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 Aan: Vrienden van Lignum  
 
U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u belangstelling heeft getoond in Lignum. Als u deze gratis  
digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kijk dan op onze website en meldt u aan!  
 
http://www.lignumleiden.nl/nieuwsbrief/abonneren-nieuwsbrief/  
 

Jaarconcert 2012 Thema: JONG! 
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Het jaarconcert van Lignum staat dit jaar in het teken van het thema “JONG!”. We brengen daarom 

het bekende sprookje “Peter en de wolf” van Prokofiev, in een bewerking voor klarinet-ensemble, en 

onder andere de “Children’s Symphony”. 

Daarnaast spelen we het Adagietto uit de 5e symphonie van Mahler. Dit stuk is speciaal op verzoek 

van dirigent Gerbert Groot-Landeweer voor klarinetensemble en harp gearrangeerd, omdat hij dit 

jaar 10 jaar bij Lignum dirigeert. Het jaarconcert is dus de première van deze bewerking! 

U kunt dit jaarconcert voor de laatste keer luisteren naar Lignum olv Gerbert Groot-Landeweer. Na 

10 jaar gaat hij ons helaas verlaten. Goede reden om zijn laatste concert te bezoeken dus. 

 

Datum: 24 november 2012 

Tijd: 20.15 uur (zaal open 19.45 uur)  

Locatie: BplusC locatie Het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a, Leiden  

Kaarten: Via het contactformulier of aan de zaal Volwassenen 10 euro,  

Studenten en jongeren tot 18 jaar 7.50 euro 

 

5 mei 2012 Optreden in de beeldentuin in Gees 
 

 

http://www.lignumleiden.nl/contact/contactformulier/
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Op zaterdag 5 mei speelden 10 Lignummers voor de opening van de beeldentuin in Gees. (Drenthe) 

Wij waren daar in het verre oosten terecht gekomen doordat een kennis van Irene nu deze 

beeldentuin bezit en organiseert.  Eerst moest er natuurlijk een paar keer gerepeteerd worden, 

hiervoor konden we terecht bij Ruud thuis. Met 10 klarinettisten wordt het ‘klein’ ensemble bijna te 

groot voor Ruuds keuken, maar het was fijn repeteren en genieten van Ruuds en Rudi’s gastvrijheid 

voor, tijdens en na het oefenen. Op 5 mei ging het klein ensemble met 3 auto’s al vroeg op weg naar 

Gees, alwaar wij een lichte lunch aangeboden kregen en even tijd hadden om door de tuinen te 

wandelen. Deze zijn verschillende hectare groot, en iets later in het jaar zullen de tuinen zelf ook zeer 

de moeite waard zijn. Nu in het vroege voorjaar waren het vooral de beelden die overal in de tuinen 

stonden die het een genot maakten om rond te dwalen. Al gauw echter moesten de klarinetten 

worden uitgepakt en ging het ensemble bij de ingang zitten om de gasten muzikaal te verwelkomen. 

Het was jammer dat het koud en winderig was op deze plek. Na een tijdje verkasten we dan ook naar 

een plek in de tuin waar het minder hard waaide. Hier werd fraai gespeeld, totdat het officiële deel 

van de opening begon, waarbij de kunstenaars die de beelden in de tuin hadden gemaakt, werden 

voorgesteld aan alle gasten. Hierna pakten wij Lignummer, nogmaals onze klarinet. Zowel eigenaar 

als gasten waren bekoord door de muziek, en Lignum kan ernaar uitkijken nog eens vaker in deze 

prachtige omgeving te gaan spelen,  hopelijk op een mooie zomeravond in plaats van een koude 

lentemiddag dan. 

 

Maarten van Es. 

Zomerconcert In Leiderdorp 1 juli 
 

Op 1 juli heeft een klein ensemble van Lignum gespeeld tijdens het zomerconcert bij boerderij 

Doeshof in Leiderdorp. In eerste instantie zat het weer niet mee. Gelukkig liet het publiek zich niet 

kisten door een beetje regen en streken ze met stoeltjes, matjes en paraplu’s in het weiland neer. 

Voor de pauze zong een koor, speelde een salonorkest en liet een harpensemble van zich horen. 

