candida Thompson, violiste en artistiek leider Amsterdam Sinfonietta 
dhr. Joop van Zijl, journalist en presentator 



 Jaarverslag Nederlands Studenten Kamerorkest 2021 

5 
 

dhr. Jaap van Zweden, dirigent Hong Kong Philharmonic Orchestra en New York 
Philharmonic, violist 
mw. Marieke van Merriënboer, directeur Parnassos Cultuurcentrum Utrecht 
  

2. Programma 
In samenspraak met onze dirigent Stijn Berkouwer heeft het bestuur van 2021 het volgende 
programma samengesteld: 
 Legende no. 4   Antonín Dvorák 

Elegische Ouverture   Joseph Joachim 
 Vioolconcert in D   Pjotr Iljitsj Tsjaikovski met soliste Carla Leurs 
 Collective    Remy van Kesteren 
Met dit programma zochten wij een balans tussen bekende en minder bekende werken. 
Flexibiliteit werd een ander kernpunt in de vorming van een programma in corona-tijd, om 
meerdere concerten op een dag te kunnen geven. Uiteindelijk hebben wij het oorspronkelijke 
programma met een selectie uit de Legendes van Dvorák ingekort, door enkel de vierde 
Legende als openingswerk te spelen. Zo was het mogelijk om twee concerten op dezelfde 
dag te geven in de Zuiderkerk in Amsterdam. 
We openden het concert met de vierde Legende van Antonín Dvorák. Een mooie, stevige 
opening, waarna de prachtige en relatief onbekende Elegische Ouverture van Joseph Joachim 
werd gespeeld. Het orkest kon hier haar virtuositeit goed in kwijt. Op vrolijker voet schitterde 
Carla Leurs in het welbekende Vioolconcert van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Het orkest had een 
diepe muzikale connectie met Carla Leurs en het publiek werd meegesleept in de grillige en 
betoverende klanken van dit concert. Het concert werd afgesloten met de opdrachtcompositie 
Collective van Remy van Kesteren. De moderne beats in het werk van Remy contrasteerde 
mooi met de eerdere romantische klanken. De pakkende ritmes en atmosferische klanken 
zorgden voor een bijzondere en krachtige sfeer om het concert mee te eindigen. Het concert 
werd energiek afgesloten met een herhaling van het heldhaftige einde van Collective.  
 

3. Organisatie 

Bestuur 
Het bestuur van het Nesko bestond dit jaar uit zes bestuursleden uit alle hoeken van het land. 
Aan het eind van de zomer waren we compleet en zo hebben we een vliegende start gemaakt 
aan het bestuursjaar dat ons te wachten stond. Door onvoorspelbare pandemie-gerelateerde 
restricties hebben we vaak het roer om moeten gooien. Met trots kijken we terug naar de 
manier waarop we tegenslagen hebben aangepakt en het resultaat van een mooie 
projectweek. De samenwerking binnen het bestuur verliep zeer soepel. Soms merkten we een 
verminderde motivatie omtrent onzekerheden rondom corona-ontwikkelingen, maar vol 
energie hebben we naar het project toegewerkt. 
Dit jaar bleek de zoektocht naar een tweede acquisiteur wederom lastig. Daarom hebben we 
dit jaar de sponsoracquisitie op ons genomen als bestuur.  
Tot slot was de sfeer binnen het bestuur ook prettig. We hebben het grootste deel van het jaar 
helaas vanuit huis vergaderd, waardoor we elkaar gedurende ons bestuursjaar weinig hebben 
gezien. Door evaluatie- en gezelligheidsmomenten hebben we elkaar toch snel beter leren 
kennen. Dat heeft zeker bijgedragen aan de soepele manier van werken voor en tijdens de 
tourneeweek.  
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Nesko in coronatijd 
De organisatie van het Nesko vond plaats in een tijd waarin veel dingen onzeker waren. Zo 
waren er onzekerheden wat betreft groepsgrootte beperkingen, het testbeleid en het toestaan 
van concerten. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de verschillende mogelijkheden 
hebben we meerdere corona protocollen gemaakt voor verschillende scenario’s.  
Ons project kon plaatsvinden zonder groepsgrootte beperkingen, maar wel met anderhalve 
meter afstand. Bij de start van en tijdens de repetitieweek hebben we aanvullende 
maatregelen genomen om de kans op besmettingen binnen het orkest tegen te gaan. Zo 
hebben we aan leden bij binnenkomst om een geldige QR-code in de corona check-app 
gevraagd en hebben we twee zelftest momenten in de repetitieweek ingelast. Tijdens de 
repetitieweek hebben we als een bubbel gefunctioneerd, waarbij we een vaste kookploeg 
hadden en boodschappen zoveel mogelijk lieten bezorgen. Tijdens de concertreeks bleef het 
orkest in de repetitielocatie slapen, in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij orkestleden 
bij gastgezinnen verbleven. Na de concerten konden de orkestleden op afstand en met 
mondkapje met het publiek praten. Zo hebben we het contact met de buitenwereld 
geminimaliseerd. Het project heeft geen corona besmettingen opgeleverd.  
 

