
 
 
Toonzetters 2012 presenteert de mooiste nieuwe composities 

tijdens Holland Festival 
 

Hilversum,  21 maart 2012 

 
Toonzetters, hét toonaangevende evenement voor Nederlands hedendaags gecomponeerde 
muziek, beleeft zijn eerste lustrum op zaterdag 23 juni 2012 in het Muziekgebouw aan ’t IJ 
als onderdeel van het Holland Festival. Tijdens twee concerten worden de mooiste nieuwe 
composities uit het voorgaande seizoen uitgevoerd. Tijdens het avondconcert wordt de Buma 
Toonzetters Prijs van € 10.000,- uitgereikt aan één van de tien genomineerde componisten. 
Tevens vindt de uitreiking plaats van de Sena Performers Toonzetters Prijs voor de 
uitvoerenden van het mooiste programma van het afgelopen jaar. 
 
Werken van Nederlandse of in Nederland woonachtige componisten die in het seizoen 2010/11 voor het 
eerst zijn uitgevoerd, zijn genomineerd voor de Buma Toonzetters Prijs 2012. Iedereen, van componist tot 
musicus en van journalist tot het publiek, kon composities aandragen. Voor deze editie zijn opvallend veel 
werken aangedragen van jonge en voor het grote publiek nog relatief onbekende componisten. In januari 
koos een vakjury van internationale festivalprogrammeurs uit ruim 100 inzendingen de tien beste 
composities. Hiervan worden op zaterdag 23 juni in het middagconcert vijf composities uitgevoerd en drie 
in het avondconcert.  
 
Programma middagconcert (volgorde ntb):  
Silvia Borzelli - Own Pace (Amnesia 3) | Guus Janssen - Vrije Tijd | Noriko Koide - Tamamushi Nostalgia | 
Arnold Marinissen - Von Pferden, Gräsern, Sonnen, Menschen | Yu Oda - The Scheme of the Sea Organ 
Uitgevoerd door ASKO Schönberg o.l.v. Reinbert de Leeuw, VocaalLAB, Amsterdam Collage Ensemble en diverse 
solisten 

 
Programma avondconcert (met uitreikingen Toonzetters prijzen) 
Richard Ayres - no.46 | Matijs de Roo - Im grossen schweigen | Andys Skordis -  "The deeper you go...the 
deeper you go...the deeper you go...deeper you go...you go...you?" 
Uitgevoerd door: Residentie Orkest o.l.v. Reinbert de Leeuw, Erik Bosgraaf - blokfluit, Simone Lamsma - viool, 
VocaalLAB 

 
Beide concerten worden door de NTR rechtstreeks uitgezonden op Radio 4. 
 
De Sena Performers Toonzetters Prijs wordt toegekend aan de uitvoerenden van, volgens een jury 
van Nederlandse programmeurs,  het mooiste programma van het afgelopen jaar. Ook aan deze prijs is een 
bedrag van € 10.000,- verbonden. 
 
Kaartverkoop en informatie 
Toonzetters vindt plaats op zaterdag 23 juni 2012 in het Muziekgebouw aan ’t IJ, als onderdeel van het 
Holland Festival. Aanvang middagconcert 15.00 uur, avondconcert 20.15 uur.   
Kaarten (incl. pauzedrankje) verkrijgbaar via www.hollandfestival.nl:  
middagconcert € 10,- | avondconcert € 15,- | beide concerten € 20,- | Studenten en CJP per concert € 10,-. 
 
Toonzetters wordt georganiseerd door Buma Cultuur en Muziek Centrum Nederland, ondersteund door 
Sena Performers, in samenwerking met het Holland Festival. Meer informatie: www.toonzetters.nl 

 
 

Voor meer informatie, beeldmateriaal en perskaarten kunt u contact opnemen met Franca Klaus, Communicatiebureau De Kippen: 

info@dekippen.nl of via M 06 40 314 011. 


