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Betreft:	  KOSMU-‐gezelschappen	  m.b.t.	  geluidsoverlast	  Parnassos	  
	  
	  
Geachte	  leden	  van	  het	  College	  van	  Bestuur,	  
	  
Op	  24	  februari	  en	  23	  april	  2014	  zijn	  respectievelijk	  het	  USConcert	  en	  het	  USKO	  genoodzaakt	  om	  
Cultuurcentrum	  Parnassos	  te	  verlaten,	  omdat	  de	  buurman	  te	  veel	  geluidsoverlast	  ondervindt.	  Tot	  de	  
zomer	  repeteren	  deze	  orkesten	  in	  het	  Gerrit	  Rietveld	  College	  in	  Tuindorp.	  Voor	  het	  nieuwe	  
collegejaar	  moet	  nog	  een	  geschikte	  locatie	  worden	  gevonden.	  Met	  deze	  brief	  en	  bijgevoegde	  
handtekeningen	  wil	  ik,	  namens	  alle	  leden	  van	  de	  studentenmuziekgezelschappen,	  benadrukken	  hoe	  
erg	  wij	  het	  betreuren	  dat	  het	  zo	  ver	  is	  gekomen.	  Parnassos	  is	  namelijk	  de	  ideale	  repetitielocatie.	  In	  
deze	  brief	  leg	  ik	  u	  uit	  waarom.	  Ik	  verzoek	  u	  dan	  ook	  om	  dit	  probleem	  zeer	  serieus	  te	  nemen	  en	  op	  
korte	  termijn	  samen	  met	  ons	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  een	  permanente	  oplossing.	  
	  
Ik	  heb	  begrepen	  dat	  de	  verhuizing	  van	  Parnassos	  één	  van	  de	  mogelijke	  oplossingen	  is.	  Dit	  is	  alleen	  
wenselijk	  voor	  ons	  wanneer	  én	  de	  muziek	  én	  het	  studentenleven	  verenigd	  zijn	  zoals	  in	  Parnassos.	  
Parnassos	  is	  zeer	  geschikt	  voor	  de	  repetities	  van	  de	  muziekgezelschappen,	  want	  het	  gebouw	  ligt	  
midden	  in	  het	  centrum.	  Verder	  is	  de	  opzet	  van	  het	  gebouw	  met	  haar	  vele	  lokalen	  handig,	  omdat	  er	  
meerdere	  gezelschappen	  tegelijkertijd	  kunnen	  repeteren.	  De	  belangrijkste	  reden	  is	  echter	  dat	  
Parnassos	  er	  niet	  alleen	  is	  voor	  de	  repetities,	  maar	  dat	  het	  hele	  studentenleven	  van	  de	  
muziekgezelschappen	  in	  het	  gebouw	  plaatsvindt.	  In	  de	  KOSMU-‐kamer	  regelen	  de	  besturen	  concerten	  
en	  na	  de	  repetities	  zijn	  er	  vaak	  veel	  muzikanten	  in	  de	  bar	  te	  vinden.	  De	  samenwerking	  met	  Marieke	  
van	  Merriënboer	  	  is	  ook	  altijd	  erg	  prettig,	  omdat	  ze	  meedenkt	  over	  hoe	  de	  gezelschappen	  zich	  beter	  
kunnen	  profileren	  binnen	  het	  universitaire	  leven	  en	  ook	  samen	  met	  de	  universiteit	  daarbuiten,	  zoals	  
bij	  de	  promotie	  van	  concerten.	  De	  verbondenheid	  met	  de	  universiteit	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  dan	  ook	  
merkbaar	  gestegen.	  Alle	  leden	  zijn	  nu	  bijvoorbeeld	  in	  het	  bezit	  van	  een	  trui	  met	  het	  logo	  van	  hun	  
gezelschap	  en	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  Ten	  slotte	  is	  het	  voor	  de	  communicatie	  tussen	  de	  
gezelschappen	  handig	  dat	  iedereen	  in	  hetzelfde	  gebouw	  bijeenkomt.	  Als	  er	  problemen	  zijn,	  kunnen	  
die	  samen	  worden	  opgelost.	  
	  