Lange termijn doelstellingen 
Naamsbekendheid onder jeugdorkesten 
Doordat de orkestbezoeken aan het begin van het jaar niet door konden gaan, was het moeilijk 
om onze naamsbekendheid te vergroten onder jeugdorkesten. Wel hebben we flyers 
verstuurd naar orkesten om daar uit te delen en zo de naamsbekendheid van het Nesko te 
vergroten onder deze doelgroep. Voor volgend jaar zouden wij zeker aanraden om weer langs 
te gaan bij jeugdorkesten.  
 
Jaarlijks terugkeren naar goede concertzalen 
Ook dit speerpunt is dit jaar moeilijk vervuld. Het plan was om weer in concertzalen te spelen 
waar we al eerder gespeeld hebben. Maar doordat deze zalen niet groot genoeg waren om 
op anderhalve meter afstand te spelen met een 41-koppig orkest (behalve het Jheronimus 
Bosch Art Center) of al geboekt waren voor de zomer, was het moeilijk om er terug te komen. 
Wel hebben we op nieuwe plekken gespeeld waar het ook zeker aan te raden is om terug te 
komen, zoals de Zuiderkerk en het Openluchttheater Ede. Beide locaties waren qua akoestiek 
en sfeer goede concertzalen.  
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is dit jaar leidend geweest in de keuzes die we hebben gemaakt. Posters, flyers 
en programmaboekjes zijn allemaal geprint op gerecycled papier. Ook was het 
programmaboekje online beschikbaar en kon het publiek hier dus ook gebruik van maken. 
Drukwerk en programmaboekjes die over waren hebben we uitgedeeld aan de orkestleden 
als aandenken.  
In de repetitieweek is er voor het avondeten elke avond vegetarisch gekookt. Wel was er 
vleesbeleg beschikbaar voor op brood, maar hiervan is een stuk minder gekocht dan 
voorgaande jaren. 
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4. Samenwerking met externe partijen 

Dirigent 
Net als vorig jaar was Stijn Berkouwer de dirigent van het Nesko. De orkestleden waren erg 
te spreken over zijn manier van werken, vooral zijn focus op samenspel en onderlinge 
muzikaliteit. Hij werd ervaren als een gezellige dirigent die erg betrokken was. Ook als bestuur 
ervoeren wij de samenwerking als prettig, hij had veel ideeën en dacht enorm mee.  

Solist 
Violiste Carla Leurs was dit jaar de solist van het Nesko. Over haar aanwezigheid was het 
orkest zeer positief. Haar energie, enthousiasme en muzikaliteit werden enorm geprezen en 
waren inspirerend voor het orkest. Naast soleren leidde ze ook de groepsrepetitie voor 
strijkers. De samenwerking met Carla verliep goed. 

Opdrachtcomponist 
Remy van Kesteren schreef, oorspronkelijk voor Nesko 2020, de opdrachtcompositie 
Collective. Aan het begin van het jaar hebben we een nieuw contract opgesteld met Remy om 
afspraken vast te stellen over de nieuwe data, onze livestream en zijn aanwezigheid bij de 
repetities. Het contact verliep wederom via een contactpersoon bij Lalala Management en 
voor uitzonderlijke kwesties, zoals een tekst in het programmaboekje en vrijkaarten, via Remy 
zelf. Zijn stuk werd positief en energiek ervaren door orkest en publiek. 

