


Inwoners en bezoekers van 
Haarlem!moeten niet verbaasd 
opkijken als ze in het seizoen 
2011 – 2012 de altviool overal 
tegen!komen: Philharmonie, 
Schouwburgtheater, in cafés, 
op terrasjes, op!het menu van 
menig restaurant, ja, zelfs in de 
vorm!van de wolken zullen ze 
een altviool!ontwaren...Voor een 
aantal!maanden!wordt Haarlem!de 
hoofdstad van de altviool, waar 
het eerste altvioolfestival van 
Nederland!van start zal gaan. 
Kent u de!altviool? Lang is hij het 
bescheiden,!wat miskende broertje 
gebleven van de cello en de 
viool.!Langzaam maar!zeker treedt 
hij nu uit de schaduw, niet in het 
minst omdat de fraaie, diepe, wat 

hese klank van het instrument 
goed in het gehoor ligt bij een 
modern publiek.!Het!festival dat in 
april 2012 in Haarlem plaatsvindt 
wil daarvan een spetterende 
illustratie zijn: het stelt de altviool 
centraal in een!serie van laag- 
en hoogdrempelige concerten 
en voorstellingen,!die!zijn!vele 
facetten en mogelijkheden 
verknopen met!uiteenlopende 
muziekstijlen, samenstellingen en 
achtergronden. 

Naast professionele musici zullen 
ook amateurs, kinderen en 
schoolklassen actief aan het festival 
deelnemen. En - last but not 
least - andere artistieke disciplines 
zullen zich zeker niet onbetuigd 

laten; dichters, schrijvers, acteurs, 
beeldende kunstenaars gaan een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
wat een boeiende symbiose van 
kunstvormen moet worden.  !!! 

Het streven!is om een!groot en 
divers publiek te bereiken en 
te raken, van jong tot oud, van 
barokkers tot rock-’n-rollers, 
van stedelingen!tot buitenlui.!De 
moderne muzikale cultuur wordt 
in al zijn facetten (traditionele, 
hedendaagse, alternatieve) 
belicht, met de altviool als 
brandpunt en als!gangmaker, 
die!zijn vaak dienende rol tot 
een triomfantelijk!strijdmiddel 
omtovert.!!!

HET EERSTE INTERNATIONALE  
VIOLA VIOLA FESTIVAL IN NEDERLAND

In het voorjaar 2012

Haarlem, The Netherlands
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Het Viola Festivalprogramma 
is!breed van opzet. In!grote lijnen:! 
• Openingsconcert en afsluiting 

met Holland Symphonia en 
internationale gasten met;

• Professionele musici, 
amateurs, jong talent (Prinses 
Christina Concours) en 
conservatoriumstudenten. 

• Concerten in traditionele 
bezetting: recitals, 
kamermuziek! (kwartet 
en nonet), strijkorkest en 
symfonieorkest. 

• Bijzondere bezettingen; 
altvioolkwartet, altvioolnonet 
en het enige Viola Viola 
Symphony Orchestra ter 
wereld. 

• Theatrale voorstellingen: 
Altviool met dans, toneel, vj’s 

mimespelers, poppenspelers, 
acrobaten.

Ook de thema’s en de ingrediënten 
die!het programma biedt zijn zeer 
divers en!omvatten o.a.:!
• Componisten opdrachten 

geven bij Educatie (i.s.m. 
onder andere Muziekscholen 
in de omgeving)

• Kunstenaars /tentoonstelling 
• Internationale gasten 

(beroemde altviolisten)
• Educatie (i.s.m. Muziekschool 

Kennemerland) 

Het festival zal zich op alle 
mogelijke plekken in de stad 
manifesteren: in de Philharmonie, 
de Stadsschouwburg, de 
Toneelschuur, in Kerken en Musea, 

maar ook in cafés, op terrasjes, 
op het water, tijdens avond- en 
nachtconcerten en -op verzoek - 
met voorstellingen bij U thuis.

