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'lkwil
mËftë P,gfeA& lMaYte Levenbach (12) uit Den Haag
heeft het tweejaarlijkse
lordens Vioolconcours
gewonnen.ln een andere
categorie eindigde de
Haagse Hadewych de Vos
(14) ats derde.
TANYA VAN DER SPEK

Spanning in de congreszaal van het
BeI Air Hotel. Pers en publiek worden voorafgaaàd aan de flnale bij de

jonge violisten weggehouden. ,,Ze
moeten inspelen," klinkt het streng.
De zaal is zaterdag uitverkocht en er
moeten zelfs stoelen worden bijgehaald. De temperatuur stijgt rap,
luisteren met gesloten ogen gaat

hier en daar over in knikkebollen,
Vooraan zitten de ruim zeventig begaafde violistjes, die het niet tot de
flnale hebben geschopt. In de pauze
rennen ze door de lobby.

Eerdere edities van het prestigieuze concours zijn gewonnen door
beroemdheden als Janine Jansen,

Isabelle

van Keulen en

Liza

Ferschtman. Presentator Stef Collignon meldt dat een jurylid ziek is.
,,Dus flnalisten, one jurylid down,
six to go!"

À Mayte Levenbach speett lt ain't necessarily sovan Gershwin in de Íinate van het lordens ViootconCOUT5.

FOTO'S EVERT-JAN DANIELS

Zenuwen
Sabine Levenbach-Van den Oever,
moeder van flnaliste Mayte, zit met
een hele delegatie klaar: echtgenoot,
grootouders, de oppas, wienden. Ze
verklapt: ,,Wij hebben de afspraak
dat ik al haar zenuwen overneem
zodat zíj er geen last van heeft."
Als Malte na haar concurrentes
Salomé Bonnema (12) en Felicia Bao

(10) het podium bestijgt

in

haar

paarse jurk slaan de zenuwen bij
moeder Sabine toe. Gespannen volS
ze de verrichtingen van haar dochter, die uitkomt in de categorie

jaar.
Ineine Ma1,te met mar-

10-72

kante zwarte bril wekt
vandaag drie stukken
met haar instrument tot
leven.Ze begint met een melancholiek stuk van Ernest Bloch, vervoigt
met het speelse It ainï necessarily
so van Gershwin en als enige vandaag heeft ze een eigen compositie.
De titel van het stuk is,4 lionise a
hidhon. Dit zijn de letters van de

naam van haar lerares Ilona Sie
Dhian Ho door elkaar gehusseld.

*, Hadewych de Vos eindigt als derde in haar [eeÍ-

tijdscategorie.
,,Als ik goed speel, gaat zij swingen,"

vertelt Mayte later. Een daverend
applaus klinkt op na de laatste noot.
De vader van concurrente Felicia
werpt een bezorgde blik op de jury.
Die beslist dat Saiomé en Felicia

*

De enige jongen, Leon Btekh uit Antwerpen,

wint

de eerste prijs in de categorie L3-L4 iaar.

allebei tweede worden. Mayte wint
d9 hoofdprijs: 500 euro. Ze krijgt
bloemen, zoenen, schouderklopjes.
Zelaat het allemaal kalm over zich
heen komen. Wat ze met het geld
doet? Geen idee. En wat vond ze het

Ieukste aan het consours? ,,Dat ik
mocht optreden en dat ik nieuwe
wienden heb gemaakt."
Haar toekomstdroom? ,,Heel be-

roemd worden en mensen blij
maken met muziek!"