Sponsoring 
Om de sponsor taken op te vangen, hielden we regelmatig sponsor-vergaderingen waarop we 
de invulling van de functie bespraken en verdeelden onder ons zessen. Om makkelijker 
sponsoren te kunnen enthousiasmeren, hebben we aan het begin van het jaar een 
sponsorbrochure opgesteld met informatie over het Nesko en verschillende 
samenwerkingspakketten. We hebben instrumentenbouwers uit heel Nederland 
gecontacteerd voor sponsoring wat leidde tot tien sponsoren die in het programmaboekje een 
advertentie plaatsten. We raden zeker aan om sponsorbrochures te blijven maken! 

Buschauffeur 
Michel Peer was dit jaar wederom de buschauffeur van het Nesko. Contact verliep erg goed. 
Hij dacht veel mee en is zelfstandig als buschauffeur. Voor het concert in de Zuiderkerk bleek 
hij onze redder in nood door een altviool te komen brengen die was vergeten in de bus. 

Repetitielocatie Mussennest 
Dit jaar heeft het Nesko gedurende de projectweek overnacht in groepsaccommodatie het 
Mussennest te Otterlo. Normaliter overnachten leden van het Nesko tijdens de concertreeks 
bij gastgezinnen in de concertsteden. Door de huidige corona-pandemie is dit jaar wegens 
veiligheid voor zowel de gastgezinnen als de orkestleden besloten om de hele week op een 
locatie te verblijven. De locatie is goed bevallen en bood genoeg ruimte om te eten, slapen, 
repeteren en borrelen. Ook de bosrijke omgeving bleek een sfeervolle toevoeging. In verband 
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met de anderhalve meter maatregel was de repetitiezaal aan de kleine kant, maar mocht het 
Nesko in de aankomende jaren daar nogmaals komen zal dit probleem, met het wegvallen 
van de maatregel, niet meer gelden.  

Comités 
De comités zijn ook dit jaar van belang geweest in de organisatie van het Nesko. In december 
en januari hebben Luka en Femke met alle lokale comités online kennis gemaakt en de 
plannen van Nesko 2021 besproken. Toendertijd was er nog veel onduidelijk over het Nesko 
in corona tijd, echter was uit voorbaat besloten niet te overnachten bij gastgezinnen gezien 
het risico op corona. We hebben de contacten met de gastgezinnen warm gehouden door hen 
een informatiebrief inclusief livestream link te sturen voor Nesko 2021.  
Toen bleek dat Nesko niet in haar huidige vorm door kon gaan in april en verplaatst werd naar 
de zomer zijn alle comités ingelicht. Met het comité Den Bosch en Amsterdam hebben we een 
tweede vergadermoment gehad om te bespreken wat wij voor elkaar konden betekenen 
tijdens de concerten in beide steden.  
Comité Den Bosch heeft veel promotie gedaan en het diner voor de orkestleden vooraf aan 
het concert verzorgd. Daarnaast heeft het comité ook de presentjes voor de dirigent en solist 
geregeld. Het vaste Stuco Den Bosch kon dit jaar niet helpen tijdens de concerten, maar 
gelukkig hebben twee andere studenten de kaartverkoop aan de deur fantastisch 
overgenomen. De communicatie met het comité verliep goed. Er was enige miscommunicatie 
over het koken, maar dit is opgelost en het eten was voortreffelijk.  
Comité Amsterdam heeft de bloemen voor dirigent, solist en componist geregeld. Daarnaast 
hebben zij ook een deel promotie voor de concerten in amsterdam bewerkstelligd.  
De communicatie via de whatsapp groepen is vooral praktisch gebleken tijdens de tournee 
week. De comités zijn gedurende dit onvoorspelbare jaar meerdere malen via de mail op de 
hoogte gesteld over de ontwikkelingen van het Nesko, waarin ook aangegeven is dat wij graag 
volgend jaar weer bij hen langskomen. De comités hebben dit beaamd. 
Sinds 2020 is Nijmegen als nieuwe concertstad opgenomen in de tournee. Helaas is er voor 
deze stad nog geen comité gevonden. Het is van belang dat dit alsnog wordt samengesteld 
door het bestuur voor komend jaar.  

