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Festival Jong Talent Schiermonnikoog 
viert vijfjarig jubileum 
Waddeneiland broedplaats voor nieuwe generatie topmusici 
 

11/1/2016 | Onder de vleugels van het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog 
vindt van 12 t/m 17 maart 2016 de vijfde editie plaats van Festival Jong Talent 
Schiermonnikoog. Vanuit de hele wereld, van Rusland tot Venezuela, komen meer dan zestig 
toptalenten naar ‘Schier’ om op te treden en masterclasses te volgen. Onder hen winnaars en 
finalisten van nagenoeg alle grote Nederlandse concoursen. Ook maken musici van de 
Academie van het Koninklijk Concertgebouworkest en de Muziekkapel Koningin Elisabeth hun 
opwachting. De afgelopen vier jaar hebben zo’n 250 jonge musici deelgenomen en stegen de 
bezoekersaantallen jaarlijks met twintig procent. “De magie en de schoonheid van het eiland 
zijn belangrijk voor het succes”, vertelt organisator Georges Mutsaerts. “Naast muziek  
programmeren we in samenwerking met Natuurmonumenten stilte-excursies,  een nachtelijke 
sterrenwandeling, een jutterstocht, vogelexcursies en een tocht naar Kaap Kobbeduinen. 
Schiermonnikoog in optima forma.” 
 

De verbinding met het eiland maakt het festival uniek. Mutsaerts: “Het grootste deel van 
Schiermonnikoog heeft de status van Nationaal Park. De natuur, de wind, de zee, de vogels en de 
stilte brengen de muziek dichter bij de festivalbezoeker. Het ontstresst de oren waardoor de concerten 
intenser worden beleefd. Het festival verbindt de mensen met elkaar, met de muziek en met het 
eiland. De meeste bezoekers blijven meerdere dagen waardoor het festival beleefd wordt als een 
vakantie.”  
 

Winnaars 
Veel Nederlandse musici namen deel aan het festival, onder hen Rosanne van Sandwijk, Hannes 
Minnaar, Thomas Beijer, Lidy Blijdorp en Ella van Poucke. Dit jaar zijn dat onder meer Ramon van 
Engelenhoven (winnaar YPF Piano Competition 2015), het Amatis Piano Trio, duo Sebastiaan 
Kemner, trombone & Andrea Vasi, piano (finalisten van de Dutch Classical Talent Award) en 
slagwerker Niek KleinJan. Het programma telt zestien concerten en vijfentwintig openbare 
masterclasses die worden gegeven door violist Philippe Graffin, altvioliste Nobuko Imai, 
pianopedagoog Jan Wijn en cellist Jeroen Reuling. Ook worden er muziekdocumentaires en lezingen 
aangeboden.   
 

Stress 
Voor de musici is het festival meer dan concerten en masterclasses. Om een succesvolle carrière op 
te bouwen is er meer nodig dan uitmuntend musiceren. Het festival biedt ze de mogelijkheid zich op 
talrijke vlakken te ontwikkelen. Er is een mental coach die de musici leert beter om te gaan met stress, 
ze krijgen een behandeling door een gespecialiseerde fysiotherapeut aangeboden en iedere ochtend 
zijn er yogasessies. De medisch adviseur van het Koninklijk Concertgebouworkest houdt elke morgen 
spreekuur en de musici kunnen intekenen op een fotoshoot en op een consult met een styliste. 
 

Wonderfeel 
Georges Mutsaerts organiseert sinds 2002 kamermuziekfestivals op Schiermonnikoog. Jaarlijks 
brengen deze festivals duizenden muziekliefhebbers naar het eiland. Ook is hij initiatiefnemer en 
directeur van Wonderfeel, Nederlands grootste buitenfestival voor klassieke muziek. “De festivals op 
Schier hebben aan de basis gestaan van Wonderfeel. Zonder de ervaringen op het eiland zou ik 
Wonderfeel nooit hebben kunnen organiseren.” 
 

Festival Jong Talent Schiermonnikoog | Za 12 t/m do 17 maart 2016 
Tickets & Info: www.schiermonnikoogfestival.nl 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen met Johan 
Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email johan@nieuwsmakelaar.nl. 

 

 


