NIEUWSBRIEF oktober 2004
Voor u ziet u de laatste Nieuwsbrief van dit jaar ten behoeve van de vrienden van
de Stichting Hans Kox, bol van de informatie en voor een belangrijk gedeelte
gewijd aan de activiteiten rondom de 75e verjaardag van Hans Kox in het voorjaar
2005.
NIEUWE OPDRACHTEN
Hans Kox heeft de afgelopen periode veel opdrachten ontvangen van
uiteenlopende aard. Het tekent de veelzijdigheid van de componist. Ter
gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag in 2005, verleende Stichting
Hans Kox aan Bas van Putten een opdracht voor een biografie over Kox. Deze
biografie wordt gepresenteerd in mei 2005.
OPDRACHTEN
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nederlands
Kamerorkest schreef Hans Kox in opdracht van het Nederlands Kamerorkest "The
concert in the Egg". De première is op 16 oktober a.s. in de grote zaal van het
Concertgebouw te Amsterdam.
De opdracht voor het vierde vioolconcert kwam van het Concert- en
Congresgebouw de Doelen te Rotterdam. De aanleiding is Kox' vijfenzeventigste
verjaardag in 2005.
Het Toonkunstkoor Amsterdam verleende Kox een opdracht ter gelegenheid van
hun 175- jarig bestaan. Een compositie voor koor en orkest waarvan de première
in 2005 plaatsvindt in het Concertgebouw te Amsterdam.
Het Nederlands Kamerkoor zal een nieuw werk van Hans Kox uitvoeren op 2
december 2005 in het concertgebouw de Philharmonie te Haarlem. Dit werk
wordt ook in opdracht van het Nederlands Kamerkoor geschreven. Tot slot een
opdracht voorgroot orkest van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in het kader
van de herdenking van de 100ste geboortedag van Sjostakovitsj. De uitvoering
vindt plaats in het voorjaar van 2006.
CONCERTAGENDA
16 oktober 2004
"The concert in the egg", Kox, Nederlands Kamerorkest, o.l.v. concertmeester

Gordan Nikolic
grote zaal Concertgebouw Amsterdam, 20.15 uur
11, 12, 13 november 2004
Balletsuite 'Spleen', Kox
Pianoconcert nr. 1 in c, op. 35, Sjostakovitsj
Symfonie nr. 3 in D, op. 29 'Poolse', Tsjaikovski
Het Gelders Orkest o.l.v. Arild Remmereit, piano: Nikolai Tokarev, trompet: Tonnie
Kievits
Zutphen, De Hanzehof, 20.00 (inleiding Maarten Brandt 18.45)
Arnhem, Musis Sacrum, 20.15 uur (inleiding Hans Kox en Maarten Brandt 19.15)
Doetinchem, Schouwburg Amphion, 20.00 uur (inleiding Martin Buninga 19.00)
26 februari 2005
Kox, Beethoven, Brahms
Solisten: Eeva Koskinen, viool, Mirel Iancovici, cello, Frank van de Laar, piano
Concert van Stichting Hans Kox in het Cruquius Museum te Heemstede, 12.00 uur
13 maart 2005
Kox, Brahms
Mirel Iancovici, cello en Frank van de Laar, piano
Jurriaanse zaal, Concert- en Congresgebouw de Doelen, Rotterdam, 11.00 uur
4 mei 2005
Stichting 4 mei Concerten, Herdenkingsconcert
Kox e.a.
"Das Lied des Exils ", hoboconcert
Pauline Oostenrijk, hobo, orkest Holland Symfonia o.l.v. LucasVis
Grote Zaal Concertgebouw Amsterdam, 21.15 uur
12 mei 2005
Portret Kox en Beethoven (kamermuziek), diverse solisten.
Na afloop presentatie nieuwe cd's Hans Kox
Kleine zaal Concertgebouw Amsterdam, 20.15 uur
19 en 20 mei 2005
"Six-one-act plays" Hans Kox

6e symfonie Prokofjev
Concertgebouworkest o.l.v. Dennis Russell Davies
Inleiding concert 19.15 uur, aanvang concert 20.15 uur
26 mei 2005
4e Vioolconcert, Hans Kox
Rotterdams Kamerorkest o.l.v. Conrad van Alphen, solist Daniel Hope
Grote Zaal De Doelen, Rotterdam, 20.15 uur
Voorafgaand aan het concert presentatie biografie Hans Kox, auteur Bas van
Putten, aanvang 19.00 uur
5 juni 2005
Compositie voor koor en orkest, Hans Kox
Krönungsmesse, Mozart
Toonkunstkoor Amsterdam
Concertgebouw Amsterdam, 20.15 uur
WEBSITE
Zoals u allen heeft kunnen constateren is de website klaar. Zij geeft naast vele
wetenswaardigheden over de componist een uitvoerig overzicht van het werk van
Hans Kox en de uitgegeven CD´s met zijn werk. Op de website zijn de betreffende
fragmenten van alle werken te beluisteren.
Aangezien ook de Duitse versie van de website beschikbaar is, zal het ook voor
vele niet-Nederlandse Hans Kox-fans mogelijk zijn eenvoudig kennis te nemen van
de inhoud van deze prachtige website. Wij danken de vertalers zeer voor de
inspanningen die ze zich getroost hebben. De Engelse versie is op dit moment nog
in bewerking.
Volledigheidshalve vermelden wij dat er op de website een tweetal
gerenommeerde CD-zaken in Amsterdam zijn vermeld die de meeste Cd's met het
werk van Hans in voorraad hebben en uiteraard verkopen!
De website is te bereiken onder www.hanskox.nl en is dus zeer de moeite van een
regelmatig bezoek waard, temeer omdat er naast deze Nieuwsbrief al het nieuws
rond Componist en Stichting via de website wordt verspreid. Dus plaats hem
onder uw "favorieten"!
De Stichting heeft ook een eigen e-mailadres, info@hanskox.nl