Stichting Vrienden van het Nesko 
Het contact met Stichting Vrienden verliep goed. Gedurende het jaar hebben we meerdere 
mails gestuurd met een update over de gang van zaken van het Nesko en daarnaast was er 
af en toe telefonisch contact met Jasper voor onder andere advies en vragen. Tot slot is 
Stichting Vrienden tijdens de tournee week een heerlijke lunch komen verzorgen en hebben 
zij het orkest uitleg gegeven over Stichting Vrienden.  

Stichting voor vluchteling-studenten UAF 
Evenals voorgaande jaren is er bij de concerten geld ingezameld voor stichting voor 
vluchteling-studenten UAF. Ter voorbereiding hiervan is er in overlegmoment met het UAF 
nagedacht over de vormgeving van de samenwerking tussen het Nesko en UAF. Wegens de 
corona maatregelen voelde het UAF zich genoodzaakt om sommige plannen door te schuiven 
naar volgend jaar. Zo konden er dit jaar geen cliënten van het UAF worden uitgenodigd bij de 
concerten en werd er geen winactie voor kaarten voor de Nesko-concerten opgezet voor de 
sponsoren en volgers van het UAF. Om het voor concertbezoekers makkelijker te maken om 
een vrije gift aan het UAF te geven, werd een QR-code van een tikkie in het programmaboekje 
geplaatst.  
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Commissie van Toezicht 
Contact met de Commissie van Toezicht verliep dit jaar goed. Op mailtjes werd snel 
gereageerd. Bart was dit jaar minder goed bereikbaar. Bert en Willem Jan reageerden altijd 
snel met nuttig advies of goede ideeën. Verder stonden zij ook open om te bellen over 
artistieke, juridische of andere relevante kwesties.  
 

5. Audities en repetities 
Het auditieproces liep dit jaar een anders dan normaal. Doordat deelnemers die voor Nesko 
2020 waren toegelaten voorrang hadden op nieuwe deelnemers, zat het orkest al deels vol. 
Ook was de plek van de concertmeester bekleed met dezelfde persoon als vorig jaar. De 
concertmeester audities waren dit jaar dus niet nodig. De eerste auditieronde vond dus plaats 
in januari. Hiervoor is tijdig besloten om deze audities online te houden, aangezien de corona 
maatregelen destijds dermate restrictief waren dat auditanten niet verplicht konden worden te 
reizen naar de auditielocatie. Deze online audities als alternatief werden zeker als minder 
prettig ervaren. Het blijft een statische manier van auditeren waarbij de auditant niet gevraagd 
kan worden om een stuk opnieuw of anders te spelen; de video is de enige indicatie. Bij 
sommigen was het niveau daarom moeilijker te interpreteren. Volgend jaar kunnen de audities 
hopelijk weer in het echt. De goede band met het Occohofje als auditielocatie is wel behouden 
en daar kunnen we aankomend jaar weer terecht voor auditierondes voor een kleine 
tegenprestatie in overleg met de contactpersoon. Dit is overgedragen aan de nieuwe 
orkestchef. 
De audities waren druk bezocht de eerste ronde, dus het orkest zat na de eerste auditieronde 
al nagenoeg vol. Het orkest is na de tweede auditieronde helemaal opgevuld, wat erg prettig 
was.  
De repetities zijn ook erg voorspoedig verlopen. De repetitiedag in juni was een mooi moment 
om de muziek te leren kennen en ook om weer op te starten met muziek maken in een orkest. 
Zimihc Zuilen is als locatie door de meeste orkestleden als een fijne repetitie plek ervaren met 
een mooie akoestiek. 
De akoestiek van de repetitieruimte van het Mussennest was redelijk hard en droog. Dit bracht 
extra uitdaging om de muziek mooi te laten klinken. De dagen die we hadden om te repeteren 
waren genoeg om het programma goed tot zijn uiting te brengen met hoge kwaliteit en 
muzikaliteit.  

