“FRISIA MEETS ANGLIA”, grensverleggend, muzikaal
ontmoetend
Frysk Fanfare Orkest / Frisian Symphonic Wind Orchestra
Het Frysk Fanfare Orkest vindt het waardevol de HaFaBra-sector en Friesland kennis te laten maken met
een bijzonder project. Frisia meets Anglia is een nieuw project en is ontstaan uit het project
“Internationale Samenwerking Canterbury Festival en Rondom Londen 2019”.
Frisia meets Anglia is een actieve samenwerking tussen een Fries orkest, koren uit Bolsward, een Friese
soliste van internationale allure, Engelse solisten, een 19-jarige getalenteerde Friese componist,
Nederlandse componisten en een Engelse componist van internationale allure. Deze partijen gaan allen
een actieve en vernieuwende samenwerking aan. Werken van Nederlandse en Engelse componisten
gaan op 19 juni 2022 in première (Nederlandse en Wereldpremière) in de Martinikerk te Bolsward.
Waaronder een werk over de Elfstedentocht, de Hel van ’63 van Hendrik de Boer, een première van
jonge compositietalent Pieter Huizenga, toonaangevend componist John Harle en een nieuw werk van
Nederlandse componist Leon Vliex en Tim Verstegen.
Er wordt gespeeld met de ruimtelijke effecten van de akoestiek en opstelling, waarbij de
coronamaatregel van 1,5 afstand i.p.v. een beperkend, een innovatief effect heeft.

Aanleiding
Het Frysk Fanfare Orkest (FFO) ontving de eervolle uitnodiging in oktober 2019 deel te nemen aan het
Canterbury Festival (Kents’s International Arts Festival).
Een festival voor klassieke muziek, poëzie, theater en ander kunstuitingen. Het is buitengewoon eervol
en uniek als fanfareorkest in de programmering te worden geplaatst van een dergelijk internationaal
festival. Deelname aan dit bijzondere festival heeft inmiddels succesvol plaatsgevonden. Hoogtepunt
was de nieuwe compositie “The Keys of Canterbury” geschreven door componist van internationale
allure John Harle voor sopraansax en fanfareorkest. Bijzonder aan deze compositie is de verwerking van
de vertragende elementen qua akoestiek van de Canterbury Cathedral welke verwerkt zijn in de
compositie.

Deze compositie kwam tot stand met financiële steun vanuit de Provincie Fryslân en het Canterbury
Festival.

Vervolg
Het Frysk Fanfare Orkest vindt het waardevol de Provincie Fryslân en gemeente Súd West Fryslan in
aanraking brengen met dit bijzondere werk en de bijzondere samenwerking met Engelse partners
voortzetten middels een project uitgevoerd in Friesland.
Het werk van John Harle is een werk van 12 minuten, geschreven voor het Frysk Fanfare Orkest (Frisian
Symphonic Wind Orchestra) en Jess Gillam (saxofoon soliste, professional en toptalent). Het werk is
geschreven naar de stijl van Gabrielli’s meerkorigheid. Instrumentengroepen opgesteld in verschillende
hoeken van de kathedraal het geen een bijzondere muzikale beleving wordt voor het publiek en
deelnemers. De solist beweegt door de kerk tussen deze klanken en instrumentengroepen. Middels
videoverbinding is contact tussen verschillende instrumentengroepen, soliste en dirigent. Een waar
spektakel.

In Bolsward wordt de sopraansaxofoon solo vertolkt door soliste
van internationale allure maar van Friese afkomst Femke IJlstra.
Daarnaast samenwerking met Engelse solisten op klarinet,
trombone, euphonium en trompet.
Composities van Engelse componisten vertolkt door Friese
uitvoerenden, Nederlandse en Friese composities vertolkt door
Engelse solisten.

Jong talent en verdere internationale samenwerking
Jong aanstormend toptalent op euphonium, de Luxemburgs/Engelse Philippe Schwartz vertolkt het
bijzondere werk van Friese componist Hendrik de Boer, “de Hel van ’63. (Friese Elfstedentocht)
Bedoeling is van deze uitvoering een totaalbeleving te maken middels beelden van de Film de Hel van ’63
vertoond op diverse videoschermen in de kerk.
Een talentvolle jonge euphoniumspeler, Pieter Huizenga, lid van het Frysk Fanfare Orkest, componeert
een koraal gebaseerd op gedichten van Gysbert Japicx. Het Frysk Fanfare Orkest vindt het belangrijk
jong talent een kans te geven zich te ontwikkelen en in aanraking te brengen met internationale partners
van het orkest.

