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Saxyon steekt grote meesters 
in een nieuwe jas 
Saxofoon-accordeonduo geeft met cd visitekaartje af 
 

24/10/2017 | Vrijdag 10 november verschijnt het debuutalbum No Filter van saxofoniste Marijke 
Schröer en accordeoniste Ellen Zijm, samen Saxyon. De cd omvat bekende meesterwerken van 
onder meer Mussorgsky, Martinu, Bach en Lutoslawski, maar dan wél gestoken in een nieuwe jas. 
De Nederlandse componist Ad Wammes schreef een nieuw werk voor het duo.  
 

De combinatie van instrumenten is nog niet zo bekend en daar wil Saxyon graag verandering in 
aanbrengen. Marijke Schröer: “De klank- en kleurmogelijkheden zijn ongekend. Omdat er weinig 
bestaande muziek voor deze bezetting is geschreven nemen we de vrijheid om zelf op onderzoek uit te 
gaan en stukken te bewerken. Dat kan heel verrassend uitpakken. Zo vind ik het sprookjesachtige Film 
en Miniature van Martinu stiekem eigenlijk mooier op saxofoon met accordeon dan op piano, waarvoor 
het oorspronkelijk is geschreven. Meer kleur, meer beweging. Bij de opzwepende Dance Preludes van 
Lutoslawski zijn we dicht bij het origineel gebleven. Het is intense en dynamische muziek die door de 
bijzondere effecten en de enorme drive ook door publiek gewaardeerd wordt dat doorgaans niet naar 
klassiek luistert.” 
 

Meekleuren 
Saxyon is het enige actieve saxofoon-accordeonduo in Nederland. In landen als Duitsland, Spanje, 
Frankrijk en Italië komt de combinatie vaker voor. Ellen Zijm: “De instrumenten smelten prachtig samen, 
maar we kunnen ook afstand nemen en daardoor meer solistisch klinken. Doordat Marijke zowel de 
sopraan-, alt-, tenor-, bariton- als bassaxofoon bespeelt kunnen we er voor kiezen om juist wel of juist 
niet in elkaars bereik te spelen. Ook de soort muziek bepaalt de klank. In oude muziek kan mijn 
accordeon als een orgel klinken en de saxofoon naar de hobo toetrekken. Als we werken uitvoeren van 
bijvoorbeeld Martinu, die meer geënt zijn op volksmuziek, dan klinken onze instrumenten ook meteen 
volkser. We kleuren mee met de muziek.” 
 

Afgelopen zomer was Saxyon te gast op de NJO Muziekzomer en vorig jaar speelde het duo op het 
Bachfestival in Dordrecht. Recent bewerkte het duo het Requiem van Gabriel Fauré en het Stabat Mater 
van Pergolesi, om het samen met een aantal Nederlandse koren uit te voeren. Ellen Zijm vormt samen 
met violiste Quirine van Hoek duo De Thuiskomst en speelde bij Asko/Schönberg, HollandOpera, 
Insomnio en het Nationaal Jeugd Orkest. Marijke maakt naast Saxyon ook deel uit van onder meer het 
Melisma Saxophone Quartet en het Nederlands Saxofoon Octet.   
 

No Filter | Saxyon. De cd wordt uitgebracht bij 7 Mountain Records en is vanaf vrijdag 10 
november 2017 verkrijgbaar bij de cd-speciaalzaak en Bol.com. Kijk ook op www.7mntn.com. 
 

 

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