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Mogen we je voorstellen 
aan Gitaarorkest Guitarrísimo. Wij zijn 
supertrots dat we samen mogen 
optreden in de wereldpremière ‘Tales of 
Wind and Sail’ van Richard Charlton. Een 
hele bijzondere samenwerking want 
zoveel muziek voor koor en gitaarorkest 
wordt er niet geschreven. Gitaarorkest 
Guitarrísimo, onder leiding van Peter 
Constant, is één van de vier orkesten van 
Stichting Gitaarorkest en bestaat uit 35 
gitaarliefhebbers uit heel Nederland die 
maandelijks in Almere repeteren en drie 
tot vier keer per jaar optreden. De 

artistieke leiding is in handen van Marion Schaap en Peter Constant. Naast het stuk van 
Charlton speelt Guitarrísimo ook een deel van het  ‘Concerto Semplice’ van de Estste 
componist Tõnu Kõrvits. Daarnaast speelt Guitarrísimo de optimistische ‘Nordischer Tanz’ 
van Ferdinand Rebay. Een feest om naar te luisteren! 
 
 
 
 
Peter Constant studeerde af aan de Australian National University, en behaalde daarna zijn 
‘Master of Music’ aan Yale University in Amerika. Sinds ruim 20 jaar in Nederland gevestigd,  
concentreert Peter zich hoofdzakelijk op het 
Z.o.o. guitar duo (met Marion Schaap) dat 
regelmatig te horen is op Nederlandse podia, 
zoals het Grachtenfestival, Peter de Grote 
festival en het Concertgebouw te Amsterdam. 
Daarnaast heeft hij gemusiceerd met talloze 
bekende artiesten waaronder zangeres Cora 
Burggraaf, cellist Olga Dowbusch-Lubotsky, het 
Groningen Gitaarduo, en de Gitaarsalon 
Roadshow.  
Peter staat bekend als een inspirerende dirigent, 
pedagoog en ambassadeur voor de 
klassieke gitaar. Zo heeft hij zowel het Nederlands- als het Europees Jeugd Gitaar Orkest 
gedirigeerd en heeft hij de artistieke leiding in handen van Stichting Gitaarorkest Nederland. 
In 2011 dirigeerde hij maar liefst duizend gitaristen in het Olympisch Stadion van Berlijn, 
tijdens het World Culture Festival. Peter is werkzaam als docent aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag. 
 
 

https://www.facebook.com/GitaarorkestGuitarrisimo?__tn__=-%5dK*F


 
 
Marion Schaap speelt de solo in het  ‘Concerto Semplice’ van de Estste componist Tõnu Kõrvits. 
Marion studeerde aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, en behaalde haar ‘Master 

of Music’ aan Yale University in Amerika. Sinds 1991 vormt 
Marion Schaap met Peter Constant het Z.o.o. guitar duo, dat 
heeft opgetreden op talloze Nederlandse en internationale 
podia. Inmiddels heeft het duo zo’n vijftien cd’s uitgebracht, 
waaronder de complete tweestemmige Inventies van J.S. Bach. 
Ook nam Marion twee cd’s op met muziek van De Falla en 
Stravinsky en bracht ze met shakuhachi-meester Andrew 

Macgregor een succesvolle cd uit van eigen bewerkingen.  
Van 1993 tot 1998 was Marion als docent verbonden aan 
Melbourne University in Australië. Sinds 2016 is ze werkzaam 
als docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Daarnaast 
vormt Marion samen met Peter Constant de artistiek leiding 
van Stichting Gitaarorkest Nederland. 
 
 
 

 
 
 
Bariton Jouke Wijmenga is een veelgevraagde koor-, 
ensemble- en solo zanger. Als koorzanger is hij 
verbonden aan het Laurens Collegium in Rotterdam, 
het Groot Omroepkoor en Cappella Amsterdam. Als 
solist was hij al meermaals te horen in o.a. de vele 
cantates, missen en passies van Bach, missen van 
Mozart, de Petite Messe Solennelle van Rossini, 
Pulcinella van Stravinsky en vele andere grote 
oratoriumwerken. Jouke heeft ook aan verschillende 
opera’s meegewerkt. Zo zong hij in 2018 de rol van 
Guglielmo in Così fan tutte van Mozart en een jaar 
later de rol van Achilla in Händels Giulio Cesare. Jouke 
volgde cursussen en masterclasses bij o.a. Marcel Reijans, Johannette Zomer en Carolyn 
Watkinson en studeerde in 2020 af aan het conservatorium van Rotterdam waar hij les had 
van Henk Neven. Inmiddels volgt hij lessen bij gerenommeerd zangpedagoge Margreet 
Honig en wordt daarnaast nog steeds gecoacht door Henk Neven.  
 
 
 



 
De zestienjarige percussionist Sybren Schaake studeert al 
vanaf zijn zesde jaar aan de School voor Jong Talent van 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sybren heeft 
veel (samen)speelervaring, onder meer als drummer in 
het Athaneum Kamerorkest (AKO), verschillende jazz 
combo’s, en de schoolband. Samen met zijn vader Guido 
vormt hij het kleinkunst en singer-songwriter duo “A 
Whole Lotta Guido & Sybren”.   
Het “Tales of Wind and Sail” project spreekt hem niet 
alleen muzikaal erg aan, maar ook is het de eerste keer is 
dat hij als percussionist – en niet als drummer – in een 
orkest meespeelt. Dit biedt hem een nieuwe uitdaging. 
Bovendien heeft hij niet eerder een scheepsbel onder 
handen genomen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Marieke Reehoorn van Lilaluna Verteltheater is al meer dan 20 jaar verhalenvertelster. Ze 
schrijft haar eigen verhalen gebruikmakend van haar eindeloze fantasie. 
Marieke vertelt sprookjes en fabels, die vaak een speelse boodschap over het leven 
bevatten. Jong en oud genieten hiervan, want luisteren naar een mooi verhaal geeft rust en 
ontspanning. 
Als Ambassadeur van de Fantasie (www. ambassadeurvandefantasie.nl) probeert Marieke 

de fantasie -één van de belangrijkste 
eigenschappen van de mens- weer op de kaart 
te zetten. Dat doet ze door middel van haar 
verhalen, lezingen, workshops en haar 
(luister)boeken. 
Speciaal voor dit concert schreef Marieke het 
verhaal over de lokroep van de 
zee:  ‘ZEEKOORTS’  Dein mee op de golven van 
dit verhaal en laat je meenemen naar een zee 
vol verrassingen en avonturen. 
 
 