Daarnaast zijn 2 zeer talentvolle studenten van het toonaangevende Guildhall School of Music and
Drama en het Royal Northern College of Music uit Londen uitgenodigd deel te nemen aan dit project.
Beide instituten staan internationaal zeer hoog aangeschreven als Conservatorium. Simon Chorley,
bastrombone en Henry Morley, Trompet. Simon en Henry soleren tijdens dit concert en maken tevens
kennis met de manier waarop het muziekonderwijs en de amateuristische muziekbeoefening in Friesland
georganiseerd is. Tevens wordt er een arrangement of compositie van Simon Chorley gespeeld tijdens
Frisia meets Anglia, speciaal gecomponeerd voor deze gelegenheid.
Tim Verstegen, Nederlands componist, schreef het prachtige werk Crystal over the Ocean, speciaal voor
de samenwerking tussen het FFO en Engeland. Crystal staat voor het FFO en haar bijzondere klank, over
the Ocean staat voor de samenwerking met Engeland.

Canterbury Festival. Directeur van het Canterbury Festival Rosie Turner is
voornemens aanwezig te zijn tijdens dit bijzondere concert.
Het FFO wil graag dat dit concert toegankelijk is voor iedereen. Streven is dan ook
het concert aan te bieden voor een symbolisch bedrag, inclusief programma
boekje met informatie over het programma, de bijzondere internationale
samenwerking in Engeland en Friesland, uitvoerenden en deelnemers van het
project.

Gysbert Japicx en Gabrieli
Het werk van John Harle, The Keys of Canterbury, is gebaseerd op het drama van de moord op Saint
Thomas a Becket, aartsbisschop van Canterbury, in Canterbury Cathedral in 1170. Dit drama verbeeldt
John Harle middels tegengestelde muzikale en dramatische elementen. De moord op Thomas a Becket is
een historisch element in deze compositie, daarnaast is de compositie is gebaseerd op Gabrieli’s
meerkorigheid. Gabrieli geldt als de grootste Venetiaanse componist uit de late renaissance, een van de
belangrijkste musici uit zijn tijd en een schoolvoorbeeld van de veranderende tijdgeest die het begin
inluidde van een nieuw tijdperk: de Barok.
Gysbert Japicx gebruikte de Friese taal voor zijn liederen en gedichten. Hij blonk uit in dichterlijk talent
(klankgevoeligheid, muzikaliteit, uitdrukkingsvaardigheid en beeldende kracht) en is uiteindelijk de
grondlegger van de geschreven Friese taal geworden, zoals wij die nu nog kennen.
De dichter leefde op de grens van twee tijdperken, Renaissance en Barok. Uit zijn werk spreekt een groot
vakmanschap dat getekend wordt door levendigheid van uitdrukking en een groot Godsbesef.
Begin 2020 is er een samenwerking ontstaan tussen het Frysk Fanfare Orkest en de Gysbert Japicx
Holckema Stichting. Deze Stichting heeft tot doel om de Fryske taal in ere te houden en het verhaal en
het werk van Gysbert Japicx levend te houden. De samenwerking leidt tot het kunnen bundelen van
krachten en versterkt de promotie door gebruik te maken van elkaars pr-middelen en sociale media.

