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1. Hoe het begon
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Don Kozakkenkoor in Maastricht

Op 21 november treedt het wereldberoemde Don KosakenChor 
Russland op in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Met hun 
diepe bassen en hoge tenoren brengen de zangers traditionele 
liederen uit het oude Rusland. Weemoedige gezangen over het 
leven, de strijd en de liefde. Het koor wordt begeleid door het 
Ensemble Pilharmonia van het Staats Symfonieorkest Boyan uit 
Moskou en staat onder leiding van chef-dirigent Marcel 
‘Nicolajevich’ Verhoeff. 

Het concert van het Don KosakenChor Russland is de opmaat 
voor het Nederland-Rusland Jaar 2013, waar Maastricht 
nadrukkelijk een rol in speelt. Naast het verkennen van 
economische samenwerking en het stimuleren van initiatieven op 
het gebied van cultuur, onderwijs en wetenschap vindt er een 
bijzondere tentoonstelling plaats. Vanaf 12 maart 2013 ademt het 
Bonnefantenmuseum de sfeer van de revolutionaire culturele 
bloei van Rusland aan het einde van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw. De tentoonstelling is getiteld: ‘De Grote 
Verandering. Revoluties in de Russische Schilderkunst 1895-
1917’.

De Gemeente Maastricht en het Bonnefantenmuseum hebben het 
genoegen om u met uw partner uit te nodigen voor het concert 
van het Don KosakenChor Russland op woensdag 21 november 
in het Bonnefantenmuseum. 

U wordt ontvangen vanaf 17.00 uur met een drankje en amuses. 
Het concert start stipt om 18.00 uur en eindigt omstreeks 18.45 
uur. Na afloop is er in Ipanema een gezellig samenzijn met 
walking diner en kunt u genieten van een glas wodka. Graag 
aanmelden per email bij medea.van.kessel@maastricht.nl. Wij 
verzoeken u te reageren vóór 14 november 2012 en kenbaar te 
maken met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en of u gebruik 
wenst te maken van het walking diner. 

До свидáния (= tot ziens) 

2. De opmaat naar



3. We werven leden voor een Comité van Aanbeveling
 
 

 

 
 
De heer  A.M.G.  Beurskens 

Gedeputeerde 

Provincie Limburg 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht  

 
 
 
 
 
 
Maastricht, 17 januari 2012 

 
 
Geachte  heer  Beurskens, 

 
Het nieuwe jaar is net begonnen. Een jaar waarin de vriendschap tussen Rusland en Nederland 

op meerdere gebieden centraal staat. Rusland kent namelijk een traditie van ‘bilaterale jaren’. 

Ieder jaar worden één of twee partnerlanden uitgenodigd om gezamenlijk een bilateraal jaar te 

organiseren als bevestiging van de goede relaties. Dit jaar is het de beurt aan Nederland. 

 
De stad Maastricht sluit zich graag aan op deze Russische traditie. We zien als stad in dit 

vriendschapsjaar nieuwe kansen en verbindingen voor met name het culturele veld, de 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De landelijke organisatie van het Nederland-

Ruslandjaar ziet in Maastricht een stad die een nadrukkelijke rol speelt in het programma van 

2013. Een voorproefje daarop beleefden we op 21 november 2012 toen het wereldberoemde 

Don KosakenChor Russland een fenomenaal concert gaf in het Bonnefantenmuseum te 

Maastricht. 

 
Om het Maastrichtse programma binnen het Nederland-Ruslandjaar 2013 extra kracht mee te 

geven, heeft het stadbestuur besloten om een comité van aanbeveling* op te richten onder 

leiding van Joop van den Berg. Een comité van mensen die Maastricht in hun hart dragen en 

de kansen die zich komend jaar voordoen via hun netwerk voor Maastricht weten te 

verzilveren. 

 
Als burgemeester van Maastricht is het mij een eer om u te vragen zitting te nemen in dit 

comité van aanbeveling. Ik zie in u een ideale kandidaat om met ons het Nederland-

Ruslandjaar dat Maastrichts tintje te geven dat het verdient. Ik hoop dan ook op een positieve 

reactie uwerzijds. Verder zijn benaderd René van der Linden oud voorzitter Eerste kamer, 

Beate Bruggeman Bestuurslid MICEE, Ernst Veen voormalig directeur Hermitage 

Amsterdam, Martin Paul voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht, Wilfried 

Rutten directeur European Journalism Centre,  Ralph Pans voorzitter van de directieraad van 

de VNG en Ton Wanders gemeente Maastricht als ambtelijk secretaris.
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Agenda 
Maandag 18 februari 2013   

 

 

Collegekamer 

13.00 uur -13.10 uur    Ontvangst burgemeester O. Hoes. 

