
 

 

AD VAN UNEN 
Ad van Unen 

J.F.Westermann-penning 1994 

Onderscheidingen 

Ad van Unen (1957), muziekdocent en dirigent te 
Breda en Delft. Artistiek leider van Gemengd Koor  
Cantabile Breda (laureaat van het Nederlands 
Koren Festival 2010), van de stichting Personare en 
de projectgroep Qui Vive. Bijna dertig jaar lang was 
hij dirigent van het Koor en Orkest van het 
Stanislascollege te Delft. 
 
Hij studeerde aan de Pedagogische Akademie te 
Breda en het Brabants Conservatorium te Tilburg 
(schoolmuziek B) en behaalde het staatsexamen 
orgel. Ad van Unen dirigeerde Nederlandse 
premières van o.a. Richard Blackford, Richard 
Einhorn, Mikis Theodorakis, Takis Sideris, Quirijn 
Calis en Daan Manneke . Hij maakte met 
bovenstaande gezelschappen concertreizen naar 
België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Kroatië, 
Griekenland en China. Begin 2010 werd Ad van 
Unen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 
 

Winnaar Guus van Elsenprijs 2005 

Uit het juryrapport: 

“Ad van Unen is bron van inspiratie voor 

degenen die onder zijn leiding mogen 

musiceren.” 

“Onder leiding van Ad van Unen zijn talloze 

werken op hoog niveau uitgevoerd. Het aangaan 

van de uitdaging om een Nederlands koor in 

Griekenland Theodorakis te laten zingen, getuigt 

van moed en vergt gedrevenheid.  

Het enthousiasme en succes dat hij daarmee in 

Griekenland heeft geoogst en waarvan de Griekse 

pers hoog opgaf, zijn de bewijzen van zijn 

muzikale kwaliteiten en doorzettingsvermogen.” 

“Van Unen weet aan zijn koor- en orkestleden 

op aansprekende en heldere wijze duidelijk te 

maken wat van elk van hen verwacht wordt, 

zodat de gezamenlijke prestatie de som der delen 

overstijgt.” 

 Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

2010 



 

 

“Je tilt ons op waardoor wij zingen en spelen zoals we zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden” Judith 
 

“Het is een feest om met je te mogen samenwerken, naast een fantastische muziekdocent ben je ook een geweldige 
dirigent!!!”  Kees 

 

“De insteek, de muziek, de manier waarop iedereen met elkaar omgaat, hierin is jouw rol als dirigent en persoon an 
sich niet weg te denken. Bedankt voor wie je bent en wat je doet!” Joram 

 

“Wat een privilege om deze muziek onder jouw bezielende leiding te mogen uitvoeren” Linda 

 

“Mensen vragen mij wel eens waarom ik die oude muziek nou zo mooi vind. Mijn antwoord is: dat ligt aan mijn 
muzikale opvoeding die ik van jou heb mee gekregen. En daarvoor zal ik je altijd zeer dankbaar zijn.” Arjen 

Quotes van zangers 

Personare: Bach en Bourgogne 2015 

Qui Vive 2016 

“Bedankt voor alle muzikale inspiratie die je mij al 

die jaren al hebt meegegeven. Ik vind je een 

fantastische dirigent, maar ook een geweldig mens” 

Wendy 

“Al die leeftijden en al die pluimages al die 

windstreken, ja ik wil nog steeds graag onder jouw 

bezielende gebaren zingend verjaren” Dick 

“Vriend, muzikaal leider, ik vond elk concert met 

jou bijzonder, een gebeurtenis om niet te vergeten” 

Geert  

 

“Altijd bijzonder, ieder jaar is weer bijzonder en ik 

kom langzamerhand tot de conclusie dat dat komt 

omdat jij zo’n bijzonder mens bent. Samenwerken 

met jou is altijd een groot genoegen, muziek maken 

met jou een groot geluk” Maria 



 

 

“De ruimte, de muziek, de manier van spelen en zingen, maar vooral het vermogen van Ad van Unen 
om zijn musici op één lijn te brengen oefenden een dwingende aantrekkingskracht uit. De intensiteit 

van hun musiceren heeft iets van "Luister, wij hebben iets te melden". Rien Fröhlich, 2003 

“Gisteren, op het concert van Qui Vive, deed het effect van deze muziek-zonder-fratsen de adem even 

stokken.” Peter Korz, 2007 

“Incantations magistrales.” Colette Clément, 2008 

“Les solistes sont de très grande qualité, tout comme le jeu entre instruments dans les différents 

morceaux…” Colette Clément, 2009 

“Als muziek emotie betekent, dan mogen we het concert door Qui Vive (…) als zeer geslaagd 

beschouwen. (…) Na de traag uitstervende slotklank in de compositie Immortal Bach van de componist 

Nystedt werd door menig bezoeker een traantje weggepinkt.” Peter Korz, 2011 

“Jullie concert vormde het hoogtepunt van onze vakantie, bestaat daar een cd-opname van? Die 

vakantievierende Engelsman had gelijk: hoor je bij toeval zo’n concert dan blijft je dat dierbaar." Thijs 

Bonger, 2012 

“Heel sterk vond ik de homogene koorklank en goede verstaanbaarheid. Daarnaast, in koor zowel als in 

orkest, het fenomenale gebruik van de voorgeschreven dynamiek, waardoor het kon golven als de zee 

en daardoor boeien in elke seconde. Muziek wint zo gigantisch aan zeggingskracht ALLEEN al door de 

dynamiek te laten spreken. En dat déden jullie voortreffelijk. Uit het orkest stegen erg mooi klanken op 

en bij Gorczycki (wat een ontdekking, dit stuk!) meende ik soms zelfs heuse barokviolen te horen, met 

hun zilveren geluid.  (…) En in het verlengde daarvan treft mij positief de (mogelijk onbedoelde) 

mentaliteit die het gezelschap laat aflezen: drie mensen dirigeren, zonder naamsvermelding in het 

programmaboekje, en gaan even later weer op in het ensemble. Zeker in het geval van jou, Ad, vind ik 

dat een ontzettend mooi gebaar. Dat je ineens plaatsneemt in de gelederen der mannenstemmen siert je, 

vooral omdat eruit blijkt dat je niets anders doet dan de muziek te dienen. (…) Dit kun je feitelijk geen 

amateurensemble noemen. Ik kon geen zwak moment ontdekken: alles bleef stromen in een passende 

klankrijkdom.”  Paul van der Mast, 2016 

Gemengd koor Cantabile Breda 

Quotes uit recensies 