Op deze wijze wordt bij ieders achterban aandacht gevraagd voor toekomstige projecten van beide
organisaties.
Afgesproken is dat er een speciale openstelling van It Gysbert Japicxhûs (museum) voorafgaand aan het
concert zal zijn. Ook zal er in de Martinikerk aandacht gegeven worden aan de persoon Gybert Japicx,
middels literair materiaal of in de vorm van een tentoonstelling. Getoonzette gedichten van Gysbert
Japicx worden digitaal beschikbaar gesteld door de Stichting. Tijdens de uitvoering worden deze digitale
bestanden met originele teksten en bijpassend beeld getoond op videoschermen in de kerk. De
uitvoering wordt ondersteund door een tweetalig programmaboekje (Fries-Engels). De Gysbert Japicx
Holckema Stichting neemt hiervoor de Friese vertaling voor haar rekening. (In het programmaboekje zal
naast aandacht voor de overige samenwerkende partners uitvoerig aandacht gegeven worden aan de
persoon Gysbert Japicx en de Gysbert Japicx Holckema Stichting).
Het project, waarin de historische componenten door het Frysk Fanfare Orkest en de verschillende
maatschappelijke en muzikale partners en componenten bijeengebracht worden, sluit goed aan bij de
programmering van de Gysbert Japicx Holckema Stichting. 2021 (aanloop naar het project toe) Staat in
het teken van de uitreiking van de Gysbert Japicxpriis en vanuit de Gysbert Japicx Holckema Stichting
worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd die qua thema en tijdsplanning uitermate passend zijn bij
het project 'Frisia meets Anglia'.
Muzikale componenten waarin de verbinding met Gysbert Japicx tot uiting komen zijn:
“They Keys of Canterbury” vertolkt door het Frysk Fanfare Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra en
sopraansaxofoniste Femke IJlstra, geschreven door John Harle. Liederen en getoonzette gedichten
gezongen door Vocaal Ensemble Eljakim en R.K. koor Cantus Deo o.l.v. Erwin de Ruyter afkomstig uit
Bolsward. Daarnaast een nieuw koraal gecomponeerd door jonge componist Pieter Huizenga
geïnspireerd op gedichten en de tijdgeest waarin Gysbert Japicx leefde.
De organisatie van het Frysk Fanfare orkest en de Gysbert Japicx Holckema Stichting blijven tot de
uitvoering van ‘Frisia meets Anglia’ in 2022 nauw bij elkaar betrokken, om te komen tot een hoog
kwalitatief project.

Workshops, educatie en voorbereiding
Rondom de datum waarop het concert in de Martinikerk te Bolsward plaats vindt vinden er een
workshops plaats voor leerlingen van het Kunstencentrum Atrium Sneek door de Engels/Luxemburgse
Philippe Schwartz (euphonium), het Nederlands/Friese talent Femke Ijlstra (saxofoon) en Simon Chorley
(bastrombone) en Henry Morley (trompet). Streven is dit tevens te realiseren voor klarinet. Een
prachtige kans voor een bijzonder educatief moment op het gebied van cultuur voor jeugd en
amateurmuzikanten. Plan is dit zo breed mogelijk te trekken. De workshops toegankelijk maken voor
leerlingen van Kunstencentrum Atrium maar ook voor muzikanten van HaFaBra-orkesten uit de
omgeving.
Gedacht kan worden aan individuele lessen, masterclasses en samenspel momenten. Men kan actief
deelnemen, maar ook als toehoorder. Daarnaast nog aandacht voor de muziekbeoefening in Engeland en
educatie. Hoe is dit geregeld in Engeland. Waar liggen de overeenkomsten en waar de verschillen.

Uit te voeren werken
Qua programmering is een balans tussen originele werken van Friese, Nederlandse en Engelse
componisten aangevuld met verantwoorde arrangementen belangrijk.
Op het programma staat De Hel van ’63 van Hendrik de Boer en het beladen en mooi gedragen werk
Solitary Prayer wordt uitgevoerd met solist Philippe Schwartz.
Met soliste Femke IJlstra, saxofoon, wordt de Nederlandse première opgevoerd van het speciaal voor dit
project geschreven werk “The Keys of Canterbury” van Engelse componist John Harle. Daarnaast twee
arrangementen: Pequena Czardas van Pedro Itturalde en “If” uit de film Anne Frank gespeeld teneinde
een breder publiek te bereiken. Solowerken gespeeld door jong talent van het Guildhall School of Music
and Drama Simon Chorley en Henry Morley. Daarnaast een nieuw werk gecomponeerd door de 19-jarige
Friese componist Pieter Huizenga geïnspireerd op de tijdgeest van Gysbert Japicx. Tevens staat er een
arrangement of compositie van de jonge talentvolle Simon Chorley uit Londen op het programma.
Daarnaast reeds eerder vermeld getoonzette gedichten van Gysbert Japicx. Speciaal voor de
samenwerking tussen het FFO en het Verenigd Koninkrijk schreef Tim Verstegen het werk “Crystal over
the Ocean”.
Bij binnenkomst van het publiek zingt Vocaal Ensemble Eljakim in de sfeer van Giovanni Gabrieli en
Gysbert Japicx. Voor meer informatie, zie Speelijst in de bijlage.

