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Strijkkwartetten:

4 Ragazze Kwartet
5 Ad Libitum Kwartet
6 Utrecht String Quartet

Strijktrio:

6 Prisma Trio i.s.m. Lars Wouters vd Oudenweijer

Pianotrio's:

7 Wolf-Ferrari trio
7 Fresco trio

Blazers:

8 Berlage Saxofoonquartet
8 Eolian Blaaskwintet

Vocaal:

9 Pentachord Ensemble

Overige ensembles & projecten:

10 The Fancy Fiddlers
10 Fuego Latino
11 Ensemble Lumaka
12 Vier jaargetijden-four seasons
12 Horus trio

Oude Muziek:

13 Musica Ad Rhenum

Duo's:

13 2pianoduo Verheijden & Van Oosterum
14 duet con moto
14 viool - pianoduo De Maeyer & Kende
15 viool - pianoduo Van Bellen & Kooi
15 viool - pianoduo Blom & Beijlen
16 altviool - pianoduo Zemtsov & Shybayeva
16 cello - contrabasduo Smits & Van Regteren-Altena
17 cello - clavecimbelduo Tinbergen & Boysen
17 contrabas - pianoduo Marciniak & Ish-Hurwitz
18 hobo - gitaarduo Oostenrijk & Voorhorst
18 viool - accordeon duo Amsterdam & Amsterdam
19 altviool - accordeon duo Pehlivanli & Kassl
19 viool - vioolduo Blom & Pujol

20 viool - gitaarduo Scheffers & Elias
20 altviool - gitaarduo Zemtsov & Voorhorst
21 gitaarduo Elias & Cordas met Menu
22 gitaarduo Elias & Cordas

Solorecitals:

22 Miriam Overlach - harp
23 Olga Mustafaeva - piano
23 Hanna Shybayeva - piano
24 Yoram Ish-Hurwitz - piano
24 Nikolaas Kende - piano
25 Jorrit van den Ham - piano
25 Vincent van Amsterdam - accordeon

Specials & wereldmuziek:

26 Chopin meets the Blues - Peter Beets
26 Maria de Fatima - fado

Kinder/familieprogramma’s:  

27 Verenliefde
27 De Nachtwacht (5+)

Foto omslag: Marco Borggreve
O verige fo to ’s: Ester Nederlo f, Marco Borggreve, C or A afjes,

C amilla van Zuylen, Bettina Drukker, Romain D'A nsembourg, Roy

Beusker e.a.
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Geachte programmeur,

Ditmaal geen voorwoord maar extra aandacht voor een
aantal zeer speciale voorstellingen die komend jaar 
worden aangeboden:

Het Ragazze Kwartet heeft speciaal voor het 
programma gerenommeerd acteur Porgy Franssen 
benaderd (o.v.), welke Tolstoj’s teksten zal bewerken
tot een muzikale vertelling. Vervlochten met de muziek,
wordt het indringende verhaal verteld van een echtpaar
dat vecht met liefde en lust, trouw en ontrouw, jaloezie
en wraak binnen een cultuur waar de verhoudingen 
tussen mannen en vrouwen op scherp staan. 
Kijk snel op Pagina 4

Pauline Oostenrijkkomt met 
“In De Voordracht”. Ze verzorgt samen met gitarist
Enno Voorhorst niet zomaar een concert, maar een
ervaring, waarin muziek en poëzie elkaar afwisselen en
versterken. Met composities van Bach, Marcello, Coste,
Villa Lobos en Maderna, en teksten over muziek en
liefde van o.a. J. Slauerhoff, Jean Pierre Rawie, Ilja
Leonard 
Pfeijffer en... Pauline Oostenrijk. 
Kijk snel op Pagina 18.

Het MENU, door Izhar Elias en Fernando Riscado

Cordas. Dit is niet zomaar een concert, maar een
speciale formule. In overleg tussen Izhar, Fernando en
de concertlocatie wordt een MENU samengesteld uit
een aantal onderdelen. We blijven niet in de concertzaal
alleen, maar het liefst wordt u ook nog meegenomen
naar de foyer, die voor de gelegenheid omgetoverd
wordt tot Weense salon of Spaanse tapas bar. Fernando
en Izhar lopen voorop met opzwepende barokdansen
en wijzen u de weg naar de volgende ruimte, waar u
een nieuwe verrassing te wachten staat. Om het
muzikale feest compleet te maken kunnen er passende
hapjes en drankjes bij geserveerd worden. 
Kijk snel op Pagina 21.