6. Concerten 

Lunchconcert 
Op zaterdag 28 augustus hebben zes ensembles uit het orkest een lunchconcert gegeven bij 
Zorgcentrum Reinier van Arkel in Vught. Dit is een zorgpark voor psychisch gehandicapten. 
Van tevoren kregen de orkestleden een lekkere lunch, waarna de ensembles voor ongeveer 
40 bewoners hebben gespeeld. Voor de cliënten was het een succes en de medewerkers 
nodigden het Nesko alweer uit voor volgend jaar! 
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Openluchttheater Ede 
Het concert in het Openluchttheater Ede was bijzonder leuk. We hadden geluk met het weer 
dat het in ieder geval droog was. Ondanks dat het Nesko nog nooit in een openluchttheater 
had gespeeld, bleek het een groot succes en verliep alles rondom de concertdag soepel. De 
sfeer was goed en met een kaartverkoop van 144 kaartjes was het een drukbezocht concert 
voor de locatie. Van tevoren genoot het orkest van een gratis buffet. De kaartverkoop verliep 
via hen en zij betaalden ons uiteindelijk €1.719,00 euro. Zowel financieel gezien als voor het 
orkest en publiek was het een zeer geslaagde ervaring! 
 

Jheronimus Bosch Art Center, Den Bosch 
Het concert in het JBAC verliep minder goed dan andere jaren. De communicatie vanuit het 
JBAC tijdens de concertdag verliep helaas onprettig. Vanwege een miscommunicatie bleek 
er enig conflict te ontstaan tussen het orkest en het JBAC. Onze conclusie is dat het Nesko, 
als studentenorkest niet goed past bij de omgeving van het JBAC als museum. Ook de 
akoestiek speelde niet prettig omdat het enorm galmde. Voor een volgend jaar raden we dus 
aan om een andere concertlocatie voor Den Bosch te zoeken.  
 

Zuiderkerk, Amsterdam 
De Zuiderkerk bleek een goede locatie met een mooie akoestiek. De bus kon moeiteloos 
temidden van het centrum van Amsterdam stoppen om alles uit te laden. De beheerder Gerrit 
was ook erg vriendelijk en behulpzaam. Zo kregen we de podiumdelen gratis bij de zaalhuur. 
De ruimte zelf is mooi met zowel een grote zaal als groot balkon. De Zuiderkerk raden we 
zeker aan als concertlocatie in Amsterdam voor volgende jaren.  
 

7. Publiciteit  
Voor de audities, vier concerten, livestream en algemene bekendheid is er op verschillende 
manieren promotie gegenereerd. Met als resultaat een spoedig gevuld orkest en drie 
uitverkochte concerten!   

Social Media   
Dit jaar is er veel gebruik gemaakt van facebook en instagram. Zowel wat serieuzere als 
lichtere zaken werden op beide kanalen gedeeld. Orkestleden zijn aangemoedigd om 
berichten over de concerten te delen met hun eigen vrienden of volgers. Ook is dit jaar het 
netwerk van de LinkedIn pagina van ‘Acquisiteur Nesko’ uitgebreid door Nesko deelnemers 
van 2010 tot nu toe te voegen. Van dit uitgebreide netwerk kan komende jaren gebruik worden 
gemaakt.  

Grafisch vormgever 
Niels Hak heeft dit jaar gezorgd voor de grafische vormgeving van het Nesko. Die vormde een 
ontwerp met linten die samenkomen in een pen. De linten draaien eenmaal om hun as, als 
symbool voor een omslagpunt na een tijd waarin in orkesten samen spelen niet mogelijk was. 
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In hun kleurigheid komen ze samen in de penpunt, er wordt aan een nieuw Nesko-project 
verder geschreven! De samenwerking met Niels verliep prettig, we zijn erg blij met diens 
ontwerpen voor ons drukwerk.  

