
STICHTING 
MUSICI VAN MORGEN



Studenten van de afdeling Klassiek



Tijdens masterclasses en zomer-cursussen 
werken studenten in een kort tijdsbestek 
zeer intensief samen met nieuwe docenten 
en topmusici. Ze doen zo nieuwe inzichten 
en invalshoeken op, waarmee zij een sprong 
in hun ontwikkeling kunnen maken. Een 
concours geeft studenten de moge-lijkheid 
heel gericht specifiek repertoire in te stu-
deren en zich te toetsen aan musici uit de 
hele wereld. Door te luisteren naar het spel 
van anderen en het bijwonen van openbare 
lessen verrijken de studenten hun eigen spel 
en kennis enorm. Daarnaast leggen zij vele 
belangrijke internationale contacten.

STICHTING MUSICI VAN 
MORGEN
Om te slagen in een muzikale carrière moet een muziekvakstudent zich kunnen 
ontwikkelen tot musicus op het allerhoogste niveau. Deelname aan externe master-
classes, zomercursussen en concoursen naast de reguliere studie is daarvoor essen-
tieel. Veel studenten kunnen zich de kosten van zulke extra lessen en evenementen 
echter niet veroorloven. De Stichting Musici van Morgen verleent hen financiële 
ondersteuning en maakt daardoor deelname toch mogelijk.

Help onze musici in deze barre tijden 
met een kleine bijdrage! 

Ook u kunt een bijdrage leveren 
aan talentontwikkeling. U bent al 
donateur van de Stichting Musici van Mor-
gen vanaf €35,- per jaar.
Wilt u een hoger bedrag doneren of een 
specifiek project (mede) mogelijk maken? 
Wilt u als bedrijf de Stichting Musici van 
Morgen steunen? Dat kan natuurlijk ook. 
Neemt u in dat geval s.v.p. contact met ons 
op via raphaela.danksagmuller@ahk.nl. 
De mogelijkheden bespreken wij graag 
met u.

Dankzij de Stichting Musici van Morgen namen studenten de afgelopen jaren deel aan o.a.: 

Holland Music Sessions, Masterclass in Davos/Zwitserland, Akademie Freiburger Barock-orchester, Prus-

sia Cove, Festival Recontres Internationale Lausanne, Robert Schumann 

Wettbewerb, Zeltsman Festival en het Bowdoin International Music Festival VS.



Studenten van de afdeling Pop



‘Dankzij de bijdrage van de Stichting Musici 
van Morgen kon ik deel-nemen aan de mas-
terclasses tijdens het internationaal cellofes-
tival in Zutphen. 
De mooie binnenstad van Zutphen stond een 
week lang in het teken 
van cello, met masterclasses, 
lezingen, workshops en heel erg 
veel concerten.
Uzi Wiesel, de Israëlische masterclassdocent, 
spendeerde ondanks zijn leeftijd al zijn tijd 
aan leerlingen. Soms heb je dat, je krijgt een 
masterclass en opeens vallen veel dingen die 
je al veel eerder gehoord hebt op zijn plaats. 
Studeren is ook experimenteren. Uitvinden 
waar voor mij precies de plaatsen en houdin-
gen zijn waar het lichaam het minst zelf 
hoeft te doen en alles vanuit de natuurkun-
dige wetten 
vanzelf op zijn plaats valt. Vladimir Perlin, 
een Rus in hart en nieren kwam daarna met 
een meer poëtische kant. Onderweg naar 
het diner werd Poesjkin voorgedragen met 
een donkere galmende basstem. Ondanks de 
grote verschillen tussen de twee docenten 
hadden ze een ding gemeenschappelijk: 
lopen en praten gaat niet samen. Dat zorgde 
voor een hoop extra inspiratie onderweg 
naar de concerten. Daarnaast volgde ik 
masterclasses bij Raphael Wallfish en Leonid 
Gorokhov. Een mooie week zo dicht bij huis. 
De wil om Russisch en Hebreeuws te leren 
heb ik nu na een paar weken al weer opge-
geven maar ik hoop dat ik beide topdocenten 
nog eens mag ontmoeten!’

Irene Kok, cello

‘Soms heb je dat, 
je krijgt een 
masterclass en 
opeens vallen 
veel dingen die 
je al veel eerder 
gehoord hebt 
op zijn plaats.’



Studenten van de afdeling Jazz



‘Ruim driekwart jaar geleden had ik me al 
aangemeld voor de MSA 2011 en ik keek er 
lang van tevoren naar uit om les te krijgen 
van klarinettist Ralph Manno (Professor aan 
de Hochschule für Musik in Köln).
De klarinetgroep bestond uit zestien mu-
sici, die maar liefst veertien verschillende 
nationaliteiten bleken te hebben. De hierbij 
behorende taalbarrière vormde verrassend 
genoeg geen probleem en al snel waren 
we een hechte groep die lessen bijwoonde, 
studeerde, boodschappen deed, kookte en 
samen at. 
Om de dag kregen we een klarinetles van 
een klein uur en om de andere dag een 
‘opfris-les’ van een kwartier (allen met co-
repetitor). De lessen waren de gehele master-
class lang van een zeer hoog niveau. Aan het 
einde van de cursus (zestien lesdagen) was 
dan ook bij vrijwel elke klarinettist, inclusief 
mijzelf, een duidelijke verbetering van het 
spel hoorbaar.
Ik zou Stichting Musici van Morgen graag 
hartelijk willen bedanken voor haar bijdrage 
aan deze geweldige ervaring. Zonder dat 
financiële steuntje in de rug was deelname 
aan deze prijzige masterclass  niet 
mogelijk geweest.’     
 
Tom Wolfs, klarinet

‘Zonder dat financiële 
steuntje in de rug was 
deelname aan deze 
prijzige masterclass niet 
mogelijk geweest.’



Wij nodigen u van harte uit de 
Stichting Musici van Morgen te ondersteunen: 
U bent al donateur van de Stichting Musici van Morgen 
voor minimaal € 35,- per jaar.

U kunt gemakkelijk doneren via iDeal: 
https://betalen.doneermeer.nl/aa5 of door 
overschrijving op rekeningnummer NL32 01364 92 835 
t.n.v. de Stichting Musici van Morgen.
o.v.v. (in blokletters):  uw naam en ‘donatie Stg. Musici van Morgen’. 

De Stichting Musici van Morgen is bij de belastingdienst geregistreerd 

als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Donateurs van een 

ANBI mogen hun giften daarom aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
raphaela.danksagmuller@ahk.nl 

Oosterdokskade 151
1011DL Amsterdam
020-5277550