2005: HANS KOX 75 JAAR
Zoals al in een eerder stadium aan de orde is gesteld zijn in het kader van de
vijfenzeventigste verjaardag van Hans Kox tal van activiteiten in gang gezet die er
toe zullen leiden dat 2005 voor de componist bepaald niet ongemerkt voorbij gaat,
anders gezegd onvergetelijk zal worden!
Op vele plaatsen in het land zal zijn muziek zijn te beluisteren ( zie de
concertagenda), en in het voorjaar van 2005 zal een door Bas van Putten
geschreven biografie van de componist verschijnen.
Daarnaast zal hoogstwaarschijnlijk volgend voorjaar een dubbel CD verschijnen
met oud en nieuw werk van Hans Kox.
Zowel voor de biografie als voor de productie van deze Cd's wordt een beroep
gedaan op sponsors.
Het ligt in de bedoeling dat zowel de biografie als de Cd's in 2005 rond de
verjaardag van Hans Kox na afloop van twee belangrijke concerten Amsterdam en
Rotterdam ten doop worden gehouden.
Zodra meer concreet bekend is over de voortgang van de in gang gezette
activiteiten laten we u dit uiteraard weten door middel van de website of de
Nieuwsbrief.
Cruquiusconcert 2005
Het bestuur prijst zich gelukkig dat met de Stichting Cruquiusconcerten afspraken
zijn gemaakt die er toe leiden dat het inmiddels traditionele jaarlijkse concert in
het Oude Slot in Heemstede voortaan in museum de Cruquius plaatsvindt.
Het concert in 2005 vindt plaats op zaterdag 26 februari in een prachtige ruimte
van het museum. De aanvang van het concert is 12.00 uur en de zaal is open vanaf
11.30 uur. Na afloop van het concert is er wederom de gelegenheid, om onder het
genot van een glas champagne en een hapje, Hans Kox en de musici van het
concert, te weten de pianist Frank van de Laar, de violiste Eeva Koskinen en de
cellist Mirel Iancovici te ontmoeten. Het programma bevat naast werken van Hans
Kox, werk van Beethoven en Brahms.
Reserveer deze dag alvast in uw agenda, want het belooft wederom een feestelijk
concert in een feestelijke omgeving te worden!
Tenslotte, wilt u meer weten over de doelstellingen van de stichting
Cruquiusconcerten en het volledige programma voor dit seizoen, raadpleeg de

website van het museum www.MuseumdeCruquius.nl
Donaties 2004 en 2005
Onze oproep in de voorjaarsnieuwsbrief voor het voldoen van de donaties
over 2004 heeft gelukkig veel positieve reacties opgeleverd. Wij danken de
betreffende Vrienden hartelijk voor hun bijdrage.
Voor zover u dit nog niet heeft gedaan, verzoeken wij u langs deze weg alsnog uw
bijdrage over 2004 vóór 1 november aanstaande over te maken op Postgiro
723.46.33. van Stichting Hans Kox in Vogelenzang onder vermelding van: donatie
2004
Het bestuur heeft de minimumbijdrage voor dit jaar onveranderd vastgesteld op €
20.
Aangezien ook voor 2005 veel middelen nodig zijn om alle activiteiten te
bekostigen vragen wij nu al ook uw bijdrage voor dat jaar over te maken aan ons.
Hogere donaties zijn uiteraard van harte welkom, want deze zullen er alleen maar
toe bijdragen dat het werk van Hans Kox nog meer onder de aandacht van allen
wordt gebracht.
De Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief van de Stichting Hans Kox wordt gratis verspreid via e-mail.
Vrienden kunnen desgewenst ook de papieren versie van de Nieuwsbrief
ontvangen.
Aanmeldingen van nieuwe Vrienden en (adres)mutaties gaarne zenden naar:
Stichting Hans Kox
p/a Wagenweg 196
2012 NM Haarlem
telefoon: 023-5311701
of via de website bestuur@hans.kox.nl
Stichting Hans Kox