Voortzetting voor de toekomst
Foto: CLOSE TO YOU
De internationale
samenwerking voor dit
project brengt verschillende
partners met elkaar in
contact. Even terugkoppelend
op het project “Titus Words
Will take Wing” (CH2018
Martinikerk Bolsward): Dit
resulteerde voor Vocaal
Ensemble Eljakim in
medewerking aan de
uitvoering van Titus Words
Will Take Wing in
Wilhelmshaven, hetgeen weer
geresulteerd heeft in een
concert in maart 2020 in
Wilhelmshaven in samenwerking met Projectkoor Jever en Coro Piccolo uit Wilhelmshaven. Deze
samenwerking vindt verdere vervolgen voor de toekomst. Daarnaast heeft een groep leerlingen van het
Marne College een educatief programma gevolgd in en een bezoek gebracht aan Dachau. Dit alles
voortgekomen uit Titus Words Will Take Wing (kennismaking Internationaal en Nationaal Dachau
Comité). Daarnaast heeft Titus Words Will Take Wing geresulteerd in het spreken van Jens Termöhlen uit
Wilhelmshaven tijdens de opening van de nieuwe tentoonstelling van het Titus Brandsma Museum,
“Faces of War and Piece”.
Het Frysk Fanfare Orkest wil graag verschillende partners met
elkaar in contact brengen ten einde wederom nieuwe
samenwerkingsverbanden voor de toekomst te creëren voor alle
betrokken deelnemers. Philippe Schwartz is erg enthousiast over
het werk van Hendrik de Boer. Dit creëert kansen dat dit werk
tevens uitgevoerd wordt in Engeland of Luxemburg. Een intensieve
samenwerking door verschillende partners biedt prachtige
mogelijkheden voor projecten in de toekomst.
Het Frysk Fanfare Orkest wil graag een blijvende herinnering aan dit
project creëren. Via website en sociale media kan na afloop van de
samenwerking via sociale media en website een nog breder publiek
bereikt worden. Filmmaker George Sommer uit Duitsland
produceert voor een speciaal gereduceerd tarief een prachtige filmimpressie van dit project.

Orkesten, Solisten en Organisaties
HET FRYSK FANFARE ORKEST
Het Frysk Fanfare Orkest (FFO) bestaat uit zo’n 65 ambitieuze onbetaalde muzikanten in de leeftijd van
12 tot 70 jaar. Het FFO acteert reeds 35 jaar op het hoogste niveau. Naast lidmaatschap van het FFO zijn
de leden ook actief in één of meerdere plaatselijke verenigingen. Daarnaast is het FFO een belangrijke
“kweekvijver” voor jong talent. Vele professionals hebben zich tijdens hun opleiding en jeugd kunnen
ontwikkelen binnen het FFO. Het FFO biedt ondersteuning bij afstudeerprojecten aan het
conservatorium. Hoofddoelstelling van het FFO is het promoten van nieuwe fanfaremuziek in een zo
breed mogelijk zin, waarbij het hoogste niveau van muziekbeoefening wordt nagestreefd.
Inmiddels hebben diverse vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse componisten , werken speciaal
voor het FFO geschreven.
Middels deelname aan buitenlandse conferenties, festivals of concoursen tracht het FFO de orkestvorm
fanfare, maar ook a-typische vormen ervan, te promoten. Nederlandse en buitenlandse componisten zijn
zeer geïnteresseerd te schrijven voor deze orkestvorm. Op deze wijze zal het repertoire en orkestvorm
zich blijven vernieuwen.
https://youtu.be/8Cf9Ebwt5_I?list=PLsscmMw2d-RlYGiJ18CLUJ6Mii_XcdfyM
Foto: Tim Stubbings

https://youtu.be/DhHHC2YwIeQ
www.fryskfanfareorkest.nl
https://youtu.be/mHITydJVkI0
https://youtu.be/Ba9eVIlmhSk