Het Lumaka Ensemble met Noël de France m.m.v.

Sabine Wüthrich, sopraan speciaal kerstprogramma

voor fluit, cello, harp & zang.
Kijk snel op Pagina 11.

Al met al, naast ons reguliere aanbod, een unieke 
mogelijkheid om uw serie extra aantrekkingskracht te
geven.

Vriendelijke groeten,

Effacta Productions B.V.
Guido Nederlof
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Rosa Arnold, viool

Jeanita Vriens, viool

Annemijn Bergkotte, altviool

Geneviève Verhage, cello

Het Ragazze kwartet: vier jonge, gepassioneerde musici
die graag aan iedereen willen laten horen hoe mooi en
ontroerend, maar ook fluisterend, swingend en
messcherp het klassieke strijkkwartet kan zijn.
De programmering van het Ragazze Kwartet wordt
gekenmerkt door veelzijdigheid: van Barok tot
hedendaags. Communicatie met elkaar en het publiek
staat voorop en het kwartet is constant op zoek naar
nieuwe presentatievormen. 
Het Ragazze kwartet gaat nog een stap verder bij:
Ragazze+. Zo bevinden zij zich dansend en musicerend
tegelijk op het podium in het ensemble LUX, en zijn
regelmatig onderdeel van muziektheaterproducties.

Het kwartet volgde de twee-jarige full time opleiding
aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA), en
sloot deze af in augustus 2011. Momenteel wordt het
Ragazze kwartet gecoacht door Luc Marie Aguera van
het Franse Quator Ysaÿe (mede mogelijk gemaakt door
het Kersjes Fonds). Het strijkkwartet treedt regelmatig
op in kamermuzieklocaties in binnen- en buitenland en
heeft al succesvol aan concoursen deelgenomen. Het
Ragazze kwartet behaalde de eerste prijs in de categorie
A op het internationale kamermuziekconcours Charles
Hennen, zij was winnaar van de publieksprijs tijdens het
Almere Kamermuziekconcours. 

Programma 1: Kreutzersonate – Ragazze kwartet en

Porgy Franssen, verteller

(tot februari 2014)

E. Schulhoff Strijkkwartet nr. 1
L. Janácek Strijkkwartet nr. 1 

‘Kreutzersonate’ met vertelling 
-pauze-

A. Dvorák Strijkkwartet in G opus 106 

Dit geheel Tsjechische programma voert langs de 
folkloristische en gepassioneerde klanken van de
Tsjechische cultuur, met als hart van het programma
Janácek’s eerste strijkkwartet: ‘Kreutzersonate’, naar het
gelijknamige verhaal van Lev Tolstoj. 
Het Ragazze Kwartet heeft speciaal voor het
programma gerenommeerd acteur Porgy Franssen
benaderd (o.v.), welke Tolstoj’s teksten zal bewerken
tot een muzikale vertelling. Vervlochten met de muziek,
wordt het indringende verhaal verteld van een echtpaar
dat vecht met liefde en lust, trouw en ontrouw, jaloezie
en wraak binnen een cultuur waar de verhoudingen
tussen mannen en vrouwen op scherp staan.

Programma 2: ‘Verschil van dag en nacht’

(v.a. januari 2014) 

H. Dutilleux Ainsi la nuit
J. Haydn Strijkkwartet opus 76/4
in Bes 

‘Sunrise’
-pauze-

T. Riley Sunrise of the planetary dream
collector

C. Debussy Strijkkwartet in g 

In dit contrastrijke programma staat een gitzwarte nacht
lijnrecht tegenover een bijna verblindende zonsopgang.
Het Ragazze kwartet en lichtontwerper Maarten
Warmerdam voeren het publiek mee langs 24 uur vol
dromen, fantasie en planeten. Van Dutilleux' Ainsi la nuit
naar de warme 'Sunrise' van Haydn. De Amerikaan
Terry Riley schreef zijn Sunrise of the planetary
dreamcollector voor het beroemde Kronos Quartet.
Het strijkkwartet van Debussy is een kleurrijke
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ragazze kwartet



Alexandru Tomescu, viool

Serban Mereuta, viool

Bogdan Bisoc, altviool

Filip Papa, cello

Speelperiode: November 2013

Het Roemeense Ad Libitum Kwartet, opgericht aan de
Enescu Kunstacademie in Iasi, bestaat dit jaar 25 jaar. 

