
Mokum Symphony bestaat sinds 2015 en verzorgt op meerdere locaties kamermu-
ziek- en symfonische concerten, in combinatie met masterclasses, lezingen. Voor meer 
informatie verwijzen we graag naar onze website www.mokumsymphony.nl

Missie Meer ruimte bieden aan persoonlijkheid en emotie in de klassieke muziek, met 
als inspiratie de speelstijl van begin 20ste eeuw. Samen onderzoeken, uitvinden en 
overdrachtelijk maken. De unieke concerten van Mokum Symphony hebben als doel 
het moderne musiceren te verrijken met waardevolle stijlelementen die verloren zijn 
gegaan.

Muziek die raakt, verrast en verbindt De concerten van Mokum Symphony zijn vol 
gevoel, vol vrijheid, vol speelvreugde. Het publiek wordt op bijzondere wijze geraakt 
door ‘tempo rubato’ (niet in de maat spelen maar een flexibele timing inzetten om 
expressiviteit te benadrukken) en een niet aflatende zangerigheid.

Leren van de geschiedenis Welke invloed heeft tijdsgeest op muziek? Welke histori-
sche elementen zijn zinvol te integreren in het nu, zonder te willen kopiëren? 
Grote inspiratiebron is de dirigent Willem Mengelberg (1871-1951) die als romantisch 
dirigent, samen met zijn Concertgebouw Orkest wereldfaam verwierf. Zijn historische 
opnames zijn een leer- en inspiratiebron.

Muziek en wetenschap Mokum Symphony werkt samen met muziekwetenschappers 
van verschillende universiteiten (Leiden, Gent, Leeds) die het musiceren van de roman-
tische speelstijl uit de periode 1890-1940 bestuderen door zorgvuldige analyse van de 
eerste geluidsopnames uit die tijd en methodes hebben ontwikkeld die weer tot leven 
te brengen. Mokum Symphony verbindt theorie en uitvoering.

Concerten lezingen en masterclasses Mokum Symphony organiseert naast kamermu-
ziek- en symfonische concerten ook lezingen en masterclasses bestemd voor studen-
ten, beroepsmusici en muziekliefhebbers. Met het samen beoefenen van kamermu-
ziek leren de musici elkaar goed kennen en raken ze vertrouwd met het romantische 
muzikale jargon. 

Verschillende generaties Jonge talenten spelen samen met oudere gelauwerde musici 
waaronder een aantal oudspelers van het Koninklijk Concert-gebouworkest. 
De wisselwerking is zeer leerzaam en interessant gebleken voor beide partijen. 
Bij het volgende project worden ook studenten (conservatorium) geïntegreerd. 

Musiceren en ondernemen Zelfredzaamheid is in deze tijd essentieel. Een groep jonge 
orkestleden staat het bestuur bij door een deel van de organisatie op zich te nemen. 
Deze leerzame productionele ervaring in combinatie met het levendige en gloedvolle 
spel waar Mokum Symphony toe uitnodigt, maakt deelnemen aan Mokum Symphony 
een unieke ervaring.

Mokum Symphony een initiatief van Joan Berkhemer dirigent & violist

2017 13 juli   Zomers kamermuziekconcert
 September Masterclass, lezing en concert
 25 november Beethoven & Mahler (symfonisch concert)

2018 Maart  Masterclass, lezing en concert
 Mei  Beethoven & Brahms (symfonisch concert)
 September Masterclass, lezing en concert
 November Beethoven & Tchaikovsky (symfonisch concert)

2019 Januari  Reconstructie van Mengelbergs Mattheus Passion, 
   een romantisch spektakel met 400 man op het podium. 

Doel:  opbouwen naar 4 symfonische concerten per jaar; 
 van 1 per jaar in 2016 naar 4 per jaar in 2020

In het vooruitzicht

Mokum Symphony heeft Culturele ANBI status

 