Wij zoeken steun om de altviool en 
het festival op de kaart te zetten. 

Viola Viola is daarom op zoek 
naar:
• Gangmakers! Biedt u zich 

aan? Dat kan via festival@
violaviola.com.

• Donateuren en Sponsors. U 
kunt uw bijdrage opgeven via 
de bijgevoegde kaart.
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Stichting Viola Viola zal de 
altviool in binnen- en buitenland 
promoten. Een instrument dat 
lang ondergewaardeerd is als 
solistisch instrument met als 
gevolg een beperkt repertoire.  
Dit vraagt om een nieuwe aanpak 
en een frisse presentatie.

Viola Viola wil met bijzondere 
projecten de onverschilligheid, 
de onbekend-maakt-onbemind 

trend doorbreken en een nieuw, 
gevarieerder en veelal ook jonger 
publiek uitdagen en voor de 
klassieke muziek winnen.  
De sleutel ligt volgens ons in het 
vernieuwen van de bestaande 
muziekpraktijk: door het 
verkleinen van de afstand tussen 
uitvoerder en publiek, door het 
creëren van een luchtiger, meer 
speelse en ontspannen sfeer 
kan de muziek zelf als direct, 

spannend, intens, inspirerend  
en boeiend worden beleefd.  
De beleving van de toehoorder  
zal centraal komen te staan.

Bepalend voor het welslagen 
hiervan zijn de wijze van 
uitvoering en het moment van 
herkenning. Het kiezen van de 
juiste toon: daar gaat het om.

MISSIE
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“Je laten verleiden door klassieke muziek; dat is 
onontkoombaar als je luistert naar de altviool van 
Esther Apituley.” - Hedy d’Ancona
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DOELSTELLINGEN

Viola Viola wil de altviool in een 
ander licht zetten, solo en in 
samenwerking met andere  
musici en kunstdisciplines zoals 
rap, dans, koorzang en toneel.  
De volgende stappen worden 
daartoe ondernomen:

• het organiseren van 
educatieve projecten gericht 
op bepaalde doelgroepen, 
zoals jongeren of mensen 

met een maatschappelijke 
of financiële achterstand 
in binnen- en buitenland 
om kennis te maken met 
klassieke muziek.

• ondersteuning van een 
internationale carrière voor 
Nederlandse altviolisten.

• het organiseren van een 
internationaal violafestival.

• het organiseren van lezingen 
en seminars.

Voor al deze doelstellingen geldt 
dat Viola Viola actief bijdraagt 
aan het toegankelijker maken van 
klassieke muziek in de ruimste zin 
van het woord. 
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“Esther Apituley en haar altviool hebben mij leren 
houden van eigentijdse composities: Cage, Horsthuis.”
 - Ariepieter Versloot
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De grote componisten Bach, 
Mozart, Brahms en Beethoven 
bespeelden allen de altviool. Het 
was hun favoriete instrument 
vanwege de klank en omdat de 
harmonie van het stuk vanuit 
de positie van de altviool het 
best hoorbaar is. Maar er voor 
componeren deden ze niet.  
En dat is grotendeels te wijten 
aan het gebrek aan goede spelers 
in die tijd. Zo schreef Quantz: 
‘De Altviool wordt in de Muzyk 

gemeenlijk voor iets gerings 
aangezien: misschien omdat men 
ze dikwijls in handen van zulke 
lieden stelt, die of de leerjaaren 
nog niet ten einde gebracht, of 
tot de Viool geene zonderlinge 
bekwaamheid hebben.’ 

Er werden daardoor ook 
minder altviolen gebouwd en 
dus ook nauwelijks stukken 
voor gecomponeerd. De grote 
altviool virtuoos Tertis bracht 

hier verandering in: Hindemith, 
Bartók, Britten en Milhaud en 
later ook Kurtág, Penderecki 
en Schnittke schreven prachtige 
altvioolconcerten en andere 
sololiteratuur voor de altviool. 
Die vooruitgang is helaas weer 
gestokt. Viola Viola wil zorgen 
voor herwaardering van dit 
instrument bij zowel makers, 
uitvoerders als luisteraars.

