
 

Beste Muziekliefhebber, 

Weer terug in de Oude Kerk! Nu de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn 

kunnen we weer concerten geven op onze vaste plek. Het was mooi dat we voor enkele 

concerten konden uitwijken naar de ruime Vredebergkerk. Maar het is ook weer fijn 

terug te zijn in die bijzondere, historische en sfeervolle kerk aan de uiterwaarden van de 

Neder-Rijn.  

Normaal eindigt ons seizoen in maart, maar we hebben dit jaar nog één concert in te 

halen. Helaas kon het januari-concert door het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 

geen doorgang vinden. In overleg met de musici wordt dit concert nu ingehaald op 24 

april. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over dit kwartet en hun speciale Mahler 

programma. 

In dit laatste concert presenteren wij ook ons programma 2022 – 2023. Dat belooft weer 

een mooie serie van zes concerten te worden. En als het meezit allemaal weer in de 

Oude Kerk. 

Graag tot ziens bij “Wunderhorns” van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet! 

Jaap Hagen 

Voorzitter  

Culturele Stichting de Oude Kerk 
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Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 

 

Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet bestaat uit de vier veelzijdige klarinettisten 

Sergio, Bart, Tom en Jesse. De vier heren zijn allen opgeleid aan het Conservatorium 

van Amsterdam. Het is samenspel, hun liefde voor de hele klarinetfamilie en vooral het 

plezier in muziek maken wat hen samen tot het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet, 

kortweg het NAKK maakt. Het kwartet is al elf jaar een graag gezien en geliefd 

ensemble op de Nederlandse muziekpodia. 

Het NAKK werd in 2015 genomineerd voor de Grachtenfestivalprijs en presenteerde in 

2017 in het Concertgebouw in Amsterdam haar debuut-cd "Ode aan Amsterdam", 

gevolgd door de sequel "New Amsterdam Stories" in 2019. In 2021 presenteerde het 

ensemble haar door pers en publiek enthousiast ontvangen derde CD "Wunderhorns" 

met muziek van Gustav Mahler.  

Ook internationaal is het NAKK actief. Het ensemble maakte tournees naar landen met 

een bijzondere muziekcultuur, zoals Bulgarije, Portugal en Brazilië. De opgesnoven 

invloeden zijn terug te horen in de diverse gevarieerde programma's. Muziek bij 

iedereen brengen is hetgeen waarin het NAKK het sterkst is: zo verraste het ensemble 

nietsvermoedende passagiers van de Amsterdamse tram 3 en konden lange rijen 

automobilisten genieten van een kort file-concert voor de open brug op de A1 bij 

Muiderberg 

Voor de allerkleinste oren spelen de vier NAKKers de familievoorstelling Dromenblazers 

(i.s.m. Oorkaan) en Vreemde Vogels (i.s.m. het Koninklijk Concertgebouw), een 

muzikale wandeling door natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Om hun enthousiasme 

voor de klarinet te delen geven zij regelmatig workshops aan jonge talenten en aan 

amateurmuziekverenigingen. De klarinet in al zijn hoedanigheden, voor iedereen van 

alle leeftijden en in alle mogelijke muziekstijlen laten zien en horen: dat zijn allemaal 

pijlers van het NAKK. 

Het NAKK is altijd op zoek naar muzikale uitdagingen en bijzondere samenwerkingen. 

Met een eigenzinnige kijk op klassieke muziek en spontaniteit op het podium weet het 

ensemble al snel de harten van het publiek te veroveren!  
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Wunderhorns 

Op 15 mei 2020 zou het zover zijn: in de Kleine Zaal van het Koninklijk Concertgebouw 

zou het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet (Kortweg NAKK) in het kader van het derde 

Gustav Mahlerfestival in het Koninklijk Concertgebouw - de eerste editie was precies 

100 jaar daarvoor – een Mahlerprogramma in première brengen. Enorm vereerd dat zij 

op dit festival mochten spelen, had het NAKK een avontuurlijk, feestelijk en ontroerend 

programma met muziek van Gustav Mahler voor 4 klarinetten ingestudeerd.  

En toen was daar een wereldwijde pandemie. 

Het NAKK lieten zich niet uit het veld slaan en zijn een aantal maanden later toch naar 

het Concertgebouw getrokken om alle muziek die zij op het festival zouden spelen op te 

nemen voor een CD met daarbij Gustav Mahler als hun ultieme inspiratiebron. Dit heeft 

geresulteerd in de CD “Wunderhorns”, uitgebracht in April 2021 en door Pers en publiek 

unaniem enthousiast ontvangen: 

De Volkskrant schreef: "Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet weet wel raad met de 

ongekende rijkdom aan kleur en emoties van Mahler" en het NRC Handelsblad schreef: 

"De vier klarinettisten bereidden van alle Mahler-ingrediënten een album dat smaakt 

naar meer". 
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Op 24 april a.s. speelt het NAKK muziek van de CD: “Wunderhorns”. Vanwege de 

belangrijke rol die de klarinet in de muziek van Mahler speelt is het NAKK zijn muziek 

een beetje als “van hun” gaan beschouwen en dankzij een enorme veelzijdigheid is de 

klarinet het ideale instrument om alle kanten van het emotionele palet dat Mahler te 

bieden heeft te doorgronden: van sierlijke Weense Walsmelodieën tot muziek waaruit 

grote verwondering over de natuur spreekt en van berustende, troostrijke liederen tot 

extatische Oostenrijkse volksmuziek! 

Tijdens dit concert geeft het NAKK zijn eigen visie op het gehele oeuvre van Mahler: 

delen uit symfonieën en liederen en ook zogeheten remixes, waarin het NAKK op zijn 

eigen manier aan de haal gaat met Mahler’s muziek. 
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Concert door het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 
Zondag 24 april 2022, Oude Kerk, Benedendorpsweg 134, Oosterbeek 

Aanvang 15:30 uur, kerk open vanaf 15:00 uur 

 

G. Mahler  

Uit symfonie nr. 7 

Erster Nachtmusik, arr. Bram Faber  

 

G. Mahler  

"Ging heut morgen übers feld" uit Lieder eines Fahrenden Gesellen, arr. Jesse 

Faber  

 

G. Mahler/J. Faber  

Trauermarsch, uit symfonie nr. 5 

 

G. Mahler  

Uit symfonie nr. 3  

-What the wild flowers tell me, arr. Jesse Faber 

 

G. Mahler/B. Faber  

Mahler’s Walzerfolge 

 

G. Mahler  

Rondo Burleske uit symfonie nr. 9, arr. Marijn van Prooijen 

 

G. Mahler  

"Ich bin der welt abhanden gekommen" uit Rückert-Lieder, arr. Bram Faber 

 

G. Mahler/ Bram en Jesse Faber 

Kann der Gustav Kochen? 
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Leden van het Kwartet 

 

 
 
 
 
Sergio Hamerslag (klarinet/esklarinet) raakte op 11-jarige leeftijd helemaal in de ban 
van de klarinet. Door een ledenwerfactie op de basisschool begon hij met klarinetles van 
Gerrit de Weerd bij de plaatselijke harmonie en werd hij 4 jaar later aangenomen in de 
jong talent klas van het Conservatorium van Amsterdam bij Herman Braune.  
Tijdens zijn studie nam Sergio deel aan cursussen en masterclasses bij onder andere 
Karl Leister, Richard Stolzman, Ralph Manno en Sabine Meyer. Acht jaar later sloot hij 
zijn ‘Master in Music’ cum laude af bij Harmen de Boer. 
 
Na orkestervaring op te hebben gedaan in diverse jeugd- en professionele orkesten in 
binnen- en buitenland, werd hij in 2009 aangenomen als basklarinettist in het Radio 
Filharmonisch Orkest. 
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Sergio woont met zijn vriendin en twee katten in Hilversum. Naast de klarinet gaat veel 
van zijn tijd zitten in diverse klussen in zijn nieuwe huis, wat hem in het NAKK de 
bijnaam ‘kluskoning’ opleverde. Tevens houdt Sergio van hardlopen, skiën en heeft hij al 
zijn gehele leven een interesse in treinen. 

 
 
 
Bart de Kater (klarinet/bassethoorn) sloot zijn Bachelor en Masteropleiding cum laude 
af aan het Conservatorium van Amsterdam waar hij studeerde bij Herman Braune, 
Harmen de Boer en Arno Piters. 
Als muzikant slaat hij graag een brug naar muziektheater en werkte hij samen met 
theatergezelschappen zoals het Speeltheater Holland, de Toneelmakerij en Oorkaan. 
Naast de klassieke muziek begeeft Bart zich ook graag op het vlak van de folklore 
muziek en bespeelt hij de kaval, een Bulgaars traditionele herdersfluit. Met het 
Nederlands Blazers Ensemble is Bart regelmatig te zien in onder andere de 
Nieuwjaarsconcerten in het Concertgebouw en ging hij op tournee naar Jordanië, Israël, 
Turkije en Polen. Verder speelt hij regelmatig bij het Radio Filharmonisch Orkest, het 
Nederlands Philharmonisch Orkest en het Koninklijk Concertgebouworkest en maakte 
hij deel uit van de jubileum-cd van het Calefax rietkwintet genaamd CalefaXL. Verder is 
Bart aangesloten bij het nieuwe muzikale initiatief dat Splendor Amsterdam heet.   
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Bart speelt op een Schwenk und Seggelke klarinet en bassethoorn die hij met behulp 
van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, Stichting Eigen Muziekinstrument en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds kon aanschaffen. Met mooi weer en goede wind scheert 
Bart met zijn zeilbootje over de Waterlandse meren! 
 

 

Bart de Kater 

Tom Wolfs 
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Tom Wolfs (klarinet/bassethoorn) studeerde klarinet aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij Arno Piters en Hans Colbers en behaalde zijn master cum laude in 2014. 
Tegelijkertijd met zijn studie aan het conservatorium studeerde Tom Muziekwetenschap 
aan de Universiteit van Amsterdam. Voor de master Arts and Culture (Musicology) 
ontving hij in hetzelfde jaar zijn diploma. Tom remplaceert regelmatig bij het Nederlands 
Blazers Ensemble, het Gelders Orkest, het Residentie Orkest, Philharmonie 
Zuidnederland en het Koninklijk Concertgebouworkest. In 2014 speelde hij het 
Klarinetconcert van W.A. Mozart met het Symfonieorkest van het Conservatorium van 
Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend. Sinds 2008 geeft Tom 
klarinetlessen in en rondom Amsterdam. 
Als ware Bourgondiër houdt Tom enorm van lekker koken en een goed glas wijn. Een 
verdere verdieping in deze materie bleek dan ook onontkomelijk: vanaf de zomer van 
2017 mag hij zich na een intensieve opleiding officieel vinoloog noemen. 
 
 
 
Jesse Faber (basklarinet) speelde tot 
zijn 9e viool en koos daarna voor de 
klarinet, in de eerste instantie omdat er 
een leuk meisje dat bij hem in de klas 
zat ook klarinet speelde maar al snel 
was hij flink fanatiek. Hij won prijzen in 
de nationale finale van het Prinses 
Christina Concours en op zijn 18e ging 
hij al op tournee naar Californië en twee 
keer naar New York, onder andere om 
in Carnegie Hall te spelen met het trio 
van jazzpianist Jon Batiste, momenteel 
bandleider van The Late Show with 
Stephen Colbert. 
Hij speelt voor het project Mimic op 
chirurgische afdelingen in 
ziekenhuizen. Daarnaast is hij 
regelmatig te zien en te horen in 
orkesten en ensembles als Ludwig, Het 
Metropole Orkest, het Nederlands 
Blazers Ensemble, het Radio 
Filharmonisch orkest en het Koninklijk 
Concertgebouworkest waarmee hij veel 
tournees maakte. Jesse is een groot 
liefhebber en promotor van de 
bassethoorn, als ode aan dit prachtige 
instrument richtte hij samen met een 
groep vooraanstaande illustere bassethoornisten het Bassethoornoctet op.Jesse woont 
in het hippe Amsterdamse Bos en Lommer, houdt veel van New Orleans stijl 
swingmuziek, zijn ronkende contrabasklarinet en is op en top Francofiel. 
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Toegangskaarten 

Toegangskaarten voor het concert op zondag 24 april a.s. graag reserveren via 

www.concertenoudekerk.nl  Kaartjes zijn eventueel ook verkrijgbaar aan de kerk. 

Kaartverkoop start 30 minuten voor aanvang.  

 

 

Meer informatie 
Aanvullende informatie vindt u op  www.concertenoudekerk.nl Hier vindt u actuele 
informatie over de concerten en de geldende coronamaatregelen. 
 
Wij zijn ook actief op twitter @CSOKOosterbeek en onze facebookpagina is te vinden 
onder @culturele stichting oude kerk 
 
Voorafgaande aan de concerten versturen wij een nieuwsbrief per mail met meer 
informatie over de musici en het programma. Zo blijft u op de hoogte van de komende 
concerten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via secretariaat@concertenoudekerk.nl 
 

http://www.concertenoudekerk.nl/
http://www.concertenoudekerk.nl/
mailto:secretariaat@concertenoudekerk.nl
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