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2019 was een succesvol en veelzijdig jaar met diverse drukbezochte concerten, projecten en activiteiten 

in en rondom Almere. Alle orkesten hebben zich op het podium kunnen presenteren en een mooie 

artistieke groei laten zien. Stichting Gitaarorkest Nederland heeft hiermee veel gitaristen van alle 

leeftijden en nivo’s actief weten te betrekken en verder ingezet op het verstevigen van zowel nieuwe als 

bestaande samenwerking met andere partijen.   

Enkele hoogtepunten: 

NJGO als hoofdact in Rotterdam 

Het NJGO is gevraagd als hoofdact bij het jubileum van Gitaaracademie Rotterdam. De Stichting is vanaf 

de start van de Gitaaracademie betrokken geweest en het was een plezier om samen een mooi 

programma te presenteren. Oud-NJGO-er en inmiddels succesvolle gitarist en componist Martin van 

Hees keerde terug als solist. Peter en Marion werkten tevens met leerlingen van de Gitaaracademie 

tijdens een gitaarorkest workshop. Ook de bestaande samenwerking met gitaardocenten in Oirschot 

werd verdiept met het ‘Guitarra Americana’ gitaarorkest project waar het NJGO het podium deelde met 

jonge leerlingen van lokale lespraktijken/scholen.  

 

Internationale uitwisseling 

In mei werd de artistieke leiding uitgenodigd in Australië voor een korte tournee naar Brisbane en 

Melbourne. Peter en Marion waren te gast aan het Queensland Conservatorium Griffith University, 

Brisbane, voor een week van workshops, masterclasses, lessen, repetities en een concert met het 

Riverside Guitar Ensemble. En natuurlijk om te brainstormen over de aanpak en werkwijze met 

betrekking tot ensemblespel en repertoire.  

Bijzonder was de gezamenlijke uitvoering van ‘Notte di Stelle’ van Vito Nicola Paradiso, een compositie 

voor twee gitaren en orkest dat enkele jaren geleden speciaal geschreven werd voor Gitaarorkest 

Guitarrisimo en Z.o.o. guitar duo. In Melbourne werd hetzelfde stuk uitgevoerd met het Victorian Guitar 

Orchestra tijdens een gezamenlijk concert georganiseerd door de Classical Guitar Society of Victoria. 

 

TV spotje Rabobank 

Op de valreep voor de zomervakantie liet de Rabobank haar oog vallen op het gitaarorkest en schakelde 

ons in voor TV opnames om de nieuwe Rabobank ClubSupport Actie landelijk te promoten.   

15 gitaristen – jong en minder jong – speelden mee en beleefden een geweldig kijkje achter de 

schermen op de heetste dag van het jaar! Zie: https://www.youtube.com/watch?v=FSAj0n558vU 

Almere Havenfestival 

Een speciaal gevormde Gitaarorkest ‘Camerata’ groep, bestaande uit een aantal Ponticello talenten en 

NJGO-ers, gaf een concert in de Oude Haven van Schoonhoven. Dit als teaser voor het grote 

gitaarspektakel tijdens het Almere Havenfestival waar alle orkesten te horen waren.  

https://www.youtube.com/watch?v=FSAj0n558vU


   
 

 Jaarverslag Stichting Gitaarorkest Nederland 2019  
 

Gitaardag Almere 

In samenwerking met Stichting Goede Rede Concerten programmeerde de Stichting de invulling van de 

Gitaardag in Almere Haven.  Van ukelele workshops en informele samenspel-workshops voor alle nivo’s 

en leeftijden, tot een Jong Talent Podium. Dit betekende ook een mooi ‘open dag’ moment 

vooruitlopend op de jubileumconcerten in januari 2020. Gitaarorkest Guitarrisimo had bovendien de eer 

om het voorprogramma te verzorgen voor de internationaal bekende Franse topgitarist Gabriel Bianco. 

Gabriel gaf tevens een masterclass voor de (oud) gitaarleerlingen van Talentenopleiding Almere die ook 

in Ponticello en het NJGO spelen. 

Vanaf de 2e helft van het jaar werd toegewerkt naar het 15-jarig jubileum dat in 2020 gevierd wordt met 

diverse feestelijke concerten voor alle orkesten. Extra aandacht gaat hierbij naar het tiener-gitaarorkest 

Ponticello, talentontwikkeling en het stimuleren en betrekken van gitaarleerlingen van meerdere 

muziekscholen en lespraktijken.  

Organisatie 
Met waarnemend voorzitter Ruurd Stellinga heeft de Stichting concrete stappen kunnen zetten naar 
planmatiger werken. Het financiële tekort van vorig jaar is in 2019 ingelopen. Voor verdere financiële 
informatie verwijzen we naar de Jaarrekening 2019. Ook heeft de Stichting een succesvolle 1-jarige 
subsidie aanvraag ingediend bij Gemeente Almere waardoor de continuïteit van het artistieke werk 
geborgd kan worden, en waarop verdere groei kan plaatsvinden naar de toekomst toe. 
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Overzicht concerten en activiteiten 2019: 

23 maart 20:00 ‘Avond van de Gitaar’ 

Het NJGO olv Peter Constant speelt oa Sanz, Rodrigo en Machado tijdens het jubileumconcert van de 

Gitaaracademie Rotterdam. Gastartiest is de jonge veelbelovende gitarist/componist (en oud-NJGO-er) 

Martin van Hees  

24 maart 15:00 ‘Guitarra Americana’ 

Het NJGO olv Peter Constant treedt op in Oirschot, in samenwerking met Emiel van Dijk. 

Op het programma oa Electric Counterpoint, Machado, Kindle en meer. 

13 mei – 19 mei ‘GUITAR EXTRAVAGANZA'  

Peter en Marion zijn gastartiesten bij Griffith University in Brisbane (Australië). Masterclasses, lessen, 

ensemble repetities, concerten met Riverside Guitar Ensemble olv Karin Schaupp  

13 mei Gitaarensemble workshop en korte demonstratie Peter en Marion 

Saint Laurence’s College (middelbare school), Brisbane (Australië) 

24 mei Gitaarensemble workshop Melbourne Guitar Orchestra 

25 mei Concert Melbourne Guitar Orchestra & Z.o.o. guitar duo olv Ben Dix 

Classical Guitar Society of Victoria 

23 juni Opname TV Spotje Rabobank ClubSupport Actie 

8 september Schoonhoven 'Oude Haven Concert'  

Schoonhoven Klassiek, gitaarorkest ‘camerata’ groep 

23 november Goede Rede Almere Haven 

Gitaarorkest Guitarrisimo mmv Emiel van Dijk verzorgt het voorprogramma voor de internationaal 

bekende Franse topgitarist Gabriel Bianco.  

Overzicht repetities & workshops 2019: 

20 januari Almere De Glasbak 

11:00 – 17:00 Maandelijkse orkest repetitie Guitarrίsimo en Ponticello 

9 februari De Voetnoot 

13.30 – 18.30 Repetitie NJGO 

10 februari Almere De Glasbak 

11:00 – 17:00 Maandelijkse orkest repetitie Guitarrίsimo en Ponticello 

2 maart De Voetnoot 

13.30 – 18.30 Repetitie NJGO 

16 maart Gitaaracademie Rotterdam 

14.00 – 18.00 Repetitie NJGO 

24 maart Samenspel workshop Oirschot ivm concert  

23 maart Gitaaracademie Rotterdam: Samenspel workshop voor alle leeftijden en nivo’s, mmv NJGO  

14 april Almere De Glasbak 

11:00 – 17:00 Maandelijkse orkest repetitie Guitarrίsimo en Ponticello 

17 april Almere Basisschool de Ontdekking 

Samenspel en ritme ontwikkeling workshop voor leerlingen in de basisschool leeftijd  
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19 mei Almere De Glasbak 

13:00 – 17:00 Maandelijkse orkest repetitie Guitarrίsimo olv gastdirigent Erik Westerhof 

30 mei Almere Culturele Broedplaats de Voetnoot 

12:00 – 15:00 Maandelijkse orkest repetitie Ponticello  

16 juni Enkhuizen Gitaarfestival 

Samenspel workshop voor gitaristen van alle leeftijden en nivo’s 

30 juni Almere Theaterzaal de Voetnoot 

11:00 – 17:00 Maandelijkse orkest repetitie Guitarrίsimo en Ponticello 

1 september Culturele Broedplaats de Voetnoot  

Gitaarorkest ‘Camerata’ (Ponticello en NJGO) 

6 september Almere De Glasbak  

Guitarrίsimo, Ponticello en NJGO ivm havenfestival 

7 september Almere De Glasbak 

Gitaarorkest ‘Camerata’ (Ponticello en NJGO) 

7 september Almere De Glasbak 

Guitarrίsimo, Ponticello en NJGO ivm havenfestival 

6 oktober Almere De Glasbak 

11:00 – 17:00 Maandelijkse orkest repetitie Guitarrίsimo en Ponticello 

12 oktober De Voetnoot 

13.30 – 18.30 Repetitie NJGO  

30 oktober Almere de Voetnoot 

18:30 – 19:45 Ponticello workshop 

3 november Almere De Glasbak 

11:00 – 17:00 Maandelijkse orkest repetitie Guitarrίsimo en Ponticello 

23 november Gitaardag Goede Rede 

Workshop techniek voor gevorderden, samenspel workshop voor Gitaardag deelnemers, alle leeftijden 

en nivo’s 

7 december De Voetnoot 

13.30 – 18.30 Repetitie NJGO 

8 december Almere De Glasbak 

11:00 – 17:00 Maandelijkse orkest repetitie Guitarrίsimo en Ponticello 
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Overzicht voorspeelavonden leerlingen 2019 

13 maart Culturele Broedplaats de Voetnoot 

Voorspeelavond voor volwassen leerlingen  

17 april Basisschool de Ontdekking, Almere 

Voorspeelmiddag voor leerlingen in de basisschoolleeftijd 

14 juni Culturele Broedplaats de Voetnoot 

Voorspeelavond voor leerlingen in de middelbare schoolleeftijd 

26 juni Culturele Broedplaats de Voetnoot 

Voorspeelmiddag voor leerlingen in de basisschoolleeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Gitaarorkest Nederland 

KVK 39089450 

www.gitaarorkest.nl 

www.youtube.com/user/gitaarorkestNL 

Korenbloemweg 100 

1338 XS Almere 