13.10 uur -13.20 uur   Introductie leden comité van aanbeveling door J. van den Berg. 

13.20 uur-13.30 uur   Globaal kader activiteiten 2013 door A. Wanders. 

     Fotomoment 

 

Merretkamer 

   Activiteiten in Rusland 

13.35 uur-  Presentatie ‘Kunstproject’ door G. van Grinsven 

               - 13.55 uur Presentatie ‘Treinreis’ door studenten Zuyd  

 

   Activiteiten in Maastricht en regio 

14.00 uur – 15.00 uur Presentaties door 

   Provincie Limburg L. van den Ham 

   MICEE J. Moors 

   Bonnefantenmuseum  A. Bonnier en L. Heijmans 

   Universiteit Maastricht A. Rosenbach 

   Conservatorium J. Rademakers 

   Toneelacademie L. Swinkels 

   Kamer van Koophandel J. Moors 

   Theater a/h Vrijthof H. Haegens 

4. Installatie Comité van Aanbevelingen



5. Aftrap vriendschapsjaar in het stadhuis 
  boekpresentatie van professor dr. Emmanuel Waegemans (Peter de Grote) en 
  Iconententoonstelling

                                                   
  
 Datum:  4 maart 2013   Volgnummer: 025  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persuitnodiging  
 
Aftrap Maastricht Rusland vriendschapsjaar 2013 
 
Op woensdag 6 maart vindt in het stadhuis van Maastricht de aftrap plaats van het 
vriendschapsjaar met Rusland, met een feestelijke presentatie van het nieuwe boek van prof. Dr. 
Emmanuel Waegemans. Tijdens dit vriendschapsjaar haakt Maastricht aan op het landelijke 
Ruslandjaar dat in april van start gaat. Het komende jaar zullen er diverse activiteiten zowel in 
Maastricht als in Rusland worden georganiseerd. 
 
Sprekers: burgemeester Hoes, gedeputeerde Beurskens en oud voorzitter van de Eerste Kamer, 
professor van den Berg. 
 

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. 

Datum en  tijdstip: woensdag 6 maart 14.00 uur.                                                                      
Locatie: stadhuis Maastricht (Markt 78) 

 

_________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: 
Inlichtingen:  

E: ton.wanders@maastricht.nl 
T: 06-62 707 51 73 



Netherlands-Russia Year 2013:  
generating business between Russia and  
Maastricht Region 
15 March 2013 

 
 

In het kader van het Nederland – Ruslandjaar 2013 vindt er op vrijdag 15 maart aanstaande bij 
de Maastricht School of Management (MsM), Endepolsdomein 150 te Maastricht, een 
bijeenkomst plaats met als thema: “Netherlands-Russia Year 2013; generating business 
between Russia and Maastricht Region”. 
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Maastricht Institute for 
Central and Eastern Europe en met de ondersteuning van Maastricht School of Management. 
 
Programma 

13.00 Ontvangst 
13.30 Woord van welkom; W. Naudé, Dean Director, 

Director Research and Professor of Development 
Economics and Entrepreneurship, MSM 

13.35 Ondernemend Maastricht; J. Aarts, Wethouder 
gemeente Maastricht 

13.45 Mogelijkheden voor Nederlandse en Russische 
ondernemingen; I. Safronova, Hoofd Economische 
Zaken, Ambassade van de Russische Federatie in 
Nederland 

14.00 Ondernemen in Rusland; J. Habets, Technisch 
Directeur TCG Group of Companies in Moskou 

14.20 Slotwoord; O. Hoes, Burgemeester gemeente 
Maastricht 

14.35 Achtergrondinformatie kunstwerken TEFAF; J. 
Richter, Kunstkenner en Kunstverzamelaar, TEFAF 
Maastricht 

15.00 Bezoek aan de TEFAF 
17.30 Receptie in de „Maastricht Region TEFAF stand‟ 
19.00 Einde programma 
 

6. Bijeenkomst MsM en bezoek Tefaf

Preview portretten expositie Guy van Grinsven in het stadhuis



10-14 March 2013 
New Russian Quartet
Rachmaninov Trio
www.#####.nl
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Thursday March 14th

