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VOORWOORD

2020 was een turbulent jaar. Vanwege de 
Covid-19 pandemie kwam ook het culturele 
leven tot stilstand. Voor het eerst in 24 jaar werd 
het Peter de Grote Festival geannuleerd. Met 
een digitale editie hebben we geprobeerd ons 
publiek toch te blijven bereiken en gezien alle 
positieve reacties is dat gelukt.

Die gedwongen pauze gaf ons wel de 
gelegenheid na te denken over de adviezen die de 
Kunstraad ons gaf op het gebied van diversiteit, 
inclusiviteit, actualiteit en de vergroting van het 
publieksbereik. Deze aspecten werden deels 
zichtbaar in de aanpassingen in het programma 
van 2021 en we zullen deze de komende jaren 
verder uitbreiden.

We hebben ons voor de concertreeks tevens 
laten inspireren door enkele belangrijke thema’s 
van de afgelopen tijd. Zo bevestigde Brexit in 
2020 het eigenzinnige karakter van de Britten. 
Ook in hun muziekcultuur is die eigenzinnigheid 
terug te vinden en met een panoramisch overzicht 
in vier concerten van de muzikale wereld van 
Queen Anne, de dramatische periode van de 
Great War, de absurdistische Britse humor en 
de spraakmakende muziek van hun vrouwelijke 
componisten anno nu kon het publiek genieten 
van deze muzikale rijkdom.

2020 was ook het jaar waarin de Black Lives 
Matter beweging ontstond. Bij ons rees de vraag 
hoeveel aandacht er eigenlijk is voor de muziek 
van zwarte componisten. De concerten onder 
de titel ‘Black Music Matters!’ lieten het publiek 
ervaren hoe veelzijdig en vitaal hun muziek is.

Inclusiviteit, onderlinge verbondenheid, werd 
op meerdere manieren gerealiseerd. Ten eerste 
door jonge talenten nog vaker te laten meespelen 
tijdens de concerten. Het participatory concept 
werd dit jaar in maar liefst zes concerten 
gerealiseerd. We streven ernaar om vanaf 2022 
in elk concert jonge talenten op te nemen. Voor 
hen en ons is dit een geweldige inspiratiebron. 
Ten tweede door het publiek nog meer bij het 
festival te betrekken. Zo zijn we met het Festival 

Café gestart waar het publiek een kijkje achter 
de schermen kon nemen bij openbare repetities. 
Ook tijdens een muzikale High Tea konden 
bezoekers contact leggen met de musici. De 
afstand tussen publiek en musici werd zo 
verkleind, iets dat enorm werd gewaardeerd.

Praktisch alle concerten waren uitverkocht. Het 
was hartverwarmend om de talloze enthousiaste 
reacties van de bezoekers te ervaren. Iedereen 
was blij dat in een mooie ambiance weer live kon 
worden genoten van prachtige programma’s. 
Voor ons was dat een bevestiging van het grote 
belang voor velen van ons festival.

Helaas konden we door alle beperkingen 
i.v.m. de pandemie geen Summer Academy 
organiseren. Het werd door veel jonge talenten 
als een groot gemis ervaren. De Summer 
Academy is een integraal onderdeel van het 
festival en hopelijk kunnen we in 2022 weer veel 
jonge musici verwelkomen.

Ondanks de moeilijke periode waarin we nu 
leven is de blijvende grote steun van sponsoren 
en subsidiënten, de aandacht van het publiek en 
de media voor ons een grote erkenning van de 
waarde van het Peter de Grote Festival voor een 
groot en divers publiek. De vele concertopnamen 
door De Concertzender droegen hier dit jaar 
wederom aan bij.

Volgend jaar viert het festival haar 25-jarig 
jubileum. Een unieke mijlpaal en de start van 
een nieuwe periode waarin we hopen een nog 
groter publiek te kunnen bereiken om hen kennis 
te laten maken met de rijkdom en schoonheid 
van klassieke muziek.