Drukwerk 
Er zijn voor de audities en concerten flyers gedrukt. Voor de concerten zijn posters, 
ansichtkaartjes en programmaboekjes gedrukt. Ook zijn er stickers gedrukt zodat orkestleden 
deze onder andere op hun instrumentenkoffer konden plakken. De auditieflyers konden 
helaas in mindere mate worden uitgedeeld omdat de orkestbezoeken niet konden doorgaan 
vanwege de corona maatregelen. Bij al het drukwerk is gekozen voor duurzame materialen. 
In alle grote (studenten)steden van het land zijn posters opgehangen door orkestleden, 
stuco’s, comités.  

Promotie concerten 
De concerten van het Nesko zijn op verschillende manieren gepromoot.  
Op de social media kanalen zijn meerdere posts gemaakt ter promotie van de concerten en 
op facebook zijn evenementen aangemaakt. Bovendien is er via facebook en instagram een 
betaalde advertentie gemaakt waarbij bezoekers meteen naar de kaartverkooppagina werden 
geleid. Dit laatste heeft gezorgd dat 9000 mensen de advertentie van het Nesko zagen en 193 
mensen klikten op de kaartverkooplink.  
Verschillende kranten zijn benaderd. Zo stond het Nesko onder andere in de Gelderlander en 
Ede Stad. Ook stond het Nesko vermeld in de eigen krant van het Openluchttheater Ede die 
door Ede werd verspreid. Daarnaast stond het Nesko in verschillende Uit-Agendas.  
Het Nesko was uitgenodigd om langs te komen in de uitzendingen van de Klassieken van 
Radio 4. Door corona maatregelen konden er slechts vier orkestleden langskomen, vanwege 
de strakke planning tijdens het project was het helaas niet mogelijk om naar Hilversum af te 
reizen. In plaats daarvan is het Nesko uitgebreid vermeld in de Klassieken en werden de 
concerten gepromoot en werd de Elegische ouverture van Joachim afgespeeld.  
Wetende dat het concertpubliek voor het grootste deel uit familie en vrienden van de 
orkestleden bestaat, is er ook een bericht gemaakt wat leden makkelijk konden doorsturen en 
zijn orkestleden van alle Nederlandse studentenorkesten per mail en whatsapp uitgenodigd 
voor de concerten.  

Programmatoelichting 
Dit jaar waren Michael Huijbrechts en Marthe Holman samen bereid om een 
programmatoelichting te schrijven voor het programmaboekje. De toelichting werd een erg 
leuke tekst waarin het verband werd gelegd met recensent Eduard von Hanslick, die bij elk 
van stukken op het programma een rol heeft gespeeld.  

Fotograaf 
Veerle Bastiaanssen was dit jaar bereid om fotos te maken tijdens de repetitiedag en de 
laatste twee concerten in de Zuiderkerk. We zijn erg blij met haar mooie foto’s en de 
samenwerking verliep goed.  
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Livestream 
Wijnand de Groot maakte dit jaar een livestream van het concert in het Jheronimus Bosch Art 
Center. Op deze manier konden we alle Nesko-liefhebbers door heel Nederland betrekken. 
Contact verliep prima. De promotie van de livestream liep helaas minder omdat we de link pas 
laat ontvingen. Ondanks dat bleek de livestream toch populair met ongeveer 300 luisteraars. 
Voor een volgend jaar is een livestream overbodig met acht andere concerten, maar voor dit 
jaar was het bijzonder fijn dat we iedereen de kans gaven om het Nesko concert te kijken.  
 

8. Evaluatie leden 

Repetities 
De repetities werden erg positief ervaren. Er hing een prettige sfeer en de leden waren zeer 
te spreken over Stijn en Carla. Een aanrader was een repetitie waar Stijn de orkestleden zelf 
met opmerkingen liet komen om te repeteren. Wel werd specifiek onder blazers ondervonden 
dat de groepsrepetities beter ingedeeld konden worden. Bij de blazers werden er nog wel 
eens delen gerepeteerd waar niet iedereen speelde. Dan hadden sommige blazersgroepen 
dus weinig te doen tijdens het grootste deel van de repetitie. Zij zouden dan bijvoorbeeld later 
aan kunnen sluiten of eerder weg kunnen gaan bij een andere indeling.  
 
