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OMAN KAMINSKY  
bezoekt Groninger gitaarklas

  Door Rick Doornbos .     

Begin december 2021 was het weer een feestje voor de gitaarklas van het Prins Claus Conservatorium in Gro-
ningen. Zij kregen namelijk bezoek van niemand minder dan de wereldberoemde gitarist Oman Kaminsky. 

Kaminsky is een bekende naam in de klassieke gitaarwereld. 
Hij heeft meerdere prijzen gewonnen voor zijn gitaarspel 
en treedt op over de hele wereld. Hij heeft masterclasses 
gegeven aan alle gitaarstudenten en heeft een prachtig 
concert verzorgd aan het einde van z'n bezoek. 

Deze constructie (het krijgen van masterclasses en het 
luisteren naar concerten) is niet vreemd voor de studenten. 
Door het harde werk van de Dutch Guitar Foundation en 
hun artistiek leider, Kristina Vårlid, krijgen de studenten de 
kans om zo'n zes keer per jaar een masterclass te volgen bij 

gerenommeerde gitaristen. De Dutch Guitar Foundation 
organiseert namelijk verschillende concertseries in het 
noorden van Nederland. Zo heb je Gitaristenpodium 
Groningen, waar dit jaar niemand minder dan Lying Zhu, 
Marko Topchii en Carlo Marchione zullen gaan spelen 
en Gitaristenpodium Zwolle, waar Oman Kaminsky, Jack 
Hancher en Campbell Diamond een concert gaan geven. 
Alle gitaristen die spelen in de concertseries (die allemaal 
voor publiek toegankelijk zijn) geven ook masterclasses 
aan de studenten. De masterclasses en het concert van 
Oman Kaminsky waren een groot succes! 

Boven (vlnr): Edwin Alserda, Rick Doornbos, Eirik Hovland Dalseg, Andreas Fosshaug, Michele Reali, João Grilo & Dylan Prentner
 Onder: Kristina Vårlid, Roos van Ooijen, Oman Kaminsky & Joost Meijer



Kaminsky, die uit Mexico komt, wist de studenten te 
inspireren met z'n kennis van het repertoire, z'n ver
bluffende techniek en z'n muzikale manier van spelen. Één 

van de studenten zei na afloop: "Het is altijd interessant 
om feedback te krijgen op je spel. Natuurlijk krijgen we 
elke week gitaarles, maar het is ook goed om zo nu en 
dan een nieuw perspectief te horen. Daarbovenop is het 
geweldig om Oman Kaminsky les te zien geven aan m'n 
studiegenoten! Je leert ontzettend veel op zo'n dag!" 

Ook de artistiek leider van de Dutch Guitar Foundation (en 
tevens gitaardocente aan het Prins Claus Conservatorium), 
Kristina Vårlid, was erg te spreken over de afgelopen week: 
"It's just amazing how a lot can happen in a few days! I 
think the students were really inspired by Oman and his 
way of teaching. I also really enjoyed the concert. It was a 
big succes!" 

Door de nieuwe Covidmaatregelen kon het concert helaas 
niet in Zwolle plaatsvinden. Dus hebben de organisatoren 
het concert verplaatst naar Groningen, waar het concert 
werd gelivestreamd. De livestream is nog steeds te bekijken 
op het YouTubekanaal van de Dutch Guitar Foundation.

Link:
https://www.dutchguitarfoundation.com/nl/gitaristenpodiumzwollenl/

Concert Zoran Dukic * foto: Paulo Chicareli
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Oman Kaminsky (R) tijdens workshop met João Grilo (L)

Oman Kaminsky (R) tijdens workshop met Edwin Alserda (L)

Oman Kaminsky op vihuela 

Oman Kaminsky op gitaar
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