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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Na afgelopen project heeft het Nesko zeker bewezen: Nesko staat sterk. 
Niet alleen haar kracht en doorzettingsvermogen, maar ook de veilige en 
vertrouwelijke sfeer die tijdens dit project is ontstaan, maakte dit jaar zo 
bijzonder. Daarnaast gingen wij dit jaar een stap verder: we streden voor 
onze idealen en gelijkwaardigheid voor vrouwen in de 
(muziek)geschiedenis. 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van het Nesko speelden we het 
hoofdwerk van een vrouwelijke componist: Louise Farrenc. We hebben 
genoten van haar prachtige symfonie en hebben ons doel behaald: Louise 
Farrenc als componiste aan de wereld bekend maken en meer vrouwelijke 
componisten promoten. Ook Henriëtte Bosmans is een componiste die we 
meer bekendheid hebben gegeven. Tegelijkertijd hebben we het talent 
van de bekendere componisten Felix Mendelssohn en Ralph Vaughan 
Williams benut. Tot slot schreef Ramin Amin Tafreshi een prachtig stuk 
voor orkest en sopraan waar Elizaveta Agrafenina de onderdrukte stem van 
de vrouw in de maatschappij vertolkte. Een prachtig programma met een 
krachtige boodschap. 
 
Met veel plezier en tevredenheid kijken wij als bestuur terug op afgelopen 
jaar. Dit project was een fantastische combinatie van musiceren op hoog 
niveau, ontzettend veel energie en enthousiasme en bovendien een hoop 
gezelligheid. We zijn ontzettend dankbaar dat dit project heeft mogen 
plaatsvinden. In dit verslag beschrijven we het verloop van Nesko 2022 aan 
de hand van verschillende hoofdstukken met betrekking tot artistieke 
zaken, interne organisatie, externe organisatie en overige voorbereidingen 
en afwikkelingen. 

Namens het hele bestuur wens ik u veel leesplezier. 

Sanne Pouw 
Voorzitter 2022 
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1. Algemene informatie 
 
Bestuur 
Voorzitter - Sanne Pouw 
Secretaris - Mischa Niemel 
Penningmeester - Tim Huijbregts  
Perschef - Vink Beijer 
Orkestchef - Christiaan Kroon 
Acquisiteur - Maike de Jongh 
 
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, directeur ad interim Orkest van het Oosten, 
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 
mw. S.A.M. Dijksma, burgemeester van Utrecht 
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. ir. A.P.J. Mol, rector magnificus Universiteit Wageningen 
prof. dr. C. Wijmenga, rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen 
prof. dr. H. Kummeling, rector magnificus Universiteit Utrecht 
prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, rector magnificus Radboud Universiteit 
prof. dr. H.H.A. van den Brink, Dean University College Roosevelt 
prof. dr. F.P. van Oostrom, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht 
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 
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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 
dhr. Jaap van Zweden, dirigent Hong Kong 
Philharmonic Orchestra en New York Philharmonic, violist 
mw. Marieke van Merriënboer, directeur Parnassos Cultuurcentrum 
Utrecht 
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2. Programma 
 
Samen met dirigent Stijn Berkouwer is het volgende programma tot stand 
gekomen: 
 
Die Hebriden Ouverture  Felix Mendelssohn 
Lead, Kindly Light  Henriëtte Bosmans met sopraan 

Elizaveta Agrafenina 
Serenade in A mineur   Ralph Vaughan Williams 
Through windows of desire Ramin Amin Tafreshi met sopraan 

Elizaveta  Agrafenina 
Symfonie nr. 1 in C mineur  Louise Farrenc 
 
Met dit programma hadden we als doel de invloed van vrouwen in de 
klassieke muziek onderstrepen. Dit hebben we vooral beoogd met de 
eerste symfonie van Louise Farrenc, nog nooit eerder uitgevoerd door een 
Nederlands studentenorkest. Daarnaast vonden we het heel belangrijk dat 
het Nesko ook bijzondere werken speelt, zoals de Serenade van Vaughan 
Williams. Dit stuk kwam immers in 2012 pas weer boven water. Ook de 
individuele kracht die ieder persoon bij zich draagt, stond dit project 
centraal. Bij dit thema “kracht” past goed de woeste Hebriden ouverture 
van Mendelssohn. Ook bij de opdrachtcompositie van Tafreshi kwam deze 
kracht naar voren: het gaat over de worsteling van de vrouw in de (Iraanse) 
samenleving. Dit stuk is gebaseerd op een gedicht van Farough 
Farrokhzad, een Iraanse vrijheidsstrijdster. Door culturen te verbinden 
probeerden we diversiteit en gelijkwaardigheid in het programma aan te 
brengen. 
 
Het lied van Henriëtte Bosmans is pas later, in februari, aan het 
programma toegevoegd. Dit hebben we samen met Stijn Berkouwer en 
Elizaveta Agrafenina gedaan omdat nog niet duidelijk was of Ramin 
Tafreshi zijn compositie op tijd af zou hebben. We hebben aan Elizaveta 
gevraagd welk stuk zij graag wilde zingen. Ze kwam meteen Lead, Kindly 
Light van Henriëtte Bosmans. Dit stuk paste goed bij ons voornemen om 
vrouwelijke componisten te promoten. Daarom hebben we dit stuk 
uiteindelijk toegevoegd aan ons repertoire. 
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3. Organisatie 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond dit jaar uit zes bestuursleden. Omdat er nog een 
zomereditie van het Nesko was in 2021, was de vorming van het bestuur 
pas in september volledig. Ook dit jaar was de zoektocht naar een tweede 
acquisiteur lastig. Daarom heeft het bestuur gezamenlijk de 
sponsoracquisitie op zich genomen. Na de zomer waren vrijwel alle 
coronamaatregelen opgeschort en was het bestuur erg positief ingesteld 
om weer een nieuwe Nesko editie neer te zetten. Vanwege de grote 
afstanden die sommigen van ons moesten afleggen om te vergaderen 
hebben we besloten om elke 2 weken een fysieke vergadering te houden 
en in de volgende week een online vergadering. Dit werkte erg prettig en 
de online vergaderingen verliepen soepel en vlot. Ook verdere 
samenwerkingen verliepen prettig en er was goed contact middels 
verschillende communicatieplatforms zoals Slack, mail en Whatsapp. 
 
