Honderd jaar muziek in Wageningen
Een eeuw geleden werd aan de toen kersverse Wageningse Landbouwhogeschool Johan van Uven
hoogleraar wiskunde. Maar Van Uven was ook fervent muziekliefhebber en musicus, en hij richtte
meteen twee organisaties op: de Wageningse Studenten Koor- en Orkest Vereniging (WSKOV), en de de
Vereniging voor Kamermuziek Wageningen (nu Stichting voor Kamermuziek Wageningen). Beide
bloeiende organisaties vieren dit jaar dus hun eeuwfeest, reden om – samen met de Van Uven Stichting
die de nalatenschap van Van Uven beheert – een aantal bijzondere activiteiten te ondernemen. Een
daarvan is het

Van Uven Kamermuziekconcours voor amateurmusici
op
zaterdag 16 november 2019
Wie kunnen meedoen?
Alle ensembles bestaande uit minimaal 3 en maximaal 10 amateurmusici (enkelvoudig bezet),
instrumentaal of vocaal. Uit te voeren muziek naar keuze. Ieder ensemble krijgt 15 minuten speeltijd;
een vleugel, klavecimbel of zelfs kistorgel zijn beschikbaar.
Locatie en tijd
‘Akoesticum’, Nieuwe Kazernelaan 2, Ede (5 min. lopen van station Ede-Wageningen). Zaterdag 16
november 2019 van 10:00 tot ca. 21:00
Inschrijving
Ensembles kunnen zich tot 1 oktober 2019 inschrijven door onderstaand formulier in te vullen en te
sturen naar Generaal Foulkesweg 1A, 6703 BG Wageningen, en het inschrijfgeld van 5€ per persoon
over te maken op rekening NL98 INGB 0007 6085 85 tnv Kamermuziekconcours. Een maximum aantal
van 10-12 ensembles kan worden geplaatst; bij overtekening selecteert de jury op basis van diversiteit
van bezetting, en regionale spreiding. Zodra het inschrijfgeld is overgemaakt is de inschrijving definitief.
Wanneer een ensemble annuleert wordt het inschrijfgeld niet teruggestort.
Ten behoeve van het programma ontvangen we graag zo snel mogelijk een foto van het ensemble en
een korte biografie van de leden, alsmede een opgave de uit te voeren compositie(s) incl. de delen.
Wat krijg je voor die € 5?
Een vrolijke en muzikale dag, inclusief lunch, diner, en een slotconcert. Voor de beste ensembles is er
een mooie 1e, 2e, of 3e prijs. Een professionele jury wijst de winnaars aan.
Contact en vragen
Kamermuziekconcours: tel. 0628120626, vanuvenkamermuziekconcours@gmail.com
Mariska Taselaar: tel. 0618128807, Mariska.Taselaar@wur.nl

AANMELDING VAN UVEN KAMERMUZIEKCONCOURS

16 november 2019

Ede

Naam ensemble:
Postadres:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:

Leden ensemble (graag van twee leden contactgegevens vermelden)
1. Naam:
Instrument/stem:
Contactgegevens: telefoon
2. Naam:
Instrument/stem:
Contactgegevens: telefoon
3. Naam:
Instrument/stem:
4. Naam:
Instrument/stem:
5. Naam:
Instrument/stem:
6. Naam:
Instrument/stem:
7. Naam:
Instrument/stem:
8. Naam:
Instrument/stem:
9. Naam:
Instrument/stem:
10. Naam:
Instrument/stem:

e-mailadres

e-mailadres

Ten behoeve van het programma ontvangen we graag zo snel mogelijk een foto van het
ensemble en een korte biografie van de leden, alsmede een opgave de uit te voeren
compositie(s) incl. de delen. Indien beschikbaar kun je dit nu al opsturen.

One Hundred Years Music in Wageningen
A century ago Johan van Uven became professor of Mathematics at the then just founded College of
Agricultural Engineering (Landbouwhogeschool) in Wageningen. The same Van Uven was also a fervent
musician and musicologist, and he immediately founded two organisations: the Wageningen Student
Choir- and Orchestra (WSKOV), and the Wageningen Chamber Music Foundation (SKW). Both clubs are
still vital and now celebrate their centennial, which prompts them to organise – together with the Van
Uven Foundation that takes care of Van Uven’s legacy – a number of special activities. One of these
activities is the

Van Uven Chamber Music Contest for Amateurs
on
Saturday November 16, 2019
Who can join?
All ensembles consisting of at least 3, and at most 10 amateur musician members (singers or
instrumentalists, each part performed by a single person). Each ensemble will be given 15 minutes to
perform; piece(s) can be freely chosen. A grand piano, harpsichord and even small organ are available.
Venue and time
‘Akoesticum’, Nieuwe Kazernelaan 2, Ede (www.akoesticum.org). A 5 minutes walk from railway station
Ede-Wageningen Saturday November 16, 2019, from 10:00 until about 21:00
Registration
Ensembles can register until October 1st, 2019 for by completing the attached form, sending it to
Generaal Foulkesweg 1A, 6703 BG Wageningen, and paying the fee of € 5 per person to
Kamermuziekconcours, account number NL98 INGB 0007 6085 85. A maximum number of 10 – 12
ensembles can be admitted; when this number is exceeded, the jury will decide on admission, on the
basis of ensemble diversity and regional spreading. Ensembles that cancel their participation will not be
reimbursed.
Please send a.s.a.p. a picture of the ensemble and short biographies of its members, as well as the
compositions (and movements thereof) to be performed.
What do we offer?
A merry day full of music, including lunch, dinner, and a final concert. Handsome 1st, 2nd, and 3rd prizes
for winning ensembles. A professional jury selects the winners.
Contact and Questions
Kamermuziekconcours: tel. 0628120626, vanuvenkamermuziekconcours@gmail.com
Mariska Taselaar: tel. 0618128807, Mariska.Taselaar@wur.nl

REGISTRATION VAN UVEN KAMERMUZIEKCOMPETITION

November 16 2019

Ede

Name ensemble:
Surface Mail address:
Street and number:
Post Code and City:

Ensemble members (please provide contact data of two members):
1. Name:
Instrument/voice:
Contact data: tel
2. Name:
Instrument/voice:
Contact data: tel
3. Name:
Instrument/voice:
4. Name:
Instrument/voice:
5. Name:
Instrument/voice:
6. Name:
Instrument/voice:
7. Name:
Instrument/voice:
8. Name:
Instrument/voice:
9. Name:
Instrument/voice:
10. Name:
Instrument/voice:

e-mail address

e-mail address

Please send a.s.a.p. a picture of the ensemble, short biographies of its members, and the
compositions (and movements thereof) to be performed. When available send you can this
already now!

