In memoriam
Fluitist en componist
Adriaan Bonsel
Op 9 juli overleed fluitist-componist Adriaan Bonsel op 92-jarige leeftijd. Bonsel werd op 4 augustus 1918 in Hilversum geboren. Vanaf
zijn 11e jaar speelde hij al fluit in orkesten (de Harmonie van Hilversum, de Militaire Kapel in Amersfoort en de Hilversumse Orkestvereniging). Dankzij een beurs en een bedrag van Heineken kon hij fluit
studeren aan het Amsterdams Conservatorium, achtereenvolgens bij
K. Willeke, W. Clemens en Hubert Barwahser (allen fluitist van het
Concertgebouworkest). Als componist kreeg hij zijn opleiding van
Hendrik Andriessen, Sem Dresden, Jan Felderhof en Jan Koetsier.
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Na een zeer succesvol doch uiterst turbulent seizoen volgt er
voor ons orkest na het North Sea Jazz Festival nog een verruk-
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kelijk toetje: twee optredens in de Barbican Hall in Londen met
muziek van het wereldberoemde Britse dance duo Basement
Jaxx. Een mooie samenwerking: zij zijn verantwoordelijk voor
het schrijven, maken en mixen van zeer diverse muziek, wat
geresulteerd heeft in talloze hits. Vervolgens krijgen ze de kans
om het te laten uitvoeren door een van de meest veelzijdige
orkesten ter wereld, waardoor er een extra dimensie aan toegevoegd wordt. Voeg daarbij de vocale inbreng van een koor en
een uitgekiend aantal visuele elementen zoals verschillende dansers, zangers en belichting, en je krijgt een spetterend optreden.
De Barbican Hall is dan ook twee keer uitverkocht.
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