De sfeer binnen het bestuur was overwegend prettig. Door fysieke 
vergaderingen en informele bijeenkomsten leerden we elkaar snel kennen. 
We konden goed op elkaar inspelen en wisten wat we van elkaar konden 
verwachten. Helaas ontstonden er tijdens de repetitieperiode en tournee 
een aantal onverwachte spanningen. Deze liepen op enig moment zo 
hoog op dat er, na overleg met alle betrokken partijen en het Comité van 
Toezicht, op de woensdag van de tournee is besloten om de orkestchef 
tijdelijk op non-actief te stellen. Na deze moeilijke beslissing is het voor 
iedereen toch nog een prettige tournee geweest en hebben we ons 
bestuursjaar op een goede manier met elkaar kunnen afsluiten. 
 
Nesko in coronatijd 
Toen wij begonnen in september waren vrijwel alle coronamaatregelen 
geschrapt. We planden het project zoals elk ander jaar. Toch bleef het 
onzeker en hebben we, onder andere op basis van vorig jaar, een 
coronaplan opgezet met verschillende mogelijke situaties. In december 
kwam er helaas weer een lockdown, waardoor de audities in januari online 
werden gehouden. Het was een tijd met veel onzekerheden en het enige 
wat we konden doen, was afwachten welke maatregelen er tijdens ons 
project zouden gelden. We hebben onwijs geluk gehad dat ons 
repetitieweekend kon doorgaan en vervolgens onze tournee zonder 
verdere corona-gerelateerde restricties.  
 
Langetermijndoelstellingen 
Naamsbekendheid onder jeugdorkesten 
Om het Nesko meer onder de aandacht te brengen bij jeugdorkesten en 
om toekomstige leden te werven, is het bestuur op bezoek geweest bij het 
Noord Hollands Jeugdorkest (NHJO) en bij het Amersfoorts Jeugdorkest 
(AJO). Hier hebben we wat verteld over het Nesko in het algemeen en 

Gevoelige informatie



Jaarverslag Nederlands Studenten Kamerorkest 2022 

8 
 

vervolgens specifieker over ons project. Volgend jaar adviseren wij om 
terug te gaan naar in ieder geval deze orkesten, en op zoek te gaan naar 
andere jeugdorkesten om ze over het Nesko te vertellen. 
 
Jaarlijks terugkeren naar goede concertzalen 
Dit speerpunt is dit jaar goed vervuld. Het Nesko is teruggekeerd naar de 
Oosterpoort (Groningen), Geertekerk (Utrecht), Vredeskerk (Leiden) en het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ (Amsterdam). Nieuwe locaties waren in Den Bosch 
(Sint-Janskathedraal), Nijmegen (Antonius van Paduakerk) en Middelburg 
(Burgerzaal, Stadhuis). 
 
Duurzaamheid 
Dit jaar hebben we goed gekeken naar het aantal oplages voor posters, 
flyers en programmaboekjes. We hebben minder drukwerk dan vorige 
jaren gebruikt en ook hebben wij het publiek de programmaboekjes weer 
laten inleveren voor hergebruik. Dit werd vaker gedaan dan we hadden 
ingeschat dus voor volgend jaar is het aan te raden goed naar deze 
aantallen te kijken. Ook is dit jaar geprobeerd het eten volledig vegetarisch 
te maken. Dit is alleen doorgevoerd bij het repetitieweekend. Na meerdere 
mensen te hebben gehoord over het missen van het vlees, hebben we 
ervoor gekozen om een kleine hoeveelheid aan niet-vegetarisch 
broodbeleg te kopen voor de repetitieperiode. Het avondeten was volledig 
vegetarisch. 
  



Jaarverslag Nederlands Studenten Kamerorkest 2022 

9 
 

4. Samenwerking met externe partijen 
 
Dirigent 
Net als vorig jaar was Stijn Berkouwer de dirigent van het Nesko. De 
samenwerking met dirigent en bestuur was erg prettig. Stijn was goed 
bereikbaar en dacht graag mee. De leden vonden de energie en het 
enthousiasme van Stijn erg fijn. Ze vonden hem daarnaast erg muzikaal. Hij 
heeft het samenspel heel goed bevorderd. 
 
Assistent-dirigent 
Dit jaar was Leon Frantzen onze assistent-dirigent. Leon had een goede 
aansluiting bij het orkest en leverde een sterke muzikale bijdrage aan het 
project. Het orkest vond het leuk dat hij dezelfde leeftijd had als de rest en 
kon daardoor ook goed met hem samenwerken. 
 
Soliste 
Sopraan Elizaveta Agrafenina was dit jaar de soliste van het Nesko. Het 
bestuur is erg enthousiast over haar. Ze was erg betrokken bij de 
vorderingen van de opdrachtcompositie en dacht ook mee waar nodig. Ze 
was ontzettend flexibel en ze heeft ook geholpen bij het instuderen van de 
toegift, een koorwerk van Clara Schumann. Samenvattend is ze een 
geweldig musicienne. Haar stem bracht de opdrachtcompositie tot leven 
en ook bij het lied van Henriëtte Bosmans bracht ze meermaals mensen in 
ontroering. De orkestleden vonden haar ook erg leuk en hadden enkel 
lovende woorden voor haar. 
 
Opdrachtcomponist 
Dit jaar was de opdrachtcomponist Ramin Amin Tafreshi, een Iraanse 
componist. De communicatie verliep niet altijd soepel tussen bestuur en 
componist. Het stuk was niet op tijd klaar en bleek bovendien te kort. 
Afspraken die in het contract stonden, zijn niet nagekomen en dit leverde 
enige stress op bij het bestuur. Hierdoor is dan ook besloten om het lied 
“Lead, Kindly Light” van Henriëtte Bosmans aan het programma toe te 
voegen. Dit is besproken met Comité van Toezicht en zij adviseerden de 
kwaliteit van het stuk af te wachten. Het stuk was uiteindelijk erg mooi. De 
componist zelf was erg dankbaar en betrokken bij het orkest. Hij was erg 
enthousiast en dit koppelden de leden ook terug. Uiteindelijk is alles soepel 
verlopen en zijn beide partijen blij met deze samenwerking. 
 