Ook was er in de week onder leden meer behoefte aan groepsrepetities en tijd voor zelfstudie. 
Dit is begrijpelijk, maar in het korte tijdsbestek dat we hadden was dit moeilijk te realiseren. 
 
Over het repertoire gaven sommige leden aan dat de legende van Dvorak vooraan het concert 
misschien overbodig was. Dit hadden we gedaan omdat dit het een onderdeel was van ons 
originele programma. Ook zouden de leden een duidelijkere toegift willen, in plaats van een 
herhaling van een stuk dat we al gespeeld hadden. Verder vonden de leden het repertoire erg 
mooi en afwisselend. 

Project  
Leden waren zeer positief over zowel de muziek als de sfeer tijdens de projectweek.  
Het Mussennest beviel als locatie. De lunchconcertlocatie was een succes. Leden vonden het 
wel jammer dat ze niet mee konden luisteren aangezien de patiënten niet in contact met ons 
mochten komen. De concerten werden van hoge kwaliteit ervaren. Het Openluchttheater Ede 
werd grotendeels goed ontvangen door leden. De kou was jammer maar verder was de plek 
sfeervol. Het JBAC werd zowel qua akoestiek als qua sfeer niet als een aanrader bestempeld. 
Over de Zuiderkerk waren de leden zeer positief. De akoestiek was prettig en ook de ruimte 
was fijn. Sommige vonden de aankleding wat minder dan andere locaties maar verder louter 
positieve reacties. In totaal hadden leden graag meer concerten gegeven en vonden ze de 
twee in de Zuiderkerk dicht op elkaar. De kwaliteit van de concerten werd verder als steeds 
beter wordend ervaren. Voor de commissies rondom de concerten werd aangegeven dat er 
bij sommige leden behoefte was aan meer uitleg over de inhoud van de commissies vanuit 
het bestuur. Qua planning rondom de concerten werd het fijn ervaren dat er vaak ruim de tijd 
was en dus minder haast en stress. 
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Verdere bijzonderheden 
Uit de evaluatie bleek verder dat orkestleden behoefte hadden aan een ruimte om meer te 
borrelen. Dit jaar werd er na afloop van de repetities voornamelijk gedanst, maar sommige 
orkestleden hadden graag een ruimte gehad om te kletsen of spelletjes te spelen. Voor een 
volgende editie is dit iets om mee te nemen.  
De orkestleden waren positief over het functioneren van het bestuur, waarbij vooral de sfeer, 
betrokkenheid en organisatie als goede punten werden benoemd. 
 

9. Nesko bedankt 
Comité van Toezicht 
dhr. W.J. Keizer, voormalig muziekrecensent bij o.a. Dagblad Trouw, Rotterdams Dagblad en 
het Financieel Dagblad 
prof. dr. G.J. van der Zwaan, rector magnificus emeritus Universiteit Utrecht 
dhr. B. van Meijl, voorzitter KNMO, zakelijk leider Nieuwe Philharmonie Utrecht 
  