Wij blijven ons inzetten om met het Peter de 
Grote Festival een substantiële bijdrage te 
leveren aan de culturele infrastructuur van het 
Noorden. Ik spreek hierbij de hoop uit dat we dit 
met ondersteuning van sponsoren, subsidiënten 
en het publiek nog lang kunnen blijven doen!

Paul Komen
Artistiek leider



 PETER DE GROTE FESTIVAL 2021

Concertserie

De opzet van de concerten was dit jaar anders dan gebruikelijk. In 
verband met de lagere toegestane bezoekersaantallen werden alle 
concerten tweemaal uitgevoerd, voor 30 – 60 personen. De concerten 
waren iets korter zodat er geen pauzes in de programma’s hoefden, 
om op die manier de bewegingen van de bezoekers te minimaliseren.  
De kern bleef gelukkig wel onveranderd: prachtige kamermuziek op 
bijzondere en sfeervolle locaties in Noord-Nederland. 

Van 16 t/m 24 juli werden 27 concerten en andere activiteiten 
georganiseerd, waarvan de meeste dus tweemaal werden uitgevoerd. 
De concerten werden verzorgd door meer dan 60 professionele 
musici. Een deel van de concerten vond plaats op het Prins Claus 
Conservatorium maar de meeste avondconcerten werden in diverse 
karakteristieke en bijzondere locaties gehouden, zowel in de stad 
Groningen (Groninger Forum, Martinikerk, Lutherse Kerk, Synagoge) 
als in de provincie Groningen (Aduard, Huizinge en Oudeschans). Ook 
in de Provincie Friesland (Beetsterzwaag) en in de Provincie Drenthe 
(Veenhuizen, Eelde, Anloo, Assen, Vries en Valthermond) vonden veel 
concerten plaats. 

Arrangementen

Een vaste traditie bij het Peter de Grote Festival zijn de 
arrangementen. Bij veel concerten wordt vooraf een arrangement 
georganiseerd: een museumbezoek, wandeling, lezing, rondvaart 
o.i.d. gevolgd door een diner. Hierdoor krijgen de bezoekers een 
prachtige dag uit in mooie, pittoreske dorpen in Noord-Nederland. 
Helaas konden de arrangementen dit jaar geen doorgang vinden. 
Vanzelfsprekend zal dit, als de omstandigheden het toelaten, 
volgend jaar wel weer in het festivalprogramma worden opgenomen.  
 



Festivalcafe
 
Een nieuw element was het Peter de Grote Festivalcafé: in de Jazzclub 
van het Prins Claus Conservatorium vonden om de dag bijzondere 
activiteiten plaats. Zo was er openbare repetitie waar publiek het 
repetitieproces van dichtbij kon meemaken en vragen stellen. Ook 
werd het afscheid van Deddo Houwen in het festivalcafé muzikaal 
gevierd en was er een High Tea met muziek. Er was ook een presentatie 
gepland over Moshe Hammer’s Hammer Band, een orkest voor 
kidneren uit achterstandswijken, maar deze werd helaas geannuleerd 
omdat Moshe Hammer niet vanuit Canada naar Nederland kon reizen. 

Het Festivalcafé is erg goed bevallen, zowel bij de organisatie als het 
publiek. Dit zal dan ook een vast onderdeel van het festivalprogramma 
worden, met volgend jaar om elke dag een activiteit in het festivalcafé. 

Summer Academy

Dit jaar kon er geen reguliere Summer Academy plaatsvinden. 
De lessen, lunchconcerten en het slotconcert kwamen dan ook te 
vervallen. 
 
Wel is er een beperkt aantal studenten geselecteerd om binnen 
de concertserie mee te spelen met enkele ensembles in de 
avondprogrammering. In het verleden waren er altijd 1 of 2 van 
dergelijke Participatory concerten, dit jaar is deze methode ingezet 
bij 5 concerten. Een kleine, maar bijzonder intensieve variant van de 
Summer Academy dus. 
Zowel de musici als de jonge deelnemers hebben dit als bijzonder 
leerzaam en stimulerend ervaren. 