Sponsoring 
Het bestuur heeft gezamenlijk de sponsortaken op zich genomen. We 
hebben een aantal dagen ingepland om verschillende sponsoren te 
benaderen. Dit hebben we gedaan aan de hand van al bestaande 
samenwerkingspakketten. We hebben ook het busje voor de 
instrumenten tijdens het repetitieweekend gesponsord gekregen. Wel 
willen we kijken naar een andere manier van sponsoren werven, door 
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bijvoorbeeld te kijken naar stadsgerichte sponsoren die de concerten in 
hun stad sponsoren naar het voorbeeld van het lokale comité in Friesland.  
 
Hoofdsponsor Brinkhof Advocaten 
Het contact met onze hoofdsponsor Brinkhof Advocaten verliep dit jaar 
stroef. De oorspronkelijke contactpersonen verdwenen en Samantha 
Willems werd ons nieuwe aanspreekpunt. Vervolgens is met de voorzitter 
van Nesko 2021 het afgelopen project geëvalueerd en vooruitgeblikt naar 
ons project. Samantha vertelde ons daarnaast dat Brinkhof Advocaten aan 
het heroverwegen was hoofdsponsor te zijn van het Nesko. Helaas hebben 
ze er definitief voor gekozen om geen hoofdsponsor meer te zijn van het 
Nesko. Voor 31 juli vindt er nog een gesprek plaats om de afgelopen jaren 
te evalueren, alsmede ons eigen project. Er zal dus op zoek moeten worden 
gegaan naar een nieuwe hoofdsponsor, of twee kleinere sponsoren. Hierbij 
zal het bestuur van 2022 helpen en is dit iets waar de dit jaar opgezette 
langetermijncommissie ook bij kan helpen. Ook is het erg aan te raden dat 
er extra wordt ingezet om een acquisiteur sponsoring te vinden. 
 
Buschauffeur 
Michel Peer was dit jaar weer buschauffeur. Het contact met hem verliep 
prettig. Hij is erg zelfstandig, denkt veel mee en draagt het Nesko een 
warm hart toe. Wij raden aan om volgend jaar de aanhanger weg te doen 
en een apart busje voor de instrumenten mee te nemen. Dit kwam ook in 
gesprek met Peer naar voren. In de grote steden wordt het steeds 
moeilijker om met touringcar én aanhanger binnen te komen door onder 
andere emissievrije zones die oude, vervuilende dieselbussen weren en 
autowerende binnensteden. Ook kan worden nagedacht over een luxere 
bus, dit jaar was de bus net te klein voor het aantal mensen dat meeging 
en was er bovendien weinig ruimte voor koffers en andere tassen. 
Daarnaast is de bus niet optimaal voor ontspanning voor het orkest. 
 
Repetitielocatie: Het Mussennest 
Het Mussennest in Otterlo was een fijne locatie om te verblijven en te 
repeteren. De accommodatie schommelde qua temperatuur: het was erg 
warm overdag en ‘s nachts erg koud. Daarnaast waren er geen kussens 
voor op de bedden. Ook werd er streng gelet op dat er na 23.00 uur geen 
muziek meer aan mocht, wat voor veel leden erg jammer was. De bosrijke 
omgeving was voor iedereen fijn en daardoor konden we ook veel buiten 
zijn tussen de repetities door.  
 
Repetitielocatie: Dorpshuis de Stjelp 
Het Dorpshuis is een fijne locatie om te repeteren. Er is genoeg ruimte en 
instrumenten kunnen er blijven liggen als er geen repetitie is. Ook konden 
we de podiumdelen gebruiken, wat fijn was voor de blazers. Het contact 
met ons contactpersoon Femmy Sybesma verloopt altijd erg soepel. Ze 
was ook erg blij met hoe wij de locatie hadden opgeruimd en 
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schoongemaakt; we hoefden dit jaar dan ook geen extra 
schoonmaakkosten te betalen in tegenstelling tot eerdere jaren. 
 
Verblijfslocatie: Zeilschool Neptunus 
De zeilschool Neptunus is een fijne locatie om te verblijven. Er is veel 
ruimte, inclusief een eigen huisje voor het bestuur en de dirigent. Nadeel 
voor de leden is dat de slaapruimtes onder de feestzaal gelegen zijn. Het 
contact met onze contactpersonen verliep niet altijd erg soepel. Het 
contact krijgen was vaak heel moeilijk maar uiteindelijk zijn we overal 
uitgekomen.  
 
Comités 
De comités spelen elk jaar een ontzettend grote rol in de organisatie van 
het Nesko. Dit jaar waren de comités blij om weer aan de slag te mogen, 
maar ook huiverig over de nog steeds geldende coronamaatregelen. De 
comitébezoeken die Mischa en Sanne hebben gedaan waren daarom ook 
deels fysiek en deels online. Het comité in Groningen gaf gelijk aan dat ze 
niet wisten of ze genoeg gastgezinnen konden verzorgen. Uiteindelijk 
bleek dit ook zo te zijn, en daarom hebben we ervoor gekozen om hier 
alleen bij te dineren. We vonden dit erg jammer omdat het de eerste dag 
van de tournee was. Daarbij bleek dat een aantal gastgezinnen zelf ook 
nog wat contacten hadden, waarmee het misschien wel gelukt was om 
iedereen een slaapplek aan te bieden. In Den Bosch waren er genoeg 
plekken en is het comité altijd zeer betrouwbaar. Helaas hebben ze 
aangegeven te stoppen met het comité en hebben ze geen opvolgers 
gevonden. Mocht het Nesko Den Bosch nog als concertlocatie willen 
hebben, dan moet er een nieuw comité gevonden worden. Een andere 
mogelijkheid is om uit te wijken naar Maastricht en hier een nieuw comité 
op te zetten, mits er een aanknopingspunt en goede contacten zijn. Een 
andere oplossing kan zijn om een tijdelijk comité in Den Bosch aan te 
stellen en vervolgens uit te wijken naar Maastricht.  
 