Comité van Aanbeveling 
dhr. drs. H.M.F. Bruls, burgemeester van Nijmegen 
mw. J.M. Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht 
dhr. drs. H.J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden 
dhr. mr. H.M. Bergmann, burgemeester van Middelburg 
mw. drs. F. Halsema, burgemeester van Amsterdam 
dhr. K.F. Schuiling, burgemeester van Groningen 
prof. dr. ir. K.I.J. Maex , rector magnificus Universiteit van Amsterdam 
prof. dr. ir. F.P.T. Baaijens, rector magnificus Technische Universiteit Eindhoven 
prof. dr. V. Subramaniam, rector magnificus Vrije Universiteit Amsterdam   
prof. dr. ir. A.P.J. Mol, rector magnificus en vice-president Raad van Bestuur Wageningen 
University & Research  
prof. dr. C. Wijmenga, rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen 
prof. dr. H.H.A. van den Brink, Dean van University College Roosevelt en hoogleraar Politieke 
en Sociale Filosofie aan de Universiteit Utrecht 
dhr. J.L. Dane, voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences 
prof. dr. F.P. van Oostrom, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht 
prof. dr. H. Kummeling, rector magnificus Universiteit Utrecht 
prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, rector magnificus Radboud Universiteit 
prof. dr. J. Brinkhof, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht en advocaat te Amsterdam 
dhr. I. van Kalmthout, directeur Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad 
mw. Annett Andriesen, operazangeres, voormalig directeur internationaal Vocalisten 
Concours ’s-Hertogenbosch en voormalig docent Conservatorium van Amsterdam 
dhr. Edwin Rutten, acteur, auteur en zanger 
dhr. Jurjen Hempel, dirigent 
dhr. Arjan Tien, dirigent Marinierskapel der Koninklijke Marine en hoofdvakdocent Hogeschool 
Maastricht 
prof. dr. M.J. Cohen, voorzitter Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, voormalig 
burgemeester van Amsterdam, voormalig staatssecretaris van Onderwijs en Justitie, 
voormalig Eerste en Tweede kamerlid 
dhr. Wim T. Schippers, kunstenaar 
dhr. dr. Jan Terlouw, schrijver, fysicus en politicus 
mw. Candida Thompson, violiste en artistiek leider Amsterdam Sinfonietta 
dhr. Joop van Zijl, journalist en presentator 
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dhr. Jaap van Zweden, dirigent Hong Kong Philharmonic Orchestra en New York 
Philharmonic, violist 
mw. Marieke van Merriënboer, directeur Parnassos Cultuurcentrum Utrecht 
  
Beschermheer Nesko 
prof. mr. Pieter van Vollenhoven 
 
Comité St- Nicolaasga 
Annemieke Bos 
  
Comité Utrecht 
Dorine Overmars 
Lila Boucher 
Marlou van der Does 
Denise Harskamp 
-        Stuco 
Quintin Rychner 
Beatrix Vogelaar 
Christiaan Post 
Dauwe Lents 
  
Comité Middelburg 
Edith Mutsaerts 
El van Hal 
Els Mabelus 
Judith Loontjens 
Maartje Nouwens 
-        Stuco 
Nina den Hollander 
Laura du Pree 
  
Comité Groningen 
Anneke Riemeijer 
Ineke Bremer 
Hanna Halma 
  
Comité Amsterdam 
Margriet Herz 
Ulrike Weller-Aussems 
  
Comité Leiden 
Leonoor van Gelder-Cronheim 
Yllone de Ruiter 
Desi Schreiner 
-        Stuco 
Heleen Jalink 
Dieuwke Smit Sibinga 
  
Comité Den Bosch 
Annemarie Beutler 
Theo Meijer 
Lena Pijnenburg 
-        Stuco 
Siebren van Noort 
Stef van den Berg 
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Kaartverkoop Den Bosch 
Pieter Beutler 
Viola Koopman 
  
Nijmegen 
-        Stuco 
Tim Huijbregts 
 
 
Kascomissie 
Beatrix Vogelaar 
Marlijn Peuker 
Hester Bartelsman 
Willem Kroese 
 
Materiële ondersteuning 
Nationaal Jeugdorkest 
Nederlands Studenten Orkest 
 
Stichting vrienden 
Jasper van Noort 
Janneke Kortsmit 
Beatrix Vogelaar 
 
Grafische vormgeving, foto’s en film 
Niels Hak 
Veerle Bastiaanssen  
Rivka Eikelboom 
Wijnand de Groot 
 
Programmatoelichting 
Michael Huijbregts 
Marthe Holman 
 
Lunchconcertlocatie  
Reinier van Arkel Geestelijke Gezondheidszorg Groep Den Bosch 
 
Concertlocaties 
Openluchttheater Ede 
Jheronimus Bosch Art Centre 
Zuiderkerk Amsterdam 
 
Kokers tijdens de repetitieperiode 
Mathijs Waasdorp 
Coen Rouwmaat 
Lieke Kok 
Rivka Eikelboom 
 
Bestuur Nesko 2020 
Lily Jalink 
Sarah Verbandt 
Willem Kroese 
Linda Groenendijk 
Romy Both 
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En… 
Ouders, vrienden en familie van het bestuur  
Het Mussennest, Otterlo 
Bart de Haas 
Michel Peer 
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