Gelukkig hebben zij in Alexandru Tomescu een heel
goede vervanger gevonden. Een jonge, zeer begaafde
musicus, die zijn opleiding o.a in Amerika heeft gekregen
en toch weer terugkeerde naar Roemenië om klassieke
muziek onder jongeren te brengen. Hij bespeelt een
Stradivarius die eigendom van de staat is. 

In de loop der jaren perfectioneerde het ensemble zich
vooral bij George Sopkin (Fine Arts Kwartet) en
Raphael Hillyer (Juilliard Kwartet). Ook volgde het 
masterclasses bij Martin Lovett (Amadeus Kwartet) en
Stefan Metz (Orlando Kwartet).
Het Ad Libitum Kwartet nam deel aan verschillende
internationale festivals.

In 2008 is het kwartet tot “Strijkkwartet in residentie”
van de Iasi Staatsphilharmonie benoemd. Dit als 
eerbetoon aan al hun nationale in internationale 
activiteiten.

A d Libitum Q uartett faszinierte das Publikum – Endlose

O vationen “Rhein,Necker Zeitung”, Dezember 1998.

Le quator “A d Libitum” sans restr iction! Les A mis de la

Musique me se sont pas trompes en invitant le quator 

roumain “A d Libitum”, a l’O pera Municipal de

C lermont. En fin, des musicians qui tiennent le pari que

la perfection 

technique est une vo ix royale.

“La Montagne” Clermont–Ferand, Mars 2001.
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ad l ib i tum quartet

Enescu Str ing Q uartets: Naxos 8.554721

"The A d Libitum Q uartet does a fabulous job. They

attend to  Enescu's endless technical demands w ith a

devotion that transcends to  apparent effo rtlessness....

You simply have to  try it.” - Rob Cowan Gramophone,
May 2001 Editor's Choice.

"Romanian quartet A D Libitum gives us here an intense

and fine reading o f two Masterpieces o f French music." 

Répeto ire (Philippe Simon), May 2000.

"The musicians capture the youthful freshness o f Ravel's 

blossoming melodies w ith grace and charm, while their 

precision in the inter locking pizzicatos o f the scherzo

Reveals it as the sort o f musical clockwork in which the

composer delighted. The musicians are just as

comfortable w ith this quiet, elusive music [o f Faure] as

they are w ith Ravel's 

extroverted style, savouring its languorous glow .”   -

bn.com (Scott Paulin).

Programma: 

Er kan een keuze gemaakt worden uit 

onderstaande werken

J. Haydn Kiezen vanaf op.76

L. van Beethoven op.95

D. Sjostakovitsj Nr.7 O p.108 o f nr .8 op.110

B. Bartok Str ijkkwartet nr .3

G . Verdi Str ijkkwartet in e

B. Smetana Str ijkkwartet nr .1 “From my

life”

-pauze-

L.van Beethoven Str ijkkwartet op. 59.

nr.3 

“Razumowsky”

J. Sibelius Str ijkkwartet "Voces intimae", 

op. 56 in d
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Eeva Koskinen, viool

Katherine Routley, viool

Joël Waterman, altviool

Sebastian Koloski, cello

Veelzijdig, dynamisch, grenzeloos.
Het Utrecht String Quartet is één van de meest 
gerenommeerde kamermuziekensembles en geniet een
internationale reputatie als een veelzijdig en dynamisch
ensemble. Hoewel de vier musici van het USQ in
Nederland wonen, is hun muzikale wereld grenzeloos.
In geen geval wil het ensemble het genre strijkkwartet
als een museumstuk behandelen. Veeleer ontdekken de
musici, ook in traditionele werken, steeds weer iets
nieuws, combineren die met noviteiten, of spelen op
ongebruikelijke concertlocaties. Hun uitstekende 
reputatie in de muziekwereld hebben de leden van het
Utrecht String Quartet vooral verkregen door hun
zoektocht naar verdwenen of in vergetelheid geraakt
repertoire en hun samenwerking met hedendaagse 
componisten.