Theater aan het 
Vrijthof
Bovenzaal / 12:30               
concert circa 50 min 
 

S. Rachmaninov (1873-1943)  
Trio élégiaque Nr 2 d moll Op 9 (1893)
in memory of Tschaikovsky

i   Moderato Allegro vivace  
ii  Quasi variazione. Andante 
iii  Allegro risoluto Moderato  

Moscow Rachmaninov Trio
Mikhal Tsinman – violin
Natalia Savinova – viola
Victor Yampolsky – piano

Like the rest of the musical world, Rachma-
ninov was deeply shocked and distressed at 
by the news of Tchaikovsky’s death. On the 
very evening of this day he began a second 
Trio élégiaque to the memory of the master, 
completing it on 15 December. It is difficult 
to remain unimpressed by this work. It is 
true that the piano part is florid and very 
difficult (at one point, towards the end of 
the first movement, it erupts into a quasi-
cadenza), and is clearly far more important 
than those of the stringed instruments. The 
finale is possibly too short to balance the 
large dimensions of the first two movements 
– but what passion and genuine depth of 
feeling are contained within this work! Rach-
maninov’s Op 9, dedicated ‘To the memory 
of a great artist’, is as worthy a memorial 
to Tchaikovsky as Tchaikovsky’s A minor 
Piano Trio Op 50 was to Nicholas Rubinstein 
in 1881. The connections between these 
memorial trios run deeper; structurally, 

Rachmaninov’s work is strongly based on 
Tchaikovsky’s – to the extent of having a 
set of variations as the second movement, 
and the thematic likeness of both variation 
themes implies that Rachmaninov based his 
on Tchaikovsky’s.

In the original version of the Trio, Rachma-
ninov called for a harmonium in the second 
movement. Such is the writing for this 
instrument that it is virtually impossible 
for the pianist to play the harmonium as 
well as the piano. Thus this original version 
must be the only instance in a piano trio 
when four instruments, and four players, are 
required! In 1907 Rachmaninov published a 
revised edition in which the harmonium is 
dispensed with and other changes are made, 
the most important being a new variation 
in the second movement to replace another 
discarded solo piano variation. For another 
performance in 1917, Rachmaninov made se-
veral other important changes – principally 
in cutting quite a few bars to tighten the 
structure.

The original version of the Trio élégiaque was 
first performed in Moscow on 31 January 
1894, in an all-Rachmaninov programme gi-
ven by the composer with Brandukov and Ju-
lius Conus. This also included the Op 2 pieces 
for cello and piano, the Op 6 pieces (which 
may have been their public premiere), and 
Rachmaninov playing his Op 3 complete and 
his new Op 10 Morceaux de Salon, together 
with some songs (presumably from Opp 4 
and 8). The torch had been passed to a youn-
ger generation.
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New Russian Quartet    
Julia Igoninaviolin  – violin
Elena Kharitonova – violin
Michael Rudoy – viola
Alexey Steblev – cello

Moscow Rachmaninov Trio
Mikhal Tsinman – violin
Natalia Savinova – cello
Victor Yampolsky – piano

Soloists
Oleg Tanzov – clarinet
Eleonora Teplukchina – piano
Mikhael Kugel – viola

7. Concerten Kamermuziekfestival



8. Voorstelling Theater aan het Vrijthof



9. Museumweekend



10. Tentoonstelling De Grote Verandering 
   in het Bonnefantenmuseum



vrijdag, 13 september 2013

‘Guy Grinsvenski’ in Gorki Park

EXPOSITIE Wethouder Jacques Costongs vanuit Moskou: Maastricht is goed vertegenwoordigd

door onze verslaggevers

W

De foto- en video-expositie
Grinsvenski@gorki van
Guy van Grinsven werd
gisteren in Moskou
geopend. Wethouder
Costongs en de fotograaf
zelf doen verslag.

W ethouder Jacques
Costongs is trots op
hoe Maastricht zich
toont in Rusland,

zegt hij bellend vanuit Moskou,
vlak voor de opening van Van
Grinsvens expositie. „Maastricht is
hier goed vertegenwoordigd.” Eer-
der deze dag was hij al bij een ten-
toonstelling van de internationaal
vermaarde kostuummaker Rien
Bekkers, gastdocent aan de Toneel-
academie in Maastricht. Ook zag
hij al Exactitudes, met foto’s van

jongeren uit wereldsteden én Maas-
tricht. De wethouder hoopt door
zijn aanwezigheid zijn steentje bij
te dragen aan de goede verstand-
houding. Van Grinsvens foto- en
videotentoonstelling is de Maas-
trichtse aftrap voor de Dutch Days
in Gorki Park, een programma in
het kader van het bilaterale Neder-
land-Rusland Jaar.
Grinsvenski@gorki geldt als de ge-
meentelijke tegenhanger van de
Russische tentoonstelling De grote
verandering in het Bonnefanten-
museum. Vandaag treden daar on-
der andere The Kyteman Orchestra
en het Don Kozakkenkoor op.
Vanaf januari heeft ‘Grinsvenski’
(‘je haalt „van” weg en zet „-ski” er-
achter; klinkt Russischer, betekent
hetzelfde’) aan zijn expo gewerkt.
Sinds gisteren zijn in Moskou twin-
tig twee meter brede foto’s te zien
van tien Russen die in en om Maas-
tricht werken, en van tien Limbur-
gers die in Moskou en Nizjni Nov-
gorod wonen. Gefotografeerd op
hun favoriete plek en erin gemon-
teerd een echte iPad waarop film-

pjes van de geportretteerden te
zien zijn. Van Grinsven maakte de
portretten samen met redacteur
Frans Stoks. Gisteren was D-Day,
op het grote dakterras van restau-
rant ‘Lebedinoje Ozero’ (Zwanen-
meer) in hartje Gorki Park, met
een kleine gemeentelijke delegatie
uit Maastricht en nagenoeg alle in
Rusland geportretteerden met for-
se aanhang. Zoals alles in Rusland,
was het realiseren van dit project
niet eenvoudig. „Eerst moesten we
de gemeente Maastricht van het
plan overtuigen”, aldus Van Grins-
ven vanuit Moskou, „en toen een
aantal sponsors. In mei hebben we
tussen de voorjaarsbuien door de
foto’s in Maastricht gemaakt, en in
juni de opnames in Moskou tussen
de almaar ‘njet’ roepende en met

In juni hebben we tussen
‘njet’ roepende Russische
agenten foto’s gemaakt.
Guy van Grinsven, fotograaf

“

knuppels zwaaiende politieagenten
en de beste zakkenrollers ter we-
reld. Spannend was het, maar ook
heel leuk, vooral door de inspire-
rende mensen die deelnamen.”
Neem Dmitri Boutylkov, de voor-
zitter van de stichting Joods Cultu-
reel Erfgoed in Maastricht. Op het
filmpje houdt de in Moskou gebo-
ren Rus naast een carnavalsmonu-
ment een hartstochtelijk pleidooi
voor vrijheid en verdraagzaamheid.
Hij staat niet voor niets op het Vrijt-
hof tussen de protestantse Sint-Jan
en de katholieke Sint-Servaas
(links op de foto). Kinderen van
Nederlands-Russische ouders op
de foto bij een beeld van schrijver
Fons Olterdissen in Maastricht en
leeftijdgenootjes bij een beeld van
schrijver Nikolai Dobroljoebov in
Nizjni Novgorod. Verrassende pa-
rallellen, allemaal gewone mensen
maar met een bijzonder verhaal.

De tentoonstelling is tot en met zon-
dag te zien. Daarna gaat ze naar Nizjni
Novgorod en wellicht Tomsk. In augus-
tus 2014 is ze in Maastricht te zien.

Opening van Grinsvenski@gorki in restaurant het Zwanenmeer in Moskou. ‘Grinsvenski’ (r), naast hem (wijzend) wethouder Costongs.  foto StudioPress

11. Dutch week in Gorki park 11-14 september



12. Afterparty Bonnefantenmuseum



13. Bezoek Nizhny Novgorod



12. Slot

Informatie:
Ton Wanders 
International & Public Affairs
Gemeente Maastricht




