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“NMF zet innovatieve stap in de geschiedenis van de harpbouw”

Overdracht grootste harp ter wereld (Réus 49) aan
Remy van Kesteren
Op 12 mei a.s. om 18:30 uur is het zover. Na een zoek- en ontwikkelproces van meer dan 2,5 jaar wordt
de ‘Réus 49’, gebouwd door de Italiaanse harpfabriek Salvi in opdracht van
het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), overgedragen aan harpist Remy van Kesteren.
De introductie van de ‘Réus 49’, vindt plaats op het Dutch Harp Festival dat in TivoliVredenburg in
Utrecht wordt gehouden. Nog nooit eerder is een harp gebouwd met 49 snaren! Bovendien is dit
instrument voor het eerst in zijn geschiedenis voorzien van een geavanceerd demping-mechaniek. Ook
kan hij zowel akoestisch als elektronisch worden ingezet. Remy van Kesteren zal de harp van het NMF in
bruikleen krijgen en kan daarmee nieuw repertoire schrijven en uitvoeren.
Het was nog slechts een droom voor Remy van Kesteren toen hij in 2014 het NMF benaderde in zijn
zoektocht naar een harp met meer mogelijkheden. In 2015 startte een intensief traject waarin Remy samen
met Frits Schutte van het NMF en het innovatie-team van harpmerk Salvi toewerkten naar wat uiteindelijk
een instrument zou worden met letterlijk ongekende mogelijkheden. De combinatie van hoogwaardige
software, de nieuwste bouwtechnieken, de grenzeloze artistieke drive van Remy van Kesteren en de
constante betrokkenheid van het NMF, waren de ingrediënten voor deze innovatieve stap in de
geschiedenis van de harpbouw.
In 1910 onderging de concertharp voor het laatst een noemenswaardige verandering. Op 12 mei 2018
wordt de Réus 49 voor het eerst bespeeld tijdens het Openingsconcert van het DHF en wordt er een
nieuwe tijd ingeluid.
Met het actief aanmoedigen en ondersteunen van nieuwe innovatieve projecten, zoals het ‘aanpassen’ en
verbeteren van instrumenten waardoor deze soms zelfs nieuwe mogelijkheden krijgen, wil het NMF
aansluiten bij de ontwikkelingen binnen het Nederlandse muziekleven.
Datum 12 mei 2018
Tijdstip: onthulling van de ‘Réus 49’ tijdens het openingsconcert van het festival dat plaatsvindt
in de Hertzzaal van 18:30-19:30 uur.
Van 22:30-23:30 uur bij het avondconcert speelt Remy een nieuw werk van Raaf Hekkema.
Locatie: TivoliVredenburg
Aanwezig: Remy van Kesteren, Frits Schutte en de harpenbouwer Salvi
Aanmelden kan via Manon Veenendaal, veenendaal@muziekinstrumentenfonds.nl,
0624228307, of via Tia Schutrups van het Dutch Harp festival, tia@harpfestival.nl , 0625095705
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Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds werd opgericht, mede door meesterviolist Theo Olof, met als oogmerk professionele
musici te kunnen voorzien van een kwalitatief hoogstaand muziekinstrument. In de 30 jaar van zijn bestaan heeft het NMF al meer
dan 2500 musici geholpen aan een muziekinstrument. Een grote groep conservatoriumstudenten evenals topmusici als Janine
Jansen, Liza Ferschtman, Sonja van Beek, Simone Lamsma, Quirine Viersen, Pieter Wispelwey, Jaap ter Linden, Lavinia Meijer, Ernst
Reijseger en Rick Stotijn spelen of speelden op een instrument uit de collectie van het NMF. Het NMF is een particuliere stichting
die geen overheidssubsidie ontvangt. Het NMF geeft momenteel ongeveer 400 musici een instrument in bruikleen uit de collectie,
die ruim €33 miljoen waard is. Gemeten naar het aantal professionele musici dat geholpen wordt, is het NMF het grootste
muziekinstrumentenfonds ter wereld.
Beschermheer NMF: Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden
Voorzitter: Mr. Els Swaab
www.muziekinstrumentenfonds.nl