WAAROM ALTVIOOL?
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DOELGROEPEN
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Stichting Viola Viola heeft als 
doelstelling, dat de klassieke 
muziek ook voor ander soortig 
publiek dan het traditionele 
aantrekkelijk kan worden 
gemaakt. 

Het is voor een deel aan de 
bestaande uitvoeringspraktijk 
toe te schrijven dat er - vaak 
onbedoeld - een schijnbaar 
onoverbrugbare kloof is 
ontstaan tussen muzikant en 
toehoorder. Dalende aantallen 
concertbezoekers, vooral onder 
het jeugdig publiek, hebben er 

mede toe geleid dat de klassieke 
podiumkunst al jaren met de eigen 
identiteit worstelt. Viola Viola 
wil deze negatieve ontwikkeling 
helpen keren. Negatief omdat 
voor grote groepen jongeren, jong 
volwassenen e.a. de schatten van 
de klassieke muziek goeddeels 
verborgen zullen blijven. 

Bij nieuwe doelgroepen denkt men 
vaak het eerst aan de schoolgaande 
jeugd. Via educatieve projecten 
en contacten met (muziek)
scholen schenkt Viola Viola ruim 
aandacht aan de luisteraars 

van de toekomst. We vergeten 
echter niet de jong volwassenen 
zonder muzikale (klassieke) 
achtergrond. Met de jaren kan 
smaak veranderen en de interesse 
voor klassieke muziek worden 
gewekt. De nieuwsgierigheid is 
er vaak al en Viola Viola wil deze 
doelgroep graag de hand reiken 
en introduceren in deze bijzondere 
kunstvorm. Er zullen voorwaarden 
geschapen moeten worden om 
deze drukbezette doelgroep 
binnenshuis te krijgen, maar die 
moeite is het zeker waard.



PROJECTEN

“Esther raakt met haar fabuleuze spel 
een snaar in je ziel en doet je hart 
sneller kloppen.”
 - Jan Hoekema

Op 14 juni 2009 werd in Felix 
Meritis te Amsterdam het 
openingsconcert gehouden.  
De musici van het Amsterdam
Viola Quartet o.l.v. Esther Apituley, 
acteur Hans Dagelet en pianiste 
Rie Tanaka gaven kleur aan dit 
feestelijke evenement.

Coaching jonge musici
Stichting Viola Viola wil via 
masterclasses en concerten jonge 
musici de kans geven zich op 
een andere en vrijere manier te 
ontwikkelen. Met toegankelijker 
en speelser presentatie kunnen 
we de afstand tussen uitvoerder 
en publiek kleiner maken. Voor 
seizoen 2010-2011 staat een 
samenwerking met het Prinses 
Christina concours op het 

programma. Tijdens een workshop 
en aansluitende concertserie 
wordt het jong talent begeleid 
in emotioneel extremer spel en 
bewustere podiumpresentatie.

Seminar - publieksonderzoek
Het publiek centraal zetten als 
toehoorder betekent ook het 
publiek de gelegenheid geven bij 
te dragen aan de ontwikkeling 
van nieuwe vormen van 
presentatie. Middels een jaarlijks 
terugkerend seminar zorgt 
Viola Viola voor kennisvergaring 
op dat gebied. Prominente 
organisatoren, programmeurs, 
marketeers of presentatoren 
geven leiding aan een discussie 
over het publieksbereik, nieuwe 
programmering en presentatie. 

Met de opgedane feedback gaat 
Viola Viola aan de slag om de 
projecten te innoveren.