Dit jaar was het voor het eerst sinds lange tijd dat er een concert in 
Nijmegen werd gegeven en het comité daar was ook nieuw. Dit was voor 
ons als bestuur nog spannend maar ze hebben meer dan perfect werk 
geleverd. Het was erg goed georganiseerd en we zijn heel erg blij met ze. 
In Utrecht verliep het contact niet erg soepel: de comitéleden waren allen 
op vakantie tijdens het concert en ook hier waren te weinig gastgezinnen, 
waardoor een aantal orkestleden in een hostel hebben overnacht. Het 
comité in Middelburg werkt altijd zelfstandig en is erg goed georganiseerd. 
Ze hadden alleen een aantal kaarten zelf verkocht zonder dit aan ons door 
te geven, wat voor wat verwarring zorgde bij de kaartverkoop aan de deur. 
Uiteindelijk is dit helemaal goed gegaan en hadden we precies genoeg 
stoelen. In Leiden werkt het comité ook altijd erg zelfstandig en zijn er 
verder geen opmerkingen. In Amsterdam eet het Nesko altijd bij het 
comité, maar dit was helaas het laatste jaar dat ze dit organiseren. Er zal 
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voor volgend jaar een andere oplossing voor het eten gevonden moeten 
worden. 
 
De studentencomités voegden dit jaar niet veel toe, omdat veel studenten 
niet meer in het comité wilden. In Utrecht en Leiden hielpen ze met de 
kaartverkoop, wat erg fijn was voor het bestuur. Volgend Nesko zijn alle 
studentencomités weer aangevuld met studenten die het bestuur en het 
comité kunnen ondersteunen, ook in de promotie zoals het ophangen van 
posters en verspreiden van flyers. Het is aan te raden deze 
studentecomités goed in te zetten voor de ondersteuning tijdens de 
concerten. 
 
Stichting Vrienden van het Nesko 
Het contact met Stichting Vrienden verliep dit jaar iets minder soepel dan 
gewoonlijk. Er waren wat bestuurlijke veranderingen binnen Stichting 
Vrienden waardoor onze mails in de mailbox verdwenen. Gelukkig hebben 
we telefonisch contact gehad. We misten dit jaar het gebruikelijke koken 
tijdens de repetitieweek en de uitleg over Stichting Vrienden aan het 
orkest. Hierdoor waren er ook geen vriendenformulieren aanwezig en is er 
minder goed geworven tijdens de concerten door de leden zelf. We raden 
aan dit bij de volgende projecten weer goed op te pakken en hier tijdig 
over de taakverdeling te communiceren.  
 
Stichting voor vluchteling-studenten UAF 
Ook dit jaar is er bij de concerten geld ingezameld voor Stichting voor 
vluchteling-studenten UAF. Aan het begin van het jaar is er met onze 
contactpersoon Nienke Mauritz overlegd over de invulling van de 
samenwerking. Er zijn vier vrijkaarten verloot onder de volgers van UAF en 
daarnaast mochten studenten met korting naar onze concerten. Naast de 
gebruikelijke vioolkist waar bij de concerten contanten in werden 
verzameld, is er ook een QR code in het programmaboekje geplaatst om 
een vrije gift makkelijker te maken. Het is aan te raden dit volgend jaar 
weer te doen. 
 
Commissie van Toezicht 
Het contact met de Commissie van Toezicht verliep dit jaar goed. Op mails 
met vragen of updates werd altijd direct gereageerd. Bart van Meijl was dit 
jaar minder goed bereikbaar.  Bert van der Zwaan en Willem Jan Keizer 
reageerden altijd snel met nuttig advies of goede ideeën. Daarnaast 
hebben wij regelmatig telefonisch contact gehad over relevante zaken. 
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5. Audities en repetities 
 
Audities 
De concertmeesterauditie en de bestuursaudities verliepen voorspoedig. 
We konden weer terecht in het Occohofje in Amsterdam en ze waren daar 
ook erg blij ons weer te kunnen helpen. Volgend jaar kunnen we hier weer 
terecht. Ondanks de hoop op fysieke audities in januari, zijn deze vanwege 
de coronamaatregelen online gehouden. De auditanten stuurden een 
auditievideo in en werden hierop beoordeeld. Het orkest was na de eerste 
ronde voor meer dan de helft gevuld, wat erg fijn was. De tweede 
auditieronde in maart kon gelukkig wel fysiek plaatsvinden in Amsterdam. 
Na deze ronde zat het orkest vol, op een enkeling na. Die zijn door de 
orkestchef in de week na de audities aan het orkest toegevoegd. We 
hebben voor de plek Amsterdam als locatie gekozen omdat we goede 
contacten hebben met het Occohofje. Voor volgend jaar raden wij aan om 
ook Utrecht als locatie te gebruiken. 
 
Repetities 
De repetities verliepen goed. De akoestiek van de repetitieruimte van het 
Mussennest was redelijk droog en hard. De akoestiek van het Dorpshuis in 
Idskenhuizen was beter dan verwacht, door het gebruik van podiumdelen 
voor de blazers en het kunnen afsluiten van de ruimte met beweegbare 
platen. Aan te raden is wel oordoppen in te doen ter gehoorbescherming, 
bij beide locaties. 
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6. Tournee 
 
Lunchconcerten 
De lunchconcerten zijn een zinvolle toevoeging geweest aan de tournee. 
Op maandag gaven we in Museum de Buitenplaats (Eelde) een educatief 
concert voor ruim 20 kinderen van een taalschool. De locatie was leuk en 
zowel de kinderen als de orkestleden hebben van het concert genoten. De 
communicatie met het museum zelf verliep af en toe wat stroef, maar 
uiteindelijk is het een fijn concert geweest en raden wij aan hier zeker 
terug te komen. Het tweede lunchconcert op dinsdag was in 
bejaardentehuis Odendael (Sint-Oedenrode). Dit was een minder geslaagd 
concert. De akoestiek was erg slecht en het leek de mensen niet zo te 
interesseren. Het was geen echt concert, meer achtergrondmuziek voor bij 
de lunch. We raden aan hier niet meer terug te komen.  
 
Woensdag en donderdag is er geen lunchconcert geweest. Op woensdag 
was het Koningsdag en is het concert naar de middag verplaatst. In 
Utrecht is er helaas geen geschikte locatie gevonden voor een 
lunchconcert. Het derde lunchconcert vond op donderdag plaats in 
penitentiaire inrichting Torentijd (Middelburg). Dit concert is erg goed 
bevallen. De leden vonden het een unieke ervaring. Een groot deel van de 
gedetineerden leek echt enthousiast te zijn over de muziek. Op zaterdag is 
het lunchconcert geschrapt. Dit om twee redenen: het bejaardenhuis waar 
dit plaats zou vinden kon uiteindelijk toch maar lunch verzorgen voor 12 
orkestleden en heeft daarom het concert afgezegd. Vanwege de korte 
termijn hebben we geen vervangend lunchconcert kunnen regelen. 
 
