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PRO GUITARRA  

in actie in LEIDEN 

 

Op zaterdag 29 september 2012 in het Muziekhuis 

Workshop en Concours 

 

De overtreffende trap..... 
Net als bij een toonladder, maar dan van de lage tonen naar de hoge tonen, zo waren de reacties van 

alle aanwezigen, deelnemers en ook projectleiding en bestuur. 

Leerzaam, fantastisch, wat een talent, wat een gave, durf en goede performance!  

Zo waar een evenement om nooit te vergeten.  

In de eerste plaats dankzij de sublieme projectleiding van Wilco van Wee, zelf gitaardocent, was de 

organisatie tot in de puntjes geregeld. 

Uiteraard is de administratieve ondersteuning van de penningmeester van Pro Guitarra, Frank 

MacDonald bij elke evenement onmisbaar. Vanaf het leggen van alle contacten, verzenden van 

uitnodigingen, bij houden van alle deelnemers en vervolgens de boekhouding van entreegelden en 

andere kosten, is geen sinecure. 

Dan de rol van de jury-leden van het concours, Coumou Dingeman en Bert Maas, werd door hen 

voortreffelijk ingevuld. Zeer deskundig oordeel en met een ieder eigen kijk op presentatie, stijl en 

techniek. Vulden elkaar goed aan. 

And last but not least....de deelnemers aan zowel de workshop als de concours, tsja....zonder hen was 

het uiteraard niets geworden.  

Om hen ging het uiteindelijk, aan deze gitaristen biedt Pro Guitarra de ruimte om hun talenten te 

ontwikkelen en te presenteren.  

En....ooohhh....wat hebben wij geweldige talent volle gitaristen ‘in huis. En voor de jongeren waren 

ruim vertegenwoordigd en lieten ook zien dat ze de gitaar al heel vroeg in hun handen hebben 

genomen. Uiteraard moet ik de 2 talenten uit één gezin, de jonge Pijloo’s zus en broer.....wat een 

talent, wat een beheersing, wat een souplesse...  

Kortom, een geslaagde dag en dat kunt u zien aan de foto impressie een tip je van de sluier licht.  

 

Foto-verslag 

Na bovenstaande inleiding nog wat beelden van deze middag.  

 

De workshop olv Wilco van Wee 

 

 
 

De stukken hadden de deelnemers al eerder ingestudeerd en werd in de workshop onder bezielende 

leiding van Wilco van Wee de puntje op de i gezet. De maestro speelde mee en ga  praktische tips. 

En ja hoor...gretig werd verder gespeeld, en werden de aanwijzingen goed opgepakt. 
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In de pauze werd gezellig gebabbeld en werden de indrukken van de workshop met elkaar uit 

gewisseld onder het genot van een bakje koffie of thee en lekkere broodjes die Maria MacDonald had 

klaar gemaakt. Toen kon het concours beginnen. Met onder meer de perfecte voordracht van Prawira 

Pijloo. 

 

          
 

 

De jury luisterde aandacht en kritisch om toch per kandidaat een zo goed mogelijk oordeel te kunnen 

geven. Het talent dat werd gehoord en gezien verdiende het dat het verschil in niveau, stijl en techniek 

toch goed te kunnen duiden. Immers, er waren kandidaten voor de zgn eerste categorie en voor de 

twee categorie. Deze categorisering hielp om het verschil de verwachting en het zwaarte van het 

niveau in de beoordeling te kunnen duiden. Dit werd later ook in de prijzen en waarderingen 

uitgedrukt. Voor de jury de grote uitdaging om dan de verschillen te kunnen aangeven, zonder dat de 

talenten te kort werd gedaan. En dat is onze deskundige juryleden, Coumou Dingman en Bert Maas 
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geheel gelukt. 

 

 
 

En vooral het jongen talent was zo goed.  De organisatie van dit evenement kon met trots kennis 

nemen van dit geweldig talent. Ja hoor, de klassieke gitaar muziek heeft een toekomst in Nederland. 

Dank zij onder meer Pro Guitarra worden deze talenten nog meer zichtbaar. 

 

Krishna Pijloo                                                                        Jeremy Kirana 

                     
 

 

 

 

 

 

Het luisterend publiek genoot zichtbaar en konden alleen geboeid luisteren en genieten. En uiteraard 

heeft de jury haar oordeel kunnen opmaken en volgde de prijsuitreiking. 
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Ja, toen kwamen naast de lovende woorden, uiteraard een aantal kritische kantekeningen van de 

muziekrechters. Tsja...ze zijn nog jong en kunnen altijd een aantal goede tips van de meesters 

gebruiken. Dus luisterde Sjoerd Remijn goed en nam vol blijdschap de oorkonde in ontvangst. 

 

          
 

Bestuursvoorzitter Fred Lachman, projectleider van dit geslaagde evenement Wilco van Wee en 

penningmeester Frank MacDonald konden zeer tevreden dit evenement afsluiten. DANK!! 

 