Young Masters in Concert

Dagelijks werd op het conservatorium een serie concerten 
georganiseerd, de Young Masters in Concert. Hier stonden jonge 
talenten centraal, bijna of net afgestudeerde veelbelovende musici 
die, soms met afwijkend repertoire, prachtige en vaak experimentele 
programma’s brachten. Deze serie was uiterst succesvol, zowel 
artistiek-inhoudelijk als ook bij de publiekservaring. 



 CONCERTEN 2021

DATUM NAAM LOCATIE PLAATS PUBLIEK

16 juli Openingsconcert Prins Claus Conservatorium Groningen 40

17 juli Van Wad tot Stad Groninger Forum Groningen 2 x 60

17 juli Young Masters in Concert 1: Amke te Wies Prins Claus Conservatorium Groningen 2 x 40

17 juli 250 jaar Beethoven 1 Garnizoenskerk Oudeschans 2 x 50

17 juli Afscheidsconcert Harro Ruijsenaars Koepelkerk Veenhuizen 2 x 50

18 juli Young Masters in Concert 2: Trio Ridente Prins Claus Conservatorium Groningen 2 x 40

18 juli Festivalcafé 1: Openbare repetitie Prins Claus Conservatorium Groningen 25

18 juli 250 jaar Beethoven 2 Dorpskerk Eelde 2 x 30

18 juli Stravinsky in Miniatuur Lutherse Kerk Groningen 2 x 60

19 juli Young Masters in Concert 3: Coraline Groen Prins Claus Conservatorium Groningen 2 x 40

19 juli 250 jaar Beethoven 3 St. Magnuskerk Anloo 2 x 30

19 juli Splendid Isolation 1: The Female Touch Abdijkerk Aduard 2 x 40

20 juli Young Masters in Concert 4: Helikon Kwartet Prins Claus Conservatorium Groningen 2 x 40

20 juli Festivalcafé 2: Afscheid Deddo Houwen Prins Claus Conservatorium Groningen 25

20 juli Black Music Matters 1 Synagoge Groningen 2 x 50

20 juli Splendid Isolation 2: Contrasts Adventskerk Assen 2 x 70

21 juli Young Masters in Concert 5: Kordz Prins Claus Conservatorium Groningen 2 x 40

21 juli Splendid isolation 3: Oude Muziek St. Bonifatiuskerk Vries 2 x 40

22 juli Splendid isolation 4: Orgelconcert Martinikerk Groningen 100

22 juli Young Masters in Concert 6: Bianca Bongers Prins Claus Conservatorium Groningen 2 x 40

22 juli Afscheidsconcert Sipke Bakker d’Rentmeester Valthermond 2 x 50

22 juli Herontdekking van de stilte Janskerk Huizinge 2 x 40

23 juli Young Masters in Concert 7: Skazka Kwartet Prins Claus Conservatorium Groningen 2 x 40

23 juli Black Music Matters 2 Dorpskerk Beetsterzwaag 2 x 40

23 juli Splendid Isolation 5: The Great War d’Rentmeester Valthermond 2 x 50

24 juli Young Masters in Concert 8: Beatriz Galán Prins Claus Conservatorium Groningen 2 x 40

24 juli Festivalcafé 3: High Tea Prins Claus Conservatorium Groningen 25

De meeste concerten zijn tweemaal uitgevoerd.  
Op de concerten in Assen na waren alle concerten uitverkocht.
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 BEZOEKERS

Sinds 2004 heeft het Peter de Grote Festival meer dan een 
verdubbeling bewerkstelligd van haar bezoekers. Van 2010 t/m 2018 
lag het bezoekersaantal altijd rond de 6000 – 7500 bezoekers. 
In 2019 liep het aantal bezoekers wat terug. De belangrijkste oorzaak 
hiervan was feit dat er minder kaarten aan de deur zijn verkocht, 
vermoedelijk door het extreem warme weer die zomer. In 2020 zijn er 
alleen online concerten georganiseerd, en dit jaar was de capaciteit 
zeer beperkt. Ondanks de maatregelen en restricties zijn wij erg blij dat 
zo veel mensen van de prachtige concerten hebben kunnen genieten. 
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 SPONSOREN, OVERHEDEN EN FONDSEN