Op zondag speelden we met het hele orkest op NPO Radio 4 in de 
Spiegelzaal in het Concertgebouw in Amsterdam. Dit was een ontzettend 
toffe ervaring, vooral omdat er nog nooit eerder een heel orkest in de 
uitzending was geweest. We raden aan om volgend jaar weer contact met 
Radio 4 op te nemen. 
 
Over het algemeen zijn er relatief weinig lunchconcerten gegeven in 
vergelijking met de vorige jaren. Dit komt doordat dit het het eerste 
project was na drie jaar stil te hebben gezeten. Veel mensen zijn de drukke 
planning niet meer gewend. We kregen ook te horen uit het orkest dat er 
te veel lunchconcerten waren. Volgend jaar is aan te raden een 
vergelijkbaar aantal lunchconcerten in te plannen en mogelijk zelfs een 
aantal meer, maar wel met vrije dagen voor het orkest om uit te rusten. 
 
Concerten 
R.K. Sint-Nicolaaskerk, Sint Nicolaasga 
Het concert in de RK Kerk was een fijn try-out concert. Annemieke Bos en 
haar soroptimistenclub hebben dit concert geheel georganiseerd. Fijn was 
dat er een groot podium was, waardoor het orkest goed te zien was voor 
het publiek. We hebben dit jaar podiumdelen van het Dorpshuis 
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meegenomen, aan te raden is dit volgend jaar weer te doen. De opkomst 
was goed en er was uitgebreide promotie gedaan door Annemieke. 
Daarnaast waren er ook een aantal Oekraïense vluchtelingen, die erg 
ontroerd waren.  
Naast een muzikale try-out kan dit concert goed gebruikt worden als 
logistieke try-out. Voor volgend jaar is aan te raden te kijken hoe de 
podiumopbouw verloopt en de indeling in het busje voor de rest van de 
tournee.   
 
De Oosterpoort, Groningen 
De tournee werd gestart in Groningen. We speelden in de kleine zaal van 
de Oosterpoort. De vorm van de zaal gaf een intieme sfeer en was perfect 
voor een kamerorkest zoals het Nesko. Ondanks dat de zaal niet 
uitverkocht was, laat de zaal het toe toch vol te lijken.  
 
Sint-Janskathedraal, Den Bosch 
Het tweede concert vond plaats in de grootste kerk van Nederland. 
Ondanks dat het gaaf was om hier te spelen, is deze locatie niet voor 
herhaling vatbaar. De kathedraal is te groot voor het Nesko en ondanks 
uitgebreide voorbereidingen bleek de akoestiek te ruim. Ook vond er op de 
Parade naast de basiliek t.g.v. Koningsdag een meezingfestival plaats, waar 
enkele honderden mensen luidkeels mee stonden te zingen en waar we 
pas op het laatste moment van op de hoogte werden gesteld. Dit was erg 
storend, maar het orkest heeft zich hier goed doorheen weten te slaan en 
een geweldig concert neergezet. Voor volgend jaar is aan te raden wellicht 
uit te wijken naar Maastricht en Den Bosch niet meer aan te doen als 
concertstad. Dit mede omdat het comité heeft besloten te stoppen, zonder 
in opvolging te hebben voorzien. 
 
Antonius van Paduakerk, Nijmegen 
Het Koningsdagconcert in Nijmegen was een daverend succes. Het was 
voor het eerst sinds lange tijd dat het Nesko weer in Nijmegen speelde. De 
Antonius van Paduakerk is een mooie kerk, met een goede akoestiek. Onze 
contactpersoon was een geweldige toevoeging en heeft zelfs promotie 
voor ons gemaakt door een groot spandoek voor de kerk te hangen. Het 
concert was druk bezocht (meer dan we hadden verwacht op Koningsdag). 
Helaas was soliste Elizaveta Agrafenina ziek dus moesten we ons 
programma iets inkorten. Dit was voor niemand een probleem en het 
orkest heeft een prachtig concert gegeven. 
 
Geertekerk, Utrecht 
Het Nesko speelt al jaren in de Geertekerk in Utrecht. Het is een prachtige 
locatie met zeer prettige akoestiek. Het contact met de kerk verloopt altijd 
erg fijn en ze hebben hun zaken op orde. De kerk was goed gevuld en dat 
gaf het orkest nog meer motivatie om prachtig te spelen. Dit is een 
toplocatie waar we elk jaar weer terug moeten komen. 
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Burgerzaal (Stadhuis), Middelburg 
We speelden in Middelburg in de Burgerzaal van het stadhuis. Het is een 
prachtige zaal met veel historie. De akoestiek was fijn. De zaal was niet erg 
groot en vanuit de organisatie konden er maar 180 mensen in de zaal zijn, 
inclusief orkest. Het was onhandig dat de zaal helemaal bovenin het 
gebouw zat, met een te kleine lift voor het slagwerk. Gelukkig heeft het 
orkest goed geholpen met alles op de goede plek te krijgen. Het concert 
was goed bezocht en hebben we zelfs uitverkocht. Het is niet aan te raden 
hier nog een keer te spelen, vanwege de grootte van de zaal en de vele 
trappen en gangen die je door moet om bij de zaal te komen. 
 
Vredeskerk, Leiden 
In Leiden speelden we in de Vredeskerk in Leiden. Deze kerk ligt net buiten 
het centrum, waardoor het voor het orkest goed te bereiken is. Het was 
een moderne kerk waar sfeer ontbrak. De akoestiek was goed en de zaal 
was goed gevuld. De meningen binnen het bestuur zijn zeer verdeeld over 
deze concertlocatie, dus er moet misschien gezocht worden naar een 
nieuwe locatie in Leiden, wellicht wat meer in de binnenstad.  
 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam 
Het Muziekgebouw aan ‘t IJ is een fijne en mooie locatie om te spelen. Het 
contact met de zaal is altijd erg professioneel en het is een ervaring om 
hier te spelen. Er was relatief weinig publiek. Dit kwam ook doordat er 
weinig orkestleden uit de omgeving van Amsterdam kwamen. Er had 
meer ingezet kunnen worden op PR. Dit jaar is er ook gekozen voor een 
avondconcert. Volgend jaar kan er misschien worden gekeken naar een 
middagconcert. Dit trekt wellicht meer mensen en ook heb je ‘s avonds 
meer tijd om de tournee met elkaar af te sluiten. 
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7. Publiciteit 
 
