
Lignum nieuwsbrief 2011-1       1 
 

Aan: Vrienden van Lignum 
U ontvangt deze eerste nieuwsbrief omdat u belangstelling heeft getoond in Lignum. Als u deze gratis 

digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen klik dan hier en meldt u aan! 

 Wij bereiden ons voor op twee spectaculaire voorjaarsconcerten! Op 19 juni spelen wij met 150 

klarinettisten op een drijvend podium op de hofvijver in Den Haag tijdens Festival Classique en op 21 

juni, midzomernacht, treden wij op in Leiden, tijdens het OpenLuchtHotel samen met een 

buikdanseres … En aanstaande vrijdag 27 mei begeleiden wij een van onze leden, Hiske Overweg, bij 

haar openbare eindexamen klarinet (practicum musicae) op het conservatorium in Den Haag.  

DE Lignum KALENDER 

Datum Tijd Titel Details 

27 mei 19.45 Afstuderen Hiske Koninklijk Conservatorium Den Haag, 

Anton Schönbergzaal 

19 juni 16.30 concert, 

Support act vanaf 

16.00 

Klarinet:  vét! Met 150 klarinetten optreden op de 

Hofvijver tijdens festival Classique in 

Den Haag. O.l.v. Marcel Geraeds. 

21 juni v.a. 19.30 OpenLuchtHotel Midzomernacht in Leiden met als 

thema gender. Omgeving Hortus. Met 

onder meer een buikdanseres…. 

12 november 20.15 Jaarconcert 

Monumentaal! 

De Waag, Leiden 

Streep eronder 
Speciaal voor het afstudeerconcert van Hiske heeft Hans Tolhuijs een stuk gecomponeerd voor 

Lignum, waarin Hiske de solopartij zal spelen. Het stuk is specifiek geschreven voor de unieke 

bezetting van een klarinet-ensemble en de swingende ritmes en jazz-achtige akkoorden doen 

enigszins denken aan Wervelingen, een stuk dat Hans Tolhuijs eerder voor Lignum componeerde. 

Lignum zal na afloop van het examen nog een toegift verzorgen. U bent van harte welkom op dit 

openbare examen! 

Datum: 27 mei 2011 Tijd: 19.45 

Locatie: Anton Schönbergzaal, Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag 

Klarinet: vet! 
Lignum doet mee aan de Klarinetdag van Festival Classique 2011 op zondag 19 juni in Den Haag met 

als titel:  Klarinet: vét! Naast enkele workshops in de ochtend, wordt er ‘s middags in een megachoir 

geoefend o.l.v. Marcel Geraeds en is er om 16.30 uur een concert op de Hofvijver met dit megachoir 

van 150 klarinetten. Er doen 5 clarinetchoirs mee: Clarinets Unlimited uit Groningen, Lignum uit 

Leiden (wij dus), het Haarlems Clarinetchoir, het Arnhems Klarinettenkoor en het Koorenhuis Klarinet 

Ensemble uit Den Haag. Op het programma staan stukken van Dvorak, Harvey, Williams, Nelhybel , 

Wolfgram, Piazzola en een Bigbandstuk! 

Datum: 19 juni 2011 Tijd: Wij treden op van 16.30 – 17.00u, maar om 16.00u bent u al welkom voor 

de Support Act. Locatie: Hofvijver, Den Haag 

Kaarten kosten € 5,- en zijn te bestellen via http://www.festivalclassique.nl/ 
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OpenLuchtHotel 
Hoe romantisch wil je het hebben? Bijna Midzomernacht… en dan met z’n tweetjes onder de 

sterrenhemel slapen. Vele bijzondere, onverwachte en/of monumentale locaties in en rond de 

binnenstad van Leiden zijn omgebouwd tot openluchthotelkamer. Voor alle kamers zijn door 

kunstenaars bijzondere bedden gemaakt. Geen gewone bedden, dat spreekt voor zich. Elk bed is een 

droom, elk bed vertelt z’n eigen verhaal. Er zijn maar liefst 50 tweepersoons-kunstwerken gemaakt. 

Wie in de Hortus blijft slapen, kan de volgende ochtend genieten van een heerlijk openluchtontbijt, 

geserveerd in de tuin van de Hortus, waar de nachtelijke avonturen met elkaar gedeeld kunnen 

worden. 

Lignum speelt op deze langste dag die overgaat in de kortste nacht van het jaar. Wij zijn onderdeel 

van een avondvullend programma met muziek, dans, toneel, een wijnproeverij, baby's op het blad 

van de Victoria amazonica en een overnachting in de open lucht… Het Midzomernachtfeest begint 

om 19.30 uur en zal rond 0.30 uur eindigen. Entreekosten € 7,50 per persoon. De opbrengst van de 

entreekaarten komt ten goede aan het behoud van de bijzondere bomencollectie. Klik hier voor 

meer informatie.  

Lignum Jaarconcert 2011: Monumentaal 

Na ons – geslaagde – jubileumjaar zetten we dit jaar in op 

het thema “Monumentaal”. Leiden viert dit jaar 50 jaar 

Monumentenstad en ons thema voor 2011 sluit daar bij 

aan.  

We spelen bewerkingen van oude bewezen Monumenten 

(zoals Bach rond 1700); van iets jongere als Debussy (rond 

1900) maar ook van jonge Monumenten uit midden vorige 

eeuw (zoals Hidas  en Bryars) . Bovendien zetten we de 

toon met nieuwe Monumenten, componisten anno 2011, 

zoals Tolhuijs.   

Natuurlijk hebben wij gekozen voor een passende 

concertlocatie: De Waag, een rijksmonument! Ontworpen 

door Pieter Post en gebouwd in de tijd van Bach (1657). De 

Waag groeide met haar tijd mee van handelsplek tot 

concertlocatie. Een prachtige plek voor Lignum om op 

eigentijdse wijze Bach en de jongere componisten een 

nieuw geluid te geven.  

Kortom, voor het jaarconcert bereid Lignum zich voor op 

een gevarieerd en boeiend Monumentaal programma op 

een van de mooiste plekken in Leiden. 

Dus zegt het voort!  

Datum: 12 november 2011, Tijd: 20.15 uur, Locatie: De Waag, Aalmarkt 21, Leiden 

Wilt u op de hoogte blijven? 
Wij hopen dat u deze eerste nieuwsbrief met plezier heeft gelezen. Als u twee tot drie keer per jaar 

onze gratis digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, klik dan hier en meldt u aan!  