Dat	  er	  nu	  twee	  gezelschappen	  tijdelijk	  op	  een	  andere	  locatie	  moeten	  repeteren	  is	  dus	  erg	  vervelend.	  
Voor	  de	  orkestleden	  van	  beide	  gezelschappen	  is	  het	  natuurlijk	  	  heel	  jammer	  dat	  zij	  niet	  meer	  
makkelijk	  na	  de	  repetitie	  de	  Parnassosbar	  in	  kunnen,	  maar	  er	  is	  ook	  een	  aantal	  praktische	  problemen	  
met	  de	  verdeelde	  locaties.	  Er	  is	  nu	  een	  grote	  afstand	  tussen	  de	  bestuurskamer	  en	  de	  repetitieruimte.	  
Hierdoor	  zijn	  de	  spullen	  van	  de	  gezelschappen	  verspreid	  over	  twee	  locaties	  en	  dit	  is	  bij	  concerten	  en	  
repetities	  erg	  onhandig.	  Het	  koorpodium	  dat	  het	  USKO	  altijd	  gebruikt,	  is	  bijvoorbeeld	  van	  Parnassos	  
en	  staat	  daar	  dus	  ook,	  terwijl	  alle	  instrumenten	  zoals	  pauken	  en	  contrabassen	  weer	  op	  de	  tijdelijke	  
repetitielocatie	  staan.	  Het	  is	  daardoor	  logistiek	  veel	  ingewikkelder	  om	  alles	  op	  tijd	  op	  de	  
concertlocatie	  te	  krijgen.	  Verder	  delen	  veel	  gezelschappen	  instrumenten	  en	  materialen	  als	  lessenaars	  
en	  geluidsschermen.	  Deze	  materialen	  moeten	  nu	  dubbel	  worden	  aangeschaft.	  Tot	  slot	  wil	  ik	  nog	  de	  
aandacht	  vragen	  voor	  de	  USCantorij	  en	  USBB	  Big	  Modays.	  Deze	  twee	  gezelschappen	  kunnen	  
weliswaar	  nog	  in	  Parnassos	  blijven	  repeteren,	  maar	  doen	  dit	  nu	  gedwongen	  in	  een	  kleiner	  lokaal.	  Dit	  
zorgt	  voor	  akoestische	  problemen,	  omdat	  de	  muziek	  meteen	  van	  de	  muur	  af	  terugkaatst.	  Ook	  zij	  
willen	  dus	  heel	  graag	  weer	  terug	  naar	  een	  groter	  lokaal	  in	  Parnassos.	  
	  



	  
Het	  USKO	  en	  het	  USConcert	  hebben	  begrip	  voor	  de	  overplaatsing	  naar	  het	  Gerrit	  Rietveld	  College,	  
maar	  ondervinden	  er	  veel	  last	  van	  dat	  zij	  niet	  meer	  in	  Parnassos	  terecht	  kunnen.	  Ik	  verzoek	  u	  daarom	  
dringend	  dit	  probleem	  zeer	  serieus	  te	  nemen	  en	  snel	  te	  behandelen	  om	  te	  voorkomen	  dat	  deze	  
situatie	  zich	  jaren	  gaat	  voortslepen,	  waardoor	  	  het	  voortbestaan	  van	  de	  orkesten	  wellicht	  in	  gevaar	  
zou	  komen.	  Parnassos	  is	  voor	  alle	  gezelschappen	  namelijk	  van	  essentieel	  belang	  om	  de	  muzikaliteit	  
van	  de	  musicerende	  leden	  te	  ontwikkelen.	  De	  jarenlange	  steun	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  heeft	  
bijgedragen	  aan	  een	  rijk	  en	  kwalitatief	  goed	  muziekleven	  onder	  de	  Utrechtse	  studenten.	  De	  
gezelschappen	  zijn	  op	  hun	  beurt	  vaak	  te	  gast	  op	  de	  universiteit	  om	  de	  muzikale	  omlijsting	  van	  een	  
evenement	  te	  verzorgen.	  Door	  deze	  goede	  samenwerking	  vertrouw	  ik	  erop	  dat	  de	  universiteit	  ook	  
voor	  dit	  probleem	  samen	  met	  ons	  tot	  een	  goede	  oplossing	  komt.	  
	  
Vanzelfsprekend	  ben	  ik	  bereid	  deze	  brief	  mondeling	  toe	  te	  lichten.	  Kunt	  u	  mij	  binnen	  twee	  weken	  
aangeven	  op	  welke	  termijn	  ik	  inhoudelijk	  een	  antwoord	  mag	  verwachten?	  
	  
Vriendelijke	  groeten,	  
	  
	  
	  
Boukje	  van	  Gelder	  
Voorzitter	  Koördinerend	  Orgaan	  Studenten	  Muziekgezelschappen	  Utrecht	  
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3581	  GK	  Utrecht	  
	  
Emailadres:	  hetkosmu@gmail.com	  
Telefoonnummer:	  06-‐36292835	  (Boukje	  van	  Gelder)	  
	  
	  
	  
Bijlage:	  handtekeningen	  van	  alle	  leden	  van	  de	  KOSMU-‐gezelschappen	  
	  
c.c.	  	   J.M.M.	  Kessels,	  algemeen	  directeur	  UBD	  
	   G.J.	  D.	  Berendsen,	  directeur	  Vastgoed	  en	  Campus	  UBD	  
	   M.	  van	  Merriënboer,	  directeur	  Parnassos	  Cultuurcentrum	  