Social media  
Er is dit jaar met name gecommuniceerd via Instagram en Facebook. We 
merkten dat we op deze manier makkelijk mensen konden bereiken en 
informatie hebben kunnen delen over het project. Ook hebben we 
belangrijke posts (audities, concerten) gepromoot zodat we nog meer 
nieuw publiek konden bereiken en bestaand publiek de post weer 
bovenaan de tijdlijn kreeg. Per advertentie bereikten we ongeveer 1500 
mensen. Het aantal volgers op onze social media kanalen is op Instagram 
gegroeid van 610 naar 720 volgers, op Facebook hebben we bijna 5000 
likes. Er is dit jaar geprobeerd om Instagram en Facebook aan elkaar te 
koppelen om zo de hoeveelheid Facebook likes te kunnen omzetten in 
Instagram volgers, maar dit bleek moeilijker dan verwacht in verband met 
admin rechten.  
  
Om het bezoekers van onze social mediakanalen nog gemakkelijker te 
maken om bijvoorbeeld tickets voor onze concerten te kopen of het 
aanmeldformulier voor de audities te openen is er dit jaar een Linktree 
aangemaakt. Hier kunnen verschillende links in geplakt worden die 
interessant kunnen zijn voor ons publiek. Dit maakt het makkelijker om 
dingen met onze volgers te delen en kan ook als extra promotie dienen 
voor bijvoorbeeld interviews. Het gebruik van Linktree is goed bevallen! 
  
Naast Instagram en Facebook zijn we ook bezig geweest met het 
bijhouden van onze Linkedin pagina. We hebben connecties gelegd met 
verschillende mensen waar we mee samengewerkt hebben (met name 
journalisten die aandacht aan het Nesko besteed hebben), ook hebben we 
alle leden die meegedaan hebben in 2022 toegevoegd aan ons netwerk. Zo 
kunnen we via Linkedin een groot netwerk opbouwen waar we in de 
toekomst eventueel gebruik van zouden kunnen maken voor verschillende 
zaken. Ook zouden er in de toekomst meer updates op Linkedin gedeeld 
kunnen worden om dit netwerk ook daadwerkelijk betrokken te laten 
blijven.  
  
Grafisch vormgever 
De grafisch vormgeving is dit jaar gedaan door Sem Hak. Sem is al 
meerdere jaren verbonden aan het Nesko als grafisch vormgever, dit is 
prettig voor de continuïteit van de huisstijl en het drukwerk. De 
samenwerking met Sem is goed bevallen, hoewel er soms wat 
onduidelijkheid was over deadlines en informatie niet altijd goed 
doorkwam. Ook zou er voor de toekomst gekeken moeten worden naar 
hoe er meer ruimte in begroting gemaakt zou kunnen worden voor het 
marktconform betalen van een grafisch vormgever.  
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Drukwerk 
Al het drukwerk is gedrukt bij Flyeralarm en dit is goed bevallen. Het 
drukwerk was van goede kwaliteit en werd op tijd geleverd. Qua oplage is 
er vrij veel drukwerk weggegooid, dit is bijgehouden en zal 
gecommuniceerd worden met de volgende perschef. 
  
Promotie concerten 
Online zijn de concerten gepromoot door middel van meerdere social 
media berichten. Ook zijn er berichten uitgelicht door middel van betaalde 
advertenties, op deze manier werd er extra publiek bereikt. Daarnaast is er 
drukwerk verspreid in de verschillende concertsteden. Dit wordt 
oorspronkelijk gedaan door de plaatselijke comités en studentencomités, 
maar dit jaar is er gemerkt dat de comités niet echt zaten te wachten op 
deze taak met als gevolg dat het drukwerk niet of nauwelijks verspreid 
werd. In het vervolg zou hier duidelijker met de comités over 
gecommuniceerd kunnen worden en zouden er bijvoorbeeld plakacties 
georganiseerd kunnen worden. Ook is het handig als de perschef in het 
vervolg meegaat naar de comité bezoeken. 
  
Daarnaast kregen we vanuit verschillende steden te horen dat er behoefte 
was aan drukwerk specifiek voor die stad, met de locatie, datum en tijd van 
het concert. Er is dit jaar bewust gekozen om een algemene concertposter 
te maken, met daarop de data van de tour en de verschillende 
speelsteden. Men kon dan op de website de precieze data, tijden en 
locaties zien. Hier is voor gekozen om de poster overzichtelijk en makkelijk 
te lezen te houden. Door een lijst met concertlocaties, data en tijden op 
een poster te zetten oogt hij naar onze mening al snel vol en 
onoverzichtelijk. Dit wilden we dit jaar voorkomen. Het zou een optie zijn 
om er in het vervolg over na te denken om per concertstad een aparte 
poster te laten maken met de specifieke datum, tijd en plaats erop, in 
plaats van een algemene poster die in alle steden verspreid kan worden. 
 
Er is dit jaar geen gebruik gemaakt van betaalde advertenties, hier is wel 
geld voor opzij gezet. Voor volgende jaren is het een idee om uit te zoeken 
waar geadverteerd kan worden om op die manier nog meer publiek te 
werven. 
            
Programmatoelichting 
Dit jaar heeft Vink Beijer (perschef) de programmatoelichting geschreven. 
            
Fotograaf 
De bestuursfoto’s zijn dit jaar gemaakt door Milagro Elstak. Dit zijn erg 
mooie foto’s geworden en de samenwerking met Milagro verliep erg goed. 
Tijdens het repetitieweekend en het concert in het Muziekgebouw aan ‘t IJ 
heeft Veerle Bastiaanssen de foto’s gemaakt. Ze zou ook foto’s maken 
tijdens het concert in Den Bosch maar vanwege een coronabesmetting is 
dit niet doorgegaan. Het is wel aan te raden foto’s van twee concertlocaties 
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te hebben voor promotie doeleinden, bijvoorbeeld van een ‘traditionele’ 
concertzaal en een kerk. Veerle werkt ook al langer samen met het Nesko 
en de samenwerking is dit jaar opnieuw goed bevallen.  
  