Internationaal
De muzikale taal is universeel 
en heeft een sterk verbindend 
karakter. Dat geeft Viola Viola 
de motivatie om de uitvoeringen 
ook over de landsgrenzen aan te 
bieden. De stichting legt onder 
meer contacten met Nederlandse 
ambassades en agenten in het 
buitenland, teneinde een netwerk 
op te bouwen en een brede 
voedingsbodem voor de producties 
van Viola Viola te maken. Zo is 
er in Februari 2010 een groot 
tournee geweest in Indonesië met 
ondersteuning van Viola Viola.
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Het luisteren en kijken naar het Amsterdam Viola Quartet is een 
zeldzaam opwindende ervaring. Zijn wij aanwezig bij een klassiek 
concert van kamermuziek? Is dit een nieuwe vorm van muziektheater? 
Of geen van beide? Misschien moeten wij ons die vragen niet stellen 
en ze evenmin beantwoorden. Wat dan overblijft is een enerverende 
theatrale manier van muziek-maken die ons oor en oog behaagt en 
vervoert en soms in een niet onaangename verwarring brengt.  
En dan heb ik nog niet eens over de ongekende virtuositeit, humor  
en smeltende muzikaliteit van dit ensemble… Lodewijk de Boer  
(schrijver, regisseur)

ARTISTIEK LEIDER

“Alles bestaat uit muziek; alles wat je kunt bevatten,
alles waarnaar je kunt verlangen, en alles wat je niet kunt 
verdragen…” - Esther Apituley

Als de prima donna van de 
altviool heeft Esther Apituley zich 
toegelegd op een vernieuwende 
programmering en een levendige 
interpretatie. Zij heeft na een 
jarenlange praktijk in de klassieke 
muziekuitvoering de juiste toon 
gevonden, waarmee zij de afstand 
met het publiek weet te verkleinen 
en de muziek toegankelijk te 
maken. Haar optreden past dan 
ook helemaal in de doelstelling 
van de Stichting Viola Viola: zij 
wijzigt op vindingrijke wijze de 
traditionele presentatie van het 
‘klassieke concert’ en doorbreekt 
het gangbare verwachtingspatroon 
van het publiek. Apituley wil samen 
met de musici nieuwe wegen 
inslaan, verrassen, drempels 
verlagen en daarmee een groter 

publiek bereiken. Door een 
uitgekiende, zichzelf versterkende 
combinatie van auditieve en visuele 
elementen raakt het publiek ook 
intenser betrokken bij de muziek.
‘Wat mij drijft in het leven, wat 
soms de vorm aanneemt van een 
gevecht, drijft mij tevens in de 
muziek en leidt dus ook daar naar 
strijd.’ Esther Apituley

‘Wie Apituley hoort en ziet spelen, 
verveelt zich geen moment. Zij 
maakt muziektheater…Apituley 
komt op, speelt en overwint.’ Paul 
Witteman (De Volkskrant)
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TOEGIFT

“Music can be the international language for  

mutual understanding.” - Ida van Veldhuizen12

Stichting Viola Viola is voor 
haar projecten afhankelijk van 
financiers. Denkt u daarbij aan 
private en overheidsfondsen 
(het oprichtingsconcert werd 
mede mogelijk gemaakt door 
het Amsterdams Fonds voor 
de Kunsten), maar ook aan 
sponsoren. Daarnaast dragen de 
bestuursleden van de stichting bij.

Elke bijdrage helpt onze doelen 
te verwezenlijken: aandacht voor 
de altviool en meer publiek voor 
klassieke muziek.

De stichting heeft de ANBI status 
verworven, waardoor u uw gift 
(gedeeltelijk) van de inkomsten- 
of vennootschapsbelasting kunt 
aftrekken. Voor Viola Viola 

betekent deze gunstige regeling 
dat de schenking vrijgesteld is van 
successie dan wel schenkingsrecht. 
Ga naar www.anbi.nl voor 
uitgebreide informatie over de
voorwaarden.



STICHTING VIOLA VIOLA
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Leggiero: met een eenmalige bijdrage 
vanaf "60,- helpt u Viola Viola op weg 
en houden wij u een jaar lang op de 
hoogte via een nieuwsbrief (2 x per 
jaar).

Espressivo: een donateurschap 
voor drie jaar vanaf "60,- per jaar 
(dus "180,-) helpt Viola Viola de 
continuïteit te bewaken en als dank 
ontvangt u naast de nieuwsbrief een 
korting op één van onze concerten (elk 
jaar voor een concert door Viola Viola 
te bepalen).

Passionato: met een donateurschap 
vanaf "200,- per jaar zet u mede de 
toon voor onze projecten. Wij zetten u 
op een mooie plaats bij één van onze 
concerten.

Espressivo e passionato ma 
rubato: u maakt deel uit van een 
select gezelschap van echte fans. In 
dit altvioolorkest is plaats voor 99 
vrienden die voor de duur van drie jaar 
tenminste "500,- per jaar doneren. 
Naast een pakket privileges krijgt uw 
bijdrage vorm in 8 maten van een 
opdrachtcompositie voor altviolen. 
Deze Gran Partita wordt een lofzang 
op de alt en úw Toegift.

U kunt ook alleen een donatie doen 
voor het festival.



Esther Apituley, altviolist en artistiek 
leider van de nieuwe stichting Viola 
Viola, legt zich in de klassieke muziek 
toe op een levendige presentatie, 
waarmee zij de afstand tot het 
publiek op een nieuwe manier weet te 
verkleinen.

Stichting Viola Viola zet zich in voor 
de promotie van de altviool en ook 
voor het warm maken van nieuw 
publiek voor klassieke muziek.

We kunnen het tij van teruglopende 
bezoekersaantallen voor klassieke 
concerten keren. We richten ons 
naast de klassieke muziekliefhebbers 
op de toehoorders van de toekomst, 
de jeugd en jonge volwassenen. Dit 
nieuwe en gevarieerdere publiek zal - 
in deze tijd van overweldigend aanbod 
en vluchtige prikkels - moeten worden 
uitgedaagd om klassieke muziek niet 
alleen te horen, maar écht te beleven. 
De musici - sinds eeuw en dag aan 
lessenaar en blad gebonden - zullen 
hun stellingen verlaten.  

www.violaviola.nl 
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“Muziek geeft de ziel rust én onrust”  
 - Bessel Kok



“Ik val voor de passie en de rijkheid van Esthers spel: ze laat 

me dingen horen die je niet verwacht en dat ontroert me 

iedere keer weer.”

 - Sophie Lambo
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SPONSORPAKKET 

Bedrag (ook invullen na aankruisen bovenstaande opties)

!

Dhr/mevr. 
Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode Plaats

Emailadres

Telefoonummer

Leggiero: met een eenmalige bijdrage vanaf !60,- helpt u Viola Viola op 
weg en houden wij u een jaar lang op de hoogte via een nieuwsbrief (2 x 
per jaar).

Espressivo: een donateurschap voor drie jaar vanaf !60,- per jaar (dus 
!180,-) helpt Viola Viola de continuïteit te bewaken en als dank ontvangt 
u naast de nieuwsbrief een korting op één van onze concerten (elk jaar 
voor een concert door Viola Viola te bepalen).

Passionato: met een donateurschap vanaf !200,- per jaar zet u mede 
de toon voor onze projecten. Wij zetten u op een mooie plaats bij één van 
onze concerten.

Espressivo e passionato ma rubato: u maakt deel uit van een select 
gezelschap van echte fans. In dit altvioolorkest is plaats voor 99 vrienden 
die voor de duur van drie jaar tenminste !500,- per jaar doneren. 
Naast een pakket privileges krijgt uw bijdrage vorm in 8 maten van een 
opdrachtcompositie voor altviolen. Deze Gran Partita wordt een lofzang 
op de alt en úw Toegift.

ABN AMRO 54.74.71.149 t.n.v. 
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