Programma 1a: 

J.P. Sweelinck Fantasie
J. Haydn Srijkkwartet in D Hob
III 42 

opus 33/6  
-pauze-

P. Tschaikovsky Strijkkwartet nr. 3 in e opus 30

Programma 1b:

J.P. Sweelinck           Fantasie 
J. Verhulst                 Strijkkwartet opus 6/1

-pauze-
J. Sibelius                    Strijkkwartet in d opus
56 

‘Voces intimae’     
Programma 2: 

A. Glazunov Noveletten opus 15
D. Sjostakovitsj Strijkkwartet nr. 9 in Es 

opus 117
-pauze- 

F. Schubert Der Tod und das Mädchen 

utrecht string quartet

Janneke van Prooijen, viool

Elisabeth Smalt, altviool

Michiel Weidner, cello

& Lars Wouters van den Oudenweijer, klarinet

Hoewel het water van de Donau weigert ook maar
ergens blauw te worden is er nergens ter wereld rijkere
muziek geschreven dan langs de oevers van deze rivier,
en dan hebben we het niet alleen over de walsen van
Johann Strauß.
De loop der geschiedenis heeft de rivier vooral rood
gekleurd, en de muziek weerspiegelt dit.
We reizen in dit programma terug in de tijd: van de
onschuldige Hongaarse volksmuziek-tableaux van Kókai,
via het beeldschone maar droevige Intermezzo van
Kodály naar de  door het Naziregime entartete muziek
van Krenek.
Dan gaat het verder langs jeugdige Variaties over een
Beiers volkslied van Strauß (Richard) om uit te komen
bij Beethoven’s blazerssextet Op. 71 in een geweldige
bewerking voor strijktrio en klarinet van Mordechai
Rechtmann.

R. Kókai Quartettino voor klarinet en strijktrio
Z. Kodály Intermezzo voor strijktrio
E. Krenek Serenade Op. 4 voor klarinet, viool, 

altviool en cello

-pauze-

R. Strauß Variationen für Streichtrio über 
'Das Dirndl is harb auf mi'

L. v. Beethoven Kwartet voor klarinet en strijktrio in Es 
(bewerking van Sextet voor blazers

opus 
71 door Mordechai Rechtmann)

Pr isma Tr io & Lars



Niek van Oosterum, piano

Wolfram Thorau, viool

Andreas Heinig, cello

Het Wolf-Ferrari Trio maakt deel uit van het Wolf-
Ferrari Ensemble dat 1998 naar aanleiding van de 50ste
sterfdag van de laat-romantische componist Ermanno
Wolf-Ferrari (1872-1948) werd opgericht door
toenmalige studenten van de Universität der Künste in
Berlijn. In een kamermuziekcyclus werd het grootste
deel van de kamermuziek van de duits-italiaanse
naamgever, die vooral als opera componist in het begin
van de 20ste eeuw beroemd werd, uitgevoerd. 

Alle concerten worden mondeling toegelicht.

Programma 1: ‘Echte Romantiek’

F. Mendelssohn Lied ohne Worte opus 53/3
F. Mendelssohn Pianotrio nr.2 opus 66

-pauze-
E. Wolf-Ferrari ‘Engelreigen’
E. Wolf-Ferrari Pianotrio in D opus 5

Programma 2: ‘Chopin/Schumann’

F. Chopin Nocturne (bewerking voor trio)
F. Chopin Pianotrio in g opus 8

-pauze-
R. Schumann Manfed Ouvertüre (bew. v. trio)
R. Schumann Pianotrio nr. 1 in d opus 63

wolf-ferrari pianotrio 
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Yoram Ish-Hurwitz, piano

Birthe Blom, viool

Katharina Gross, cello

Fresco Trio is een recent initiatief van violiste Birthe
Blom, celliste Katharina Gross en pianist Yoram Ish-
Hurwitz. Zij kunnen ieder apart bogen op een 
succesvolle internationale carrière als solist.