Media en persuitingen 
Er is dit jaar veel contact gezocht met de media om het project onder de 
aandacht te brengen. Dit is vooral gedaan door het meermaals rondsturen 
van het persbericht. Dit heeft op verschillende manieren zijn vruchten 
afgeworpen, met name bij de landelijke pers. Zo is het Nesko besproken in 
het programma ‘De Klassieken’ op NPO Radio 4, heeft het Nesko in de 
Spiegelzaal van het Concertgebouw gespeeld tijdens het programma ‘Het 
zondagochtend concert’ op NPO Radio 4. Daarnaast is er voorafgaand aan 
het project een kort interview geweest op NPO Radio 1 in het programma 
‘De Nacht van KRO-NCRV’ en zijn Vink en Sanne na het project als tafelgast 
in de studio geweest voor een interview van een uur. Ook was de 
samenwerking met Luister Magazine erg leuk. Luister heeft een interview 
gehouden met dirigent Stijn Berkouwer en opdrachtcomponist Ramin 
Amin Tafreshi, dit is geplaatst in het aprilnummer van het magazine en 
was een groot succes. 

Op lokaal niveau merkten we dat het moeilijker was om contact met 
media te krijgen. Dit had vooral te maken met het feit dat lokale media 
vaak niet de relevantie van het project inzagen. Dit kan in het vervolg 
verholpen worden door een lijst bij te houden van waar orkestleden 
vandaan komen en studeren. Zo kan er tijdens het rondsturen van de 
persberichten meteen verteld worden hoeveel orkest leden uit de 
desbetreffende regio komen, waarmee relevantie van het plaatsen van de 
persberichten benadrukt kan worden. Ook zouden hier comités actief voor 
ingezet kunnen worden, aangezien zij meer kennis hebben van belangrijke 
lokale media en hoe deze benaderd moeten worden. Wat betreft lokale 
media is er dit jaar een reportage gemaakt door RTV Utrecht en door de 
Groningse senioren website Vlaiger, daarnaast is er een interview met een 
van de orkestleden geweest in het Brabants Dagblad en is het persbericht 
op verschillende lokale media websites geplaatst. 

Samenwerkingen  
Naast samenwerkingen met verschillende mediakanalen is er dit jaar 
samengewerkt met We Are Public. Dit is een cultuurwebsite waar leden 
voor een vast bedrag per jaar korting krijgen op verschillende culturele 
evenementen. Deze culturele evenementen worden door We Are Public 
uitgekozen en gepromoot op hun website en in hun nieuwsbrief. Voor het 
Nesko was dit interessante promotie en dus is er besloten dit jaar een 
samenwerking aan te gaan. Vervelend was dat het contact met We Are 
Public niet goed verliep, er vaak geen antwoord kwam op mailtjes en er 
veel onduidelijkheid bleef bestaan. Dit had ook als gevolg dat onze 
concerten pas erg laat aangekondigd werden op de website en er 
daardoor weinig We Are Public bezoekers bij de concerten aanwezig zijn 
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geweest. Als het in het vervolg lukt om beter contact met We Are Public op 
te bouwen (bijvoorbeeld door al eerder in het jaar contact te zoeken, of 
door een andere contactpersoon binnen We Are Public te zoeken) zou 
deze samenwerking zeer nuttig kunnen zijn voor het Nesko en zou 
hiermee nieuw publiek getrokken kunnen worden. 
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8. Evaluatie leden 
 
Verblijf 
Over het algemeen zijn de locaties als fijn ervaren. In zowel het Mussennest 
als Neptunus is veel ruimte en daardoor kon iedereen ook goed z’n rust 
pakken. In het Mussennest was het overdag erg warm en ‘s nachts erg 
koud. Ook waren er geen kussens aanwezig. Neptunus is qua 
bereikbaarheid wat minder, maar met inzet van bussen die we van te 
voren hadden gebeld, werd dit een stuk beter. De douches waren te heet 
en sommige leden gaven aan het minder te vinden dat de slaapruimtes 
onder de feestzaal gelegen waren. Verder was iedereen was erg positief 
over het verblijf bij de gastgezinnen.  
 
Repetities  
De repetities in de Stjelp zijn goed bevallen, voor zowel orkestleden als 
bestuur. Het was fijn dat er podiumdelen aanwezig waren voor de blazers 
en het slagwerk. Sommige mensen vonden dat er teveel groepsrepetities 
waren, anderen vonden het fijn zo. De strijkersrepetitie met Carla Leurs is 
heel goed ervaren.. Iedereen heeft er veel uitgehaald. Ook heeft Wieke 
Karsten een workshop gegeven over de focus tijdens het muziek maken. 
Het was een leuke bijdrage maar mensen verloren vrij snel interesse. Ook 
Elizaveta heeft een aantal repetities met het orkest gehad om de toegift in 
te studeren, dit vonden mensen een erg prettige en leuke afwisseling 
binnen de repetitietijd. 
 
Dirigent Stijn Berkouwer werd gewaardeerd om zijn enthousiasme en 
muzikaliteit. Hij is pedagogisch erg sterk en kan de groep goed leiden. 
Sommige leden vonden dat hij soms wat kritischer mag zijn. Verder heeft 
hij het samenspel heel goed bevorderd.  
 
Repetitieweek 
De orkestleden waren over het algemeen tevreden over de repetitieweek. 
Het avondeten werd verzorgd door besturen van collega-
studentenorkesten. Dit werd als zeer prettig en gezellig ervaren. Er werd 
goed gedacht aan mensen met andere eetbehoeftes.  
 
Het schoonmaken gebeurde met een corveeploeg. Voor volgend jaar 
raden we aan geen concertmeester of aanvoerders in te delen. Ook was 
het nu soms zo dat een aantal mensen van dezelfde sectie corvee hadden 
waardoor bepaalde stemmen bij de repetitie misten. Ook was het niet voor 
elk kokende bestuur duidelijk welke afspraken golden over het opruimen 
van de keuken. Volgend jaar raden we aan dit duidelijk van te voren met ze 
door te nemen. 
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Andere taken werden ingedeeld in commissies. Over het algemeen werkt 
dit altijd goed, maar hadden sommige commissies meer sturing nodig 
vanuit het bestuur. 
 
