
EMMA JOOSTE  is ’n derdejaarstudent in Maatskaplike Werk aan die 
Noord wes Universiteit. Sedert sy in 2004 begin fagot speel, ontvang sy 
onderrig van haar pa, prof. Fanie Jooste. Emma was van 2002 af sewe jaar 
lank lid van die Noordwes Jeugorkes – eers as perkussie-speler en later as 
fagottis, en sy het twee konserttoere na Europa in 2005 en 2008 as solo-
fagottis saam met hierdie orkes na Europa meegemaak. Sy was ook van 
2003 tot 2008 lid van Simfonia Juventi, en in 2008 het sy as Concerto-solis 
saam met hulle opgetree. Emma is die afgelope drie jaar lid van die PUK-
Simfonieorkes, en sy was in 2009 ook by die Nasionale Jeugorkes-kursus. Sy 
is die afgelope twee jaar deel van die Fagottissimo-ensemble.

KOBUS DIPPENAAR het met sy fagotstudies onder Charlene Roos en Liesl 
van der Merwe begin en is tans tweedejaarstudent in musiek aan die Noord-
wes Universiteit. Hy speel reeds etlike jare in die Noordwes Jeugorkes en het 
ook in Simfonia Juventi gespeel. 

GERHARD BENADÉ  het  ’n tweeledige loopbaan as wiskundige – as dosent 
aan die Randse Afrikaanse Universiteit en die Noordwes Universiteit – en as 
fagottis  gevolg.  Sy eerste fagotonderrig ontvang hy van Leendert Booy-
ens en dan by Fanie Jooste. Eerste ervaring in orkesspel doen hy in die Pro 
Musica-Orkes in Roodepoort op. Tussen 1995 en 2005 werk hy as vryskut-
musikus in Duitsland, waar hy onder Albrecht Holder (Würzburg) studeer, 
asook historiese fagotinstrumente aan die Hochschule für Musik Trossingen 
onder Christian Beuse. In 2006 vestig hy hom in die Vredefort Koepel, waar 
hy tans die Koepel Kunstesentrum lei.

DIE KOEPEL KUNSTESENTRUM is in 2008 deur Gerhard Benadé in die lewe 
geroep as platform vir verdere opleiding in musiek en verwante kunste buite 
die formele opvoedingssektor. Die ligging op ’n afgeleë bergplaas in die 
Vredefort Koepel Werelderfenisgebied bied die ideale omgewing vir ge-
konsentreerde leerervarings. Sedert 2008 is die sentrum betrokke by Aard-
klopproduksies, veral met projekte in Historiese Uitvoeringspraktyk, wat ’n 
swaartepunt in die program vorm. Daar word egter ook vir moderne instru-
mente kursusse en konserte aangebied, soos bv. die komende meestersklasse 
in hobo, klarinet, fagot en ensemblespel deur die Trio d’anches Würzburg in 
Februarie 2011 en die kamermusiekkonserte wat maandeliks plaasvind. 
(www.deelfontein.co.za) 



1.        Manuel Penella (1880 – 1939)
El gato montés verwerk vir fagotkwartet 

2.        Frederick Chopin (1810 – 1849)
Mazurka op. 7 nr. 1, verwerk vir fagotkwartet

3.        Manuel Martinez (alias Michael Norris) 
Tango vir drie fagotte

4.        Samuel Barber (1910 – 1981)
Adagio verwerk vir fagotkwintet

5.        Anton Dvořak (1841 – 1904) 
Slawiese dans verwerk vir drie fagotte

6. Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
 Prelude tot die eerste bedryf, verwerk uit La Traviata

7. Julius Weissenborn (1837 – 1888)
 Polka vir drie fagotte

8.  Michel Corrette (1707 – 1795)  
 Allegro uit Concerto Le Phenix vir vier fagotte

9. Alan Ridout (1934 – 1996)
 Pigs vir vier fagotte

10.  S. R. Henry 
 By Heck – Eccentric Foxtrot verwerk vir fagotkwartet

11.  Sergei Prokofiew (1891 – 1953)
 Humoristiese Scherzo op. 12 no. 9 vir fagotkwartet

12.  Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
 Tema en variasies op ’n kinderlied KV 265

13.  George Gershwin (1898 – 1937)
 A Portrait. Verwerking vir vier fagotte

Die ongewone konsentrasie van fagotspelers in die omgewing van Potchef-
stroom is ’n merkwaardige verskynsel, in ag genome die skaarsheid van hier-
die instrument. Dit is egter ook die inspirasie en motivering vir die bestaan 
van die fagotensemble Fagottissimo, wat in 2010 gestig is. Die fagottis is in 
die orkes as grapmaker bekend, en menige komponis beperk die inset van 
hierdie instrument, met sy groot omvang en vermoë om beide liriese frases 
en pêrelende staccatolopies voor te dra, tot hierdie idioom. Vanaand ervaar 
u die veelsydigheid van die fagot in ’n verskeidenheid van oorspronklike 
komposisies en verwerkings van populêre klassieke werke. 

LIESL VAN DER MERWE het haar musiekloopbaan in die SA Leërorkes begin. 
Sy was daarna eerste fagottis van die Nasionale Kamerorkes en het as ad 
hoc-musikant in verskeie nasionale orkeste gespeel. In 1995 en 1996 het sy 
die SAMRO en FAK musiekpryse verower. In 2001 begin sy as blaasmusiek-
onderwyseres aan die Internasionale Skool van Suid-Afrika in Mafikeng; 
daarna was sy in die Fakulteit van Opvoedingswetenskappe aan die Noord-
wes Universiteit verantwoordelik vir onderwyseropleiding. Dr. van der Merwe 
is tans dosent aan die Skool vir Musiek van die NWU en dirigent van die 
Noordwes Universiteit Jeugorkes.  

FANIE JOOSTE het na sy musiekstudie aan die Potchefstroomse Universiteit 
aan die Nordwestdeutsche Musikakademie in Detmold, Duitsland, by Helman 
Jung studeer. Na sy terugkeer uit Europa was hy 28 jaar aan die Departe-
ment Musiek van die Potchefstroomse Universiteit verbonde, vanaf 1993 as 
departementshoof. Hy was 27 jaar lank die dirigent van die Noordwes Jeug-
orkes en die afgelope negentien jaar dirigent van die Simfonia Juventi Jeug-
orkes in Pretoria. Hy is lid van die Aulos Trio, saam met Kobus Malan (hobo) 
en Anneline Ball (klavier), wat onder andere reeds twee Europese konsert-
reise onderneem het. Sy welslae as fagotpedagoog is algemeen bekend, 
en onder sy oud-studente tel Douglas Bull, tans een van die solo-fagottiste in 
die Deutsches Sinfonieorchester in Berlyn en Liesl van der Merwe. Hy is tans 
toeroperateur (www.winskooptoere.co.za)  Dit is vir Fanie ’n groot vreugde 
om saam met sy studente en oud-studente in Fagottissimo op te tree!
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