assoons for Future is de tweede editie van een eens per
vier jaar plaatsvindend internationaal fagotfestival. Na het
succesvolle festival in 2017 in Groningen organiseren de
stichting Fagotfestival en het Fagotnetwerk dit festival van
28 t/m 31 oktober 2021 in het Conservatorium Maastricht.
De naam Bassoons for Future refereert aan Fridays for Future, de
beweging die wereldwijd oproept tot duurzaamheid. Het thema
duurzaamheid zal dan ook op alle mogelijke manieren in het
fagotfestival geïntegreerd worden.

B
Programma

Het festival omvat een concours voor professionele fagottisten, een concours voor
amateurfagottisten, recitals door gerenommeerde solisten en (fagot)ensembles, masterclasses,
workshops, lezingen, samenspel en een uitgebreide expositie met tal van fagotbouwers en
andere exposanten.
Het festival zal toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor fagottisten van alle leeftijden en ieder
niveau, afkomstig uit binnen- en buitenland. Evenzeer zijn andere muziekliefhebbers van harte
welkom om mee te genieten van vier dagen waarin de fagot in al zijn facetten volop in de
schijnwerpers zal staan.
Ook in de aanloop naar het festival zal de fagot in de wijde omgeving van Maastricht al
extra onder de aandacht gebracht worden.

Bassoon as the centre of this festival
Artists from all over the world
Sustainable International Bassoon Festival
Soloists, competition, chamber music and masterclasses
Organization in and around Maastricht
October 2021 will be the moment
New ideas, innovation and life long learning
Solid and interesting program
FOR

FUTURE

Betrokken professionals
Wereldberoemde (solo-)fagottisten en
(fagot)ensembles worden benaderd om concerten
te geven gedurende het festival. Tevens zullen
gerenommeerde fagottisten en andere topmusici uit
binnen- en buitenland masterclasses en workshops
verzorgen, lezingen geven, ensemblespel coachen
en plaats hebben in de jury’s van de beide
concoursen.
Aan de componisten Max Knigge en Rieteke
Hölscher zijn compositieopdrachten verstrekt
voor de verplichte werken voor de beide
fagotconcoursen.

Partners
De organisatie van het festival werkt in dit kader nauw
samen met het Conservatorium Maastricht, waar het
festival zal plaatsvinden. Daarnaast wordt met belangrijke
plaatselijke organisaties samenwerking gezocht, zoals met
Philharmonie ZuidNederland, concertzalen en theaters in de
(grensoverschrijdende) regio, amateurorkesten in de wijde
regio (zowel harmonie- als symfonieorkesten), conservatoria in
België, Duitsland en elders in Europa, Adams Music Center (als
sponsor van het festival) en tal van fagotbouwers, welke als
exposant uitgenodigd worden.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is vandaag de dag actueler dan ooit. Dat
duurzaamheid bovendien heel breed toepasbaar is, zal
zichtbaar zijn tijdens Bassoons for Future, waar duurzaamheid
op talloze manieren onder de aandacht gebracht zal
worden. Van duurzaam drukwerk tot het stimuleren van
festivalbezoekers om CO2-neutraal naar het festival te
reizen en van onderhoud ten behoeve van een langere
levensduur van je fagot tot aandacht voor de bijdrage die
muziekonderwijs levert aan een duurzame maatschappij:
tijdens Bassoons for Future zal duurzaamheid volledig
geïntegreerd worden in alle aspecten van het fagotfestival.