JOUKE HOEKSTRA, dirigent

Foto: Close To You

Sinds de oprichting in 1983 staat het FFO o.l.v. Jouke Hoekstra. Met
het Frysk Fanfare Orkest behaalde hij in de concertafdeling fanfare
meerdere malen het hoogste resultaat tijdens het Wereld Muziek
Concours te Kerkrade. Daarnaast was en is hij als dirigent actief in
het buitenland. Hij concerteerde in o.a. Amerika, Singapore,
Duitsland, België, Oostenrijk, Portugal, Denemarken, Luxemburg,
Litouwen, Zwitserland, Tsjechië, Estland, Hongarije, Bratislava,
Praag en Engeland. Via Jouke Hoekstra kwamen vele nieuwe
composities tot stand. Tevens heeft hij een uitvoerige discografie
op zijn naam.
Jouke Hoekstra is veelvuldig initiatiefnemer van diverse
multidisciplinaire projecten. Op initiatief van Jouke Hoekstra
kwamen vele nieuwe composities voor fanfare orkest tot stand.
In 1991 werd aan Hoekstra en het FFO de Zilveren Anjer
(cultuurprijs provincie Friesland) toegekend.
In 2018 werd Jouke Hoekstra door “Zijne Majesteit de Koning”
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten in de stimulering en
vernieuwing van de fanfaremuziek op Nationaal, Internationaal en Mondiaal niveau.

ERWIN de RUYTER, koordirigent
Erwin de Ruijter werd in Haarlem geboren (1971) en
kwam al vroeg serieus met muziek in aanraking. Als 8jarige ging hij naar de koorschool van de St.Bavokathedraal en in zijn vrije tijd volgde hij piano- en
dwarsfluitlessen. Erwin ging dwarsfluit studeren aan het
Alkmaars Conservatorium en nam als bijvak zang.
Daarnaast bleef hij zingen in het Kathedrale jongens- en
mannenkoor. Na een jaar studie nam hij er als tweede
hoofdvak Ensemble-leiding bij. Hiervoor behaalde hij zijn
diploma in 1993. Een jaar later rondde hij zijn fluitstudie
af. In 1996 is Erwin koordirectie gaan studeren bij
Harold Lenselink en hij heeft deze vierjarige studie al na twee jaar met succes voltooid. In 1999 deed
Erwin mee aan een masterclass voor dirigenten en koren die gegeven werd door oud-Swingle-Singer
Jonathan Rathbone. Erwin geeft dwarsfluitles en is docent bij muziekschool Atrium in Sneek. Erwin is
behalve dirigent van vocaal ensemble Eljakim uit Bolsward ook dirigent van gemengd koor Cantus Deo
uit Bolsward gospelkoor Lord’s Moor Singers uit Heerenveen, gospelkoor Signalen uit Sneek en interkerkelijk koor Echo uit Heerhugowaard.

FEMKE IJLSTRA, saxofonist
Femke is een ware ambassadrice voor haar instrument. Met absolute overtuiging en ogenschijnlijk
technische perfectie overtuigt ze zichzelf en daarmee het publiek met haar muziek" (jury Friese Emmy )
Femke IJlstra -cum laude afgestudeerd bij Arno Bornkamp in
Amsterdam- wordt gezien als een van de meest succesvolste
saxofonisten van haar generatie. Publiek en pers waardeert haar
veelzijdige en intuïtieve spel
Haar solo- optredens worden gegeven in samenwerking met
orkesten in binnen- en buitenland.
Femke kan zich een ambassadeur noemen voor de klassieke
saxofoon en de sopraan-saxofoon in het bijzonder.
Sinds 2012 is Femke aangesteld als hoofdvakdocent klassiek
saxofoon aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Sinds
2013 is Femke lid van het vermaarde Aurelia Saxofoonkwartet en
trad ze in de voetsporen van voormalig sopraan-saxofonist Johan
van der Linden.

JOHN HARLE, componist
https://youtu.be/WxiXuXPUsRk
http://johnharle.com/
John Harle is een toonaangevend saxofonist, componist en docent
in Engeland. Hij schreef diverse muziek voor film en televisie en
daarnaast veel concert werken.
Voor zijn werk werd hij onderscheiden met de Novello Award en 2
Royal Television Society award voor de Best Music. Daarnaast
schreef hij 2 opera’s en een rock drama.
Zijn muziek omvat vele stijlen van modern klassiek tot pop. Als
saxofonist trad hij 15 jaar lang wereldwijd op met de Michael
Nyman band. Hij speelde veel premières van moderne werken
voor saxofoon. John Harle is docent compositie en saxofoons aan
the Guildhall School of Music and Drama.

PIETER HUIZENGA, componist
Pieter Huizenga is 19 jaar en speelt euphonium bij o.a. het Frysk
Fanfare Orkest. Sinds zijn 11e speelt Pieter bij het B orkest van
Brassband Pro Rege Heerenveen o.l.v. Martine Reijenga. Martine is
ook zijn muziekdocente en geeft vaak advies over zijn composities.
Voor de jaarlijkse cd opname voor uitgeverij Bronsheim werd het FFO
prettig verrast door Pieter met een prachtige compositie: “Three
Dragons”.
Pieter is als componist autodidactisch. Hij leerde zichzelf
voornamelijk het componeren aan d.m.v. You Tube Filmpjes van bv.
J. Jay Berthume en andere kanalen.
Hij werd op 16-jarige leeftijd geraakt door bepaalde filmmuziek
hetgeen resulteerde in een arrangement voor Brassband van dit
werk. Een prachtige compositie volgde. Pieter volgde een aantal
lessen bij Friese componist Geert Jan Kroon met name voor
compositievorm en techniek.
Pieter krijgt sinds kort via videoverbinding ook les van een
Amerikaanse Componist, J. Jay Berthume.

PHILIPPE SCHWARTZ, euphonium
www.besson.com/artist/philippe-schwartz
https://youtu.be/VSmye8kY5cA
Philippe is geboren Luxemburger en sloot zijn euphoniumstudie
Cum Laude af aan het Royal Northern College of Music in
Manchester bij Steven Mead en David Thornton. Hij werd
hierbij onderscheiden met de ‘Harry Mortimer Brass Student of
the Year’ prize. Philippe is actief als Euphonium soloist en leraar
in the UK en Europa. Hij treed regelmatig op met diverse
orkesten in the UK zoals the Hallé Orchestra, the BBC
Philharmonic and the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.
Philippe is eerste Euphonium bij de gerenommeerde Brighouse
& Rastrick Brass Band en is daarnaast international actief als
solist bij diverse ensemble zoals het European Union Youth
Wind Orchestra, Skipton Camerata, National Australia Brass,
the Luxembourg Military Band, the Brass Band and Wind Orchestra of the RNCM. Philippe heeft reeds
diverse buitenlandse componisten werken laten schrijven voor euphonium van Luxembourg, England,
Scotland, Finland tot New-Zeeland. Middels deze composities weet hij een belangrijke bijdrage te
leveren aan en vernieuwing en verbreding te brengen binnen het Euphonium repertoire.

SIMON CHORLEY, bastrombone en componist arrangeur
Simon studeert momenteel aan het Guildhall School of
Music and Drama te Londen. Hij speelde reeds in
diverse Symfonie orkesten, Kamer- en Jazz Orkesten en
bigbands in het Verenigd Koninkrijk.
Daarnaast is hij actief als arrangeur en componist.
Hij won diverse prijzen en studiebeurzen o.a.:
General Scholarship at GSMD Awards for Young
Musicians, Robert Lewin Scholarship, 2014 National
Youth Music Theatre Youth Ambassador, 2017 Present Leschinski Prize for Best Musician, 2017 North
Yorkshire County Youth Orchestra - Composers
Competition, 2016, North Yorkshire County Youth
Orchestra - Composers Competition, 2013. Simon nam
samen met Henry deel aan het internationale
samenwerkingsproject Canterbury, Maidstone en Londen met het Frysk Fanfare Orkest.

HENRY MORLEY, trompet

Henry begon zijn trompetstudie bij Mark Kesel.
Op de leeftijd van 15 jaar werd hij toegelaten
tot de Music Junior Department aan het Royal
College of Music London. Hier kreeg Henry
volop gelegenheid te spelen in diverse
ensembles en orkestvormen zoals Symphony
Orkest, Big Band en koperensembles. In deze
orkesten kreeg hij gelegenheid te spelen in
toonaangevende zalen zoals o.a. the Cadogan
Hall, The Royal Albert Hall en the 606 Jazz Club
in Londen. Hij kreeg tevens individuele en
ensemble coaching van toonaangevend
koperensemble Onyx Brass. Momenteel
studeert Henry aan het Royal College of Music bij Mark Calder en Kate Moore. Afgelopen jaar nam hij
deel aan het European Youth Wind Orchestra met een tournee door Luxemburg en Frankrijk. Henry nam
samen met Simon deel aan het internationale samenwerkingsproject Canterbury, Maidstone en Londen
met het Frysk Fanfare Orkest.

Jantsje Westra (1967), productieleiding en organisatie
Ze studeerde van 1990 tot 1996 bij Karel Bruin aan het
Conservatorium Alkmaar alwaar ze haar diploma
Docerend Musicus behaalde in 1996. Tijdens haar
studie volgde ze masterclasses bij Ed Bogaard en nam
ze deel aan verschillende projecten aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam. Binnen haar studie al
ontwikkelde ze interesse voor het tot stand brengen
van multidisciplinaire projecten en voor het werk van
eigentijdse Nederlandse componisten, bijvoorbeeld
Chiel Meijering, Henk Badings en Cornelis de Bondt.
Sinds 1996 is Jantsje Westra als saxofoondocent verbonden aan Kunstencentrum Atrium en Ritmyk.
Ontwikkeling van talent staat bij haar hoog in het vaandel. Diverse leerlingen stroomden succesvol door
naar het Conservatorium.
Sinds 1991 is ze actief als saxofonist en organisator. Al vele jaren is ze actief betrokken bij het tot stand
brengen van binnen- en buitenlandse (Portugal, Singapore, Amerika, Estland, Oost Europa etc.)
projecten. Zie ook de CV van het Frysk Fanfare Orkest. Het accent ligt steeds op vernieuwing en het
samenbrengen van verschillende muzikale werelden. Als saxofonist was en is Jantsje Westra solistisch
actief tijdens diverse concerten samen met het Frysk Fanfare Orkest.
Drijfveren voor haar inzet voor het Frysk Fanfare Orkest zijn: uitvoerend, op non profit basis, actief
blijven als saxofonist. Mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van jong talent en hier zelf als actief
meespelend lid muzikaal sturing aan geven. Het tot stand brengen van bijzondere projecten. (o.a.
initiatiefneemster Jammerlijck Klaechlied)
Tijdens CH2018 organiseerde Jantsje Westra het project “Titus Words Will Take Wing”, een project waar
diverse partners en solisten een actieve samenwerking aangingen in Bolsward en Wilhelmshaven
omtrent een beladen maatschappelijk thema en met een breed maatschappelijk draagvlak.
In oktober 2019 organiseerde zij succesvol een internationale samenwerking in Canterbury, Maidstone
en Londen. Een project waarbij diverse orkesten, solisten, componisten, dirigenten en organisaties
samen een vernieuwende en actieve samenwerking aangingen.
Canterbury Festival (Kent’s International Arts Festival).
Een internationaal festival voor klassieke muziek, poëzie, dans, literatuur,
theater en ander kunstuitingen. Het Canterbury Festival is een toonaangevend
festival in Zuid-Oost Engeland. Het Canterbury Festival heeft een lange historie
sinds 1929 in Engeland en trekt jaarlijks meer dan 60.000 bezoekers vanuit
Kent, Londen en Zuid-Oost Engeland. www.canterburyfestival.co.uk

Mienskip, leermomenten, internationale samenwerking en ontwikkeling
“Frisia meets Anglia” biedt het FFO, jeugd, de HaFaBra-sector, koren, componisten, solisten en musea
een prachtige kans internationaal van elkaar te leren. Delen van elkaars kennis, achtergrond, over de
grenzen heen kijken verrijkt de geest, creëert openheid van geest en openstaan voor andere culturen.
Het FFO vindt ontwikkeling van de jeugd binnen dit project erg belangrijk. Daarnaast brengt het partners
over de grenzen heen bij elkaar. Het interesseren van buitenlandse componisten teneinde te schrijven
voor fanfareorkest betekent een verrijking van het repertoire voor deze sector. Ook samenwerken met
solisten van internationale allure betekent een belangrijke ontwikkeling voor de sector en het orkest. Dit
middels de internationale samenwerking, workshops en het samenwerken met de internationale
solisten.
Daarnaast wil het FFO graag een blijvende ontwikkeling naar de toekomst toe inzetten. Middels dit
project mensen met elkaar in contact brengen en samenwerkingsverbanden voor de toekomst in gang
zetten.
In deze moeilijke tijd waarin het Corona-virus veel onzekerheid, eenzaamheid en leed brengt vindt het
FFO het belangrijk een mooie activiteit te realiseren. Er zijn goede afspraken gemaakt met solisten en
partners, mocht er een lock-down optreden het project dan door te laten gaan op een latere datum.
Zoals het er nu uit ziet zijn de ontwikkelingen gunstig. Met de corona maatregelen, met name v.w.b.
afstand houden en toekomst is het zeker mogelijk dit project te realiseren. Juist in deze tijd is het zo
belangrijk dat hobby, educatie, ontwikkeling en samenwerken doorgaan.
Met veel creativiteit kan er heel veel.
1 werk van het project maakt gebruik van de ruimtelijke effecten van de akoestiek en een ruimtelijke
opstelling van solisten en orkest. De 1,5 welke doorgaans beperkend werkt kan ook inspireren en
vernieuwend werken. Mocht de 1,5 meter nog steeds aan de orde zijn in februari, dan is het juist
interessant deze 1,5 meter innovatief te laten doorwerken in het project, dit kan heel goed middels de
ruimtelijke akoestische effecten. Er kunnen dan minder mensen fysiek aanwezig zijn bij de uitvoering
maar na de uitvoering kan het project heel veel mensen bereiken middels streamen van een prachtige
filmimpressie van dit project.

Sponsoractiviteiten en organisatie
Het FFO is voornemens middels verschillende pr mogelijkheden een zo breed mogelijk publiek te
bereiken. Via de sociale media van de leden van het FFO en haar achterban wordt actief aandacht
geworven voor dit project, daarnaast wordt er aandacht gevraagd via Facebookpagina en websites van
diverse organisaties en betrokken voor dit project. Tevens wordt actief pr bedreven middels artikelen in
de vakbladen (o.a. de Klankwijzer), de muziekbond en lokale en regionale kranten. Tot slot worden er
actief flyers uitgedeeld en sandwichborden en posters opgehangen voorafgaand aan het project.
Doel is dit project en concert toegankelijk maken voor iedereen. Op deze wijze wordt niemand op
financiële gronden buitengesloten en hoopt het FFO een grote publieke opkomst te realiseren.
“Frisia meet Anglia 2020” komt voort uit het project “Internationale Samenwerking Canterbury Festival
en Rondom Londen 2019”.

Jouke Hoekstra is als dirigent eindverantwoordelijk voor het
muzikale resultaat tijdens repetities en concerten. Sinds de
oprichting van het orkest is deze verantwoordelijkheid in handen van
Jouke Hoekstra hetgeen geleid heeft tot zowel vernieuwing in
uitvoering en schrijfwijze voor het orkest en de hafabra als
bijzondere samenwerkingsverbanden.
Jantsje Westra is eindverantwoordelijk qua organisatie en financiën
aangaande dit project. In het kader van CH2018 realiseerde Jantsje
Westra het Europees Mienskipsproject “Titus Words Will Take
Wing”, hieraan voorafgaand realiseerde ze gedurende de laatste 20 jaar diverse binnen- en buitenlandse
project, zoals in oktober 2019 deelname aan het Canterbury Arts Festival.

Sponsoren en subsidie:
We zijn ontzettend blij met de financiële steun voor dit project en het enthousiasme waarmee dit project
ontvangen wordt. De inspanningen ten einde het project kostendekkend te maken zijn nog steeds in
volle gang.
Heel veel dank aan de sponsoren en stichtingen welke reeds een financiële toezegging hebben gedaan
voor dit project. We zijn hier ontzettend blij mee:

Corjan Bruin
Slagwerk

