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Nieuwe generatie componisten slaat 
handen ineen op album Toonzetters 
“Vrijheid is het nieuwe codewoord. Dogma’s lijken niet meer te bestaan” 
 
13/12/2022 | Hoe klinkt de nieuwe generatie componisten van Nederland? Donderdag 26 januari 
2023 wordt het album Toonzetters gepresenteerd tijdens een releaseconcert in Muziekgebouw aan 
’t IJ in Amsterdam. Toonzetters is een project van de Nederlandse componist Primo Ish-Hurwitz 
waarvoor twintig componisten een nieuw werk schreven. Het resultaat is een muzikale staalkaart 
waarop elk van hen een totaal eigen invulling geeft aan drie minuten muziek voor piano, slagwerk 
en/of elektronica. In hoog tempo passeren stijlen van neoromantisch tot jazzy en van minimal tot 
‘maximal’ music de revue. Twintigste-eeuwse taboes als tonaliteit zijn geen issue meer, er wordt 
volop geflirt met oude tradities en tegelijk wordt het gebruik van elektronica steeds meer 
mainstream. De componisten, nagenoeg allen jonger dan dertig jaar, zijn Nederlands of hebben 
een sterke band met Nederland. De cd verschijnt vrijdag 27 januari bij 7 Mountain Records. 
 
“Vrijheid is het nieuwe codewoord. Beperkende dogma’s lijken niet meer te bestaan”, zegt Primo Ish-
Hurwitz. “Meer dan ooit kiest eenieder zijn eigen pad. Dit heeft, samen het vervagen van grenzen tussen 
genres én de toenemende vermenging met andere culturen gezorgd voor een enorme diversiteit onder 
jonge componisten. Bovendien wordt nieuwe muziek steeds vaker toegankelijk voor een breed publiek: 
het hardnekkige piep-boem-krak-imago waardoor een deel van het klassieke-muziekpubliek is afgehaakt 
wil ik met dit project doorbreken.” 
 
De cd-release is de afgelopen maanden voorafgegaan door een tournee door Nederland. Zo was 
Toonzetters te gast op onder meer November Music, het Grachtenfestival, Wonderfeel en het 
Oranjewoud Festival. Ook waren er concerten in TivoliVredenburg, Amare en Muziekgebouw Eindhoven. 
Filmbeelden, meestal op de achtergrond en soms op de voorgrond, schetsen tijdens de live-uitvoeringen 
een veelal verrassend beeld van het leven van deze nieuwe generatie componisten. 
 
Fair Practice Award 
In oktober won Toonzetters de Nieuw Geneco Fair Practice Award 2022. Het Nieuw Genootschap van 
Nederlandse Componisten vraagt met deze prijs aandacht voor onder meer fair practice, 
honorariumrichtlijnen en goed opdrachtgeverschap in de nieuwe muziek. 
 
De twintig componisten 
Alexandre Kordzaia | Arjan Linker | Boris Bezemer | Bram Kortekaas | Celia Swart | Dimitri Geelhoed | 
Frieda Gustavs | Jan-Peter de Graaff | Julian Schneemann | Karmit Fadael | Martín Mayo | Mathilde 
Wantenaar | Melle Heij | Nils Davidse | Nuno Lobo | Primo Ish-Hurwitz | Ramin Amin Tafreshi | Rick van 
Veldhuizen | Thomas van Dun | Tijmen van Tol 
 
De uitvoerenden 
Agostinho Sequeira en Arjan Jongsma - slagwerk | Ramon van Engelenhoven en Shane van Neerden - 
piano  
 



Primo Ish-Hurwitz 
Artistiek leider Primo-Ish Hurwitz is vierdejaars compositiestudent aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij Willem Jeths en Meriç Artaç. Vorig jaar won hij in Muziekgebouw aan ’t IJ de Alba Rosa 
Viëtor Composition Competition 2022. 
  
Internationaal 
Er wordt binnenkort een najaarstour voor 2023 gepresenteerd. Er liggen momenteel opties voor 
concerten in Italië en Hongarije. 
 
Toonzetters wordt geproduceerd door het Oranjewoud Festival in coproductie met November Music en 
Festival Dag in de Branding. 
 
Bekijk de trailer.  
Ga naar de perspagina van het label. 
 
Cd-release Toonzetters  
 

Het releaseconcert vindt plaats op donderdag 26 januari 2023 in de Grote Zaal van Muziekgebouw 
aan ‘t IJ in Amsterdam. Tickets & Info. Aanvang 20.15 uur, om 19.15 uur verzorgt Huib Ramaer een 
inleiding. Het eerste exemplaar van de cd wordt uitgereikt aan Componist des Vaderlands Martin 
Fondse. Het concert wordt live uitgezonden in het programma Avondconcert op NPO Radio 4. 
 
 

De cd verschijnt vrijdag 27 januari 2023 bij 7 Mountain Records en is vanaf die datum verkrijgbaar 
bij de cd-speciaalzaak en bol.com. Kijk ook op www.7mntn.com en www.toonzetters.nl. 
 

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

 

https://youtu.be/fvIFb57OgI0
https://www.7mntn.com/toonzetters-perspagina/
https://www.muziekgebouw.nl/agenda/11670/Agostinho_Sequeira_Arjan_Jongsma_Ramon_van_Engelenhoven_Shane_van_Neerden/Toonzetters
http://www.7mntn.com/
http://www.toonzetters.nl/