Gedurende de optredens werd het droog en brak soms zelfs een beetje de zon door. Na de pauze 

was Lignum aan de beurt. Als eerste speelden we Antieke dansen van Respighi, gevolgd door 

Quatuor van Vivaldi. De afsluiter van ons blokje, De Klezmersuite, viel goed in de smaak. De middag 

werd afgesloten door het gezamenlijk spelen en zingen van Hit the road Jack. Al met al een geslaagde 

middag. 

 

http://www.lignumleiden.nl/2012/07/zomerconcert-leiderdorp/p1120532/
http://www.lignumleiden.nl/2012/07/zomerconcert-leiderdorp/p1120537/
http://www.lignumleiden.nl/2012/07/zomerconcert-leiderdorp/p1120526/
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Schoolconcert op Passe Partout 29 september 
 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdagmiddag 29 september heeft Lignum een concert gegeven op Montessorischool Passe 

Partout in Zoetermeer. Het thema van dit jaar is JONG, waar kun je dan beter spelen dan op een 

school? Op het programma stonden “Children’s Symphony” en “Peter en de wolf”. De kinderen 

hadden op school al naar het sprookje geluisterd, de muziekinstrumenten besproken en erover 

getekend. Nu konden ze het stuk in het ‘echt’ beluisteren. Zeker 150 kinderen, ouders en andere 

belangstellenden hebben genoten van de muziek en het verhaal wat erbij werd verteld. 

 

 

 

 

 



Lignum nieuwsbrief 2012-2       5 
 
 

Lignum zoekt een nieuwe dirigent 

Lignum zoekt per januari 2013 een dirigent die onze muzikaliteit, ons samenspel weet aan te boren 

en te verrijken; die zelf ideeën heeft over uitdagend en afwisselend repertoire, openstaat voor 

vernieuwing en een boegbeeld wil en kan zijn naar buiten. Het hebben van didactische vaardigheden 

en kunnen inspireren is voor ons belangrijker dan ervaring als uitvoerend klarinettist. 

Verder vinden we de volgende beschikbaarheid belangrijk: repetitie op maandagavond; tenminste 1 

eigen jaarconcert; een jaarlijks studieweekend en om de paar jaar op concertreis (lang weekend). 

Wij bieden: een enthousiast amateurgezelschap, met ambitie, variatie in kwaliteit en steeds op zoek 

naar uitdaging, waarbij muzikaliteit en plezier in samenspel belangrijk zijn. 

Procedure 

Je kunt je schriftelijke sollicitatie—met vermelding van referenties—vóór 9 december richten aan: 

Klarinetensemble Lignum, p.a. secretaris Aldo Bouman, Da Costastraat 17, 2321 AJ Leiden, of via 

ln.nedielmungil@ofni. 

Medio december wordt een keuze gemaakt uit de kandidaten voor een proefrepetitie; de 

proefrepetities zijn op 21 of 28 januari 2013. Een tweede proefrepetitie is eventueel mogelijk op 4 

februari 2013. 

Informatie bij Alexander van der Kuijl (voorzitter muziekcommissie) of Irene Baard (voorzitter 

Lignum) via ln.nedielmungil@ofni. 

Over Lignum 

Lignum is een Leids klarinetensemble en bestaat uit ongeveer 25 gedreven klarinettisten. De 

bezetting beslaat het gehele spectrum: van hoge es tot en met de contrabas. In 1990 is Lignum door 

toenmalige studenten opgericht. We hadden al snel een gevarieerd ledenbestand, maar studenten 

blijven een belangrijk deel uit maken. Op muzikaal gebied hebben we een pianoconcert van Mozart 

uitgevoerd met een soliste op vleugel, een concert voor trompet begeleid en een drummer 

uitgenodigd. Ook zoeken we samenwerking en -spel met andere klarinetensembles in binnen- en 

buitenland. Verbreden naar andere kunstdisciplines hebben we eerder vormgegeven door 

samenwerking met koren of schilders of met een architectuurlezing bij een concert. Voor meer 

informatie zie www.lignumleiden.nl. 

mailto:info@lignumleiden.nl
mailto:info@lignumleiden.nl
http://www.lignumleiden.nl/
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