Hun samenwerking als trio heeft in 2011 reeds geleid
tot een uitgebreide concertserie in Nederland en
Oostenrijk. Fresco, dat historisch besef combineert met
een frisse, toekomstgerichte blik, heeft ook voor 
2012-13 een uitgebreide concertreeks op stapel staan,
waaronder optredens tijdens de Dag van het Trio in het
Muziekgebouw aan 't IJ en internationale festivals. Kijk
voor meer informatie op www.frescotrio.com.

Programma 1: met sopraan (ntb)

D. Sjostakovitsj Pianotrio nr. 1, opus 8
D. Sjostakovitsj Zeven romances op gedichten 

van Blok, opus 127 voor
sopraan 

en pianotrio
-pauze-

D. Sjostakovitsj Pianotrio nr. 2, opus 67

Programma 2:

C. Debussy Pianotrio in G
J. Françaix Pianotrio

-pauze-
E. Chausson Pianotrio in g, opus 3

Programma 3:

W.A. Mozart Pianotrio in Bes, KV 502
L. van Beethoven Pianotrio in Es, opus 1/1

-pauze-
J. Brahms Pianotrio in B, opus 8

f resco p ianotr io
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Karin Leutscher, fluit

Anita Janssen, hobo

Cécile Rongen, klarinet

Lies Molenaar, hoorn

Birgit Strahl, fagot

m.m.v. Jelger Blanken, piano

Het Eolian Ensemble, opgericht in 2004, is een 
piano-blaaskwintet. Gedreven door de passie voor
kamermuziek richt het ensemble zich op concerten
voor sextet en kwintet in concertzalen. 
De musici werken in vast dienstverband of als 
freelancers in diverse orkesten. 

Programma 1: ‘Francais et Fabuleux!’ 

(blaaskwintet met piano)

F. Poulenc Sextuor
L. Thuille Sextet 

-pauze-
A. Roussel Divertissement 
J. Françaix Sextet 
J. Jongen Rhapsody

Programma 2:

‘The Woodwind Way’ (blaaskwintet)

V. Coleman Afro uit Afro Cuban Concerto
A. Piazzolla Oblivion
J. Françaix Quintet nr. 1 

-pauze-
M. Ravel Ma mère l’oye 
G. Fauré Dollysuite
V. Coleman Danza uit Afro Cuban Concerto

Programma 3: 

‘Zuidelijke Cocktail’ (blaaskwintet)

M. Ravel Pavane pour un infant défunte
S. Barber Summermusic 
V. Coleman Afro Cuban Concerto

-pauze-
M. Ravel Ma mère l’oye 
I. Albéniz Suite Espagnol 
A. Piazzolla Libertango 

eo l ian b laaskwintet

Lars Niederstrasser, sopraansaxofoon

Peter Vigh, altsaxofoon

Kirstin Niederstrasser, tenorsaxofoon

Eva van Grinsven, baritonsaxofoon

In het Berlage Blok, een studentenwoning van het
Conservatorium van Amsterdam, werd in september
2008 door vier bevlogen saxofonisten het Berlage
Saxophone Quartet opgericht.  
Geroemd om zijn ‘door en door onderhoudende
optredens met veel energie en muzikaliteit, goede
programmakeuzes en veel schoonheid in het geluid’
(Jury Vriendenkransconcours/het Debuut), toont het
Berlage Saxophone Quartet graag zijn veelzijdigheid aan
een breed publiek met met eigen arrangementen en
werken uit verschillende eeuwen en stijlen.

Programma 1: ‘SaxoFOLK’

Een Hongaars dorpsfeest, een Noorse bruiloft, een
Argentijnse tango-salon of een Spaanse flamenco-bar;
het Berlage Saxophone Quartet heeft een bonte
verzameling samengesteld met  componisten die hun
roots zijn trouw gebleven.
I. Albéniz Suite Española opus  47
A. Piazzolla Milonga del Angel
M. Mussorgsky Miniaturen voor piano

-pauze-
E.Grieg Lyrische Stücke
G. Ligeti Sechs Bagatellen
B. Bartok Songs and Dances

Programma 2: 

‘Muziek achter prikkeldraad’

H. Eisler Allegro uit ‘Suite für Orchestern’ 
G. Ligeti Zes Bagatellen 
A. Pärt Fratres
E. Schulhoff Charleston en Blues uit ‘Jazz etudes’ 
K. Weill Liederen uit de Dreigroschenopera 