Lunchconcerten 
De lunchconcerten zijn goed bevallen bij de leden, behalve het concert in 
Odendael. Hier was geen aandacht voor de muziek, waardoor er minder 
motivatie was om te spelen. Sommige orkestleden vonden dat er te veel 
lunchconcerten zijn gegeven, sommige te weinig. Het concept is leuk, 
sommige leden stellen voor om ander soort muziek te spelen in de 
ensembles, zodat het wat meer aanspreekt bij het publiek. 
 
Repertoire & concerten 
Het repertoire werd door de leden net aan de lange kant gevonden 
doordat het zo veel verschillende stukken waren. Hierdoor moest telkens 
de focus opnieuw worden verlegd. Vanuit het publiek hebben we veel 
positieve reacties terug gehoord, ook over de veelzijdigheid van het 
programma. De leden vonden het tof om Louise Farrenc te spelen. 
Mendelssohn was leuk, maar wellicht overbodig. De andere stukken zijn 
ook goed bevallen. De orkestleden vonden de concerten heel erg leuk. Het 
spelen in concertzalen zoals de Oosterpoort en het Muziekgebouw wordt 
als erg prettig ervaren. Sommige kerken dienen zich beter voor een 
studentenorkest dan anderen. Iedereen is erg trots op het niveau wat dit 
project is neergezet. 
 
Project  
Over het algemeen zijn de leden zeer tevreden over het project. De 
planningen waren duidelijk en wanneer hiervan werd afgeweken, werd dat 
duidelijk en op tijd gecommuniceerd. Iedereen was ontzettend 
enthousiast over het programma, de concerten en het feit dat we voor het 
eerst sinds drie jaar weer op tournee zijn gegaan. Mensen raakten af en toe 
wel wat overprikkeld en waren meer uitgeput dan gedacht. Hier is goed 
mee omgegaan en iedereen heeft een hele fijne tijd gehad. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft een rustige en fijne houding op het orkest 
achtergelaten. We waren op een positieve manier aanwezig en stuurden 
iedereen goed aan. Er was geen autoritaire houding, maar wel overwicht. 
Hierdoor was er duidelijkheid en rust. De orkestleden hadden het gevoel 
dat het bestuur altijd openstond voor vragen of andere zaken. Verder lag 
het bestuur goed in de groep en deden met alle activiteiten mee. Er was 
een fijne mentaliteit in het bestuur en veel positieve energie om er het 
beste van te maken. 
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9. Nesko bedankt  
 
Comité St- Nicolaasga 
Annemieke Bos 
 
Comité Groningen 
Anneke Riemeijer 
Ineke Bremer 
Hanna Halma 
 
Comité Den Bosch 
Annemarie Beutler 
Theo Meijer 
Lena Pijnenburg 
 
Studentencomité 
Siebren van Noort 
Stef van den Berg 
 
Comité Nijmegen 
Leon Bijlmakers 
Ton van den Hout 
 
Studentencomité 
Tim Huijbregts 
Femke Kuiper 
 
Comité Utrecht 
Lila Boucher 
Marlou van der Does 
Denise Harskamp 
 
Studentencomité 
Quentin Rychner 
Beatrix Vogelaar 
Christiaan Post 
Dauwe Lentz 
 
Comité Middelburg 
Edith Mutsaerts 
El van Hal 
Els Mabelus 
Judith Loontjens 
Maartje Nouwens 
 
Studentencomité 
Nina den Hollander 
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Laura du Pree 
 
Comité Amsterdam 
Margriet Herz 
Ulrike Weller-Aussems 
 
Comité Leiden 
Leonoor van Gelder-Cronheim 
Desi Schreiner 
 
Studentencomité 
Heleen Jalink 
Lily Jalink 
Dieuwke Smit Sibinga 
 
Kascommissie 
Beatrix Vogelaar 
Marlijn Peuker 
Koen Hondebrink 
 
Willem Kroese 
 
Materiële ondersteuning 
CMV Idskenhuizen  
Stichting NJON 
Nederlands Studenten Orkest 
R.K. Harmonie St. Caecilia Bavel 
 
Stichting Vrienden 
Jasper van Noort 
Sarah Verbandt 
Beatrix Vogelaar 
 
Grafisch Vormgeving en foto’s 
Sem Hak 
Milagro Elstak 
Veerle Bastiaanssen 
 
Programmatoelichting 
Vink Beijer 
Elizaveta Agrafenina 
 
UAF 
Nienke Mauritz 
Jasper Vink 
 
Lunchconcertlocaties 
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Museum de Buitenplaats, Eelde 
Penitentiaire Inrichting Torentijd, Middelburg 
Zorgcentrum Odendael, Sint-Oedenrode 
 
Pers 
Joris Heynen & Myrthe Meester, Luister Magazine 
Chantal van Schie &  Boukje Jansen van Galen, RTV Utrecht 
Thirza Lont, Folia 
Mik Grosheide, HvA Campus Creators 
Gavin Mooij & Mirthe van der Drift, Radio 1 De Nacht van KRO-NCRV 
Hans van den Boom, Radio 4 Het Zondagochtend Concert 
Dirk Goudberg, Vlaiger 
Rianne Aalbers, UKrant 
 
Bestuur Nesko 2021 
Luka Laeven 
Femke Kuiper 
Koen Hondebrink 
Emma Clarijs 
Rosalie de Zeeuw 
Guinevere Linders 
 
En verder... 
Ouders, vrienden en familie 
van het bestuur 
Kokers tijdens de repetitieperiode 
Bart de Haas, Brinkhof 
Samantha Willems, Brinkhof 
Michel Peer, buschauffeur 
Gerton Hermers, Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek 
Sander Veldhuizen, We Are Public 
Het Mussennest, Otterlo 
Het Occohofje, Amsterdam 
Zeilschool Neptunus, Idskenhuizen 
Dorpshuis de Stjelp, Idskenhuizen 
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Nesko speelt Henriëtte Bosmans met soliste Elizaveta Agrafenina 
 

Nesko speelt Felix Mendelssohn 
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Soliste Elizaveta Agrafenina, opdrachtscomponist Ramin Amin Tafreshi en dirigent Stijn 
Berkouwer 

Nesko bestuur 2022 
 
 



Jaarverslag Nederlands Studenten Kamerorkest 2022 

28 
 

Nesko zingt de toegift, een koorstuk van Clara Schumann 
 

  
Nesko 2022 Staat Sterk! 

  
  