Het Peter de Grote Festival is niet mogelijk zonder ondersteuning 
van diverse sponsoren, overheden en fondsen. Onze dank voor deze 
bijdrages is bijzonder groot, zeker tijdens de COVID-19 pandemie 
waarin wij minder inkomsten uit kaartverkoop hebben en dus meer 
afhankelijk zijn van ondersteuning.

Overheden

Gemeente Groningen
Provincie Drenthe
Gemeente Tynaarlo
Gemeente Noordenveld
Gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Opsterland
Gemeente Eemsdelta

Met dank aan

!PET Hoogeveen
Best Western Hotel Groningen City
La Bouquetterie
Steenhuis piano’s
Vermaat / Bos&Bos Catering

Sponsoren en fondsen

Stichting Beringer Hazewinkel 
Hanzehogeschool Groningen
J.B. Scholtenfonds
Sena
Gasunie
GasTerra
Hanzevast
Stichting Dioraphte
Roode- of Burgerweeshuisfonds
Stichting Zabawas
Rijksuniversiteit Groningen
Labberté-Hoedemaker Fonds
Klaas Dijkstra Fonds
Koninklijke Smilde Fonds
Gravin van Bylandt Stichting
Büchli Fest Meijer Fonds
Lammert Koopmans Stichting
JEL
Residentie De Wijert
NNZ
Rabobank



Het Peter de Grote Festival wordt georganiseerd door het management onder toezicht 
van het bestuur. Tijdens het festival wordt het management bijgestaan door een tiental 
enthousiaste vrijwilligers: oud-deelnemers van het festival en (oud-)studenten van het 
Prins Claus Conservatorium. 

Comité van Aanbeveling 

Dhr. R. Paas
Commissaris van de Koning  
in de Provincie Groningen

Mw. J. Klijnsma 
Commissaris van de Koning 
in de Provincie Drenthe

Mw. F. Gräper-Van Koolwijck
Provincie Groningen
 
Dhr. J. Undercofler 
Voormalig Dean Eastman School, 
Rochester NY en voormalig president 
en
CEO van het Philadelphia Orchestra

Dhr. A. Van der Togt 
Consul-Generaal te St. Petersburg

Dhr. J. Undercofler 
Voormalig Dean Eastman School, 
Rochester NY en voormalig president 
en CEO van het Philadelphia Orchestra

Dhr. F. de Ruiter 
Directeur Academie der Kunsten 
Universiteit Leiden 

Mw. P. de Groote
President European Association of 
Conservatoires

Mw. Simone Lamsma
Violiste

Mw. Emmy Verhey 
Violiste

Bestuur

Seerp Leistra 
Partner Boer & Croon
    
Harrie van den Elsen
Dean Prins Claus Conservatorium 
Hanzehogeschool Groningen

Nicol Dekens-Tinselboer 
Plaatsvervangend directeur  
stafbureau FEZ Hanzehogeschool 
Groningen

Annet van der Hoek 
Directeur Bureau De Bok

Karin Kalverboer 
Directeur Zorg Innovatie Forum

Gerard Schijf
Oud-directeur Team 4 Architecten

Mark Vondenhoff 
Hoofd Klassieke Muziek, Dirigent en C&M 
Prins Claus Conservatorium 
Hanzehogeschool Groningen

Management 

Paul Komen
Artistiek leider

Harrie de Vries
Festivalcoördinator
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Peter de Grote Festival 

Meeuwerderweg 1  
9724 EM GRONINGEN
+31 50 595 1306 
info@peterdegrotefestival.nl

www.peterdegrotefestival.nl