-pauze-
D. Sjostakovitsj Strijkkwartet Nr.8
E. Schulhoff Tango en Chanson uit ‘Jazz etudes’ 
K. Weill Liederen uit de Dreigroschenoper 
H. Eisler Marsch uit ‘Suite für Orchester’ nr.6

Berlage saxophone quartet
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Emi Ohi Resnick, viool

Mikhail Zemtsov, altviool

Pamela Smits, cello

Quirijn van Regteren Altena, contrabas

Maarten den Hengst, piano

Pentachord, een rij van vijf snaren. 
Vijf gerenommeerde musici met een gezamenlijke passie
voor de kamermuziek.

Het Pentachord Ensemble combineert het
Forellenkwintet van Schubert met een variatie van 
diverse duo’s  uit verschillende stijlperioden. De 
afgelopen jaren blijkt deze formule enorm succesvol bij
publiek en pers. 

De internationale samenstelling van het kwintet leidt
altijd  tot een  verrassende uitvoering van Schuberts
meesterwerk. Bovendien speelt het Pentachord ook het
kwintet van Ralph Vaughan Williams: een hoog
romantisch werk dat recent werd ontdekt en sindsdien
het publiek wereldwijd verovert. 

Het programma ontwikkelt zich van zeer intiem tot
bijna symfonisch. Een concert door het Pentachord
Ensemble staat garant voor sprankelende bevlogen
uitvoeringen, verbaal ingeleid door de musici.

pentachord ensemble

Programma 1: ‘Forellen’

J.A. Halvorsen Passacaglia in g 
E. Zemtsov Melodia in Oude Stijl altv. en
piano
G. Rossini Duet in D, cello en contrabas
G. Rossini Une l’arme pour basse en piano
E. Bloch Prayer from a Jewish life
nr. 3 cello piano
J. Brahms Scherzo voor viool en piano

-pauze-
F. Schubert ‘Forellenkwintet’

Programma 2: 

R. Vaughan Williams Kwintet in c 
-pauze-

F. Schubert “Forellenkwintet”

Programma 3:  

m.m.v. Giles Francis, viool & altviool

A. Dvorák Strijkwintet nr. 2 in G op. 77 
-pauze-

F. Mendelssohn Pianosextet in D op.110
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ca. 15 talentvolle jonge strijkers

o.l.v. Coosje Wijzenbeek

The Fancy Fiddlers is een strijkersgroep, die bestaat uit
ca. 15 jonge talentvolle leerlingen van de Hilversumse
vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. Toen zij in 1984 
werden uitgenodigd een concert te geven in Hongarije
in het kader van een uitwisseling, was het animo om
mee te mogen zo groot, dat ensemblespel de enige
oplossing leek. Dat gezamenlijk optreden was dermate
succesvol dat er sindsdien regelmatig concerten worden
gegeven. Op het programma staat dan kamermuziek in
diverse bezettingen, afgewisseld met solo's voor viool en
piano. De kinderen variëren in leeftijd tussen de zes en
achttien jaar en komen uit het hele land wekelijks naar
Hilversum voor hun vioollessen. Uit de Fancy Fiddlers
zijn al diverse musici en ensembles voortgekomen die
hun weg naar de concertpodia inmiddels hebben 
gevonden (zoals violistes Janine Jansen, Hebe Mensinga,
cellist Maarten Jansen, ensemble Pavone, Quartetto
Sabato e.v.a.). De Fancy Fiddlers traden op met o.a.
Herman Krebbers, Isabelle van Keulen en Jaap van
Zweden. Er werden tournees gemaakt naar Hongarije,
Duitsland, China, Istanbul en de U.S.A.

Coosje Wijzenbeek studeerde viool bij Davina van Wely
aan het Conservatorium van Amsterdam. Al op jeugdige
leeftijd had de pedagogie haar speciale belangstelling. Na
een aantal jaren in de praktijk werkzaam te zijn geweest
met het spelen in diverse ensembles en in het Radio
Filharmonisch Orkest, heeft Coosje zich geheel aan het
lesgeven gewijd. 

Programma: 

Werken voor strijkensemble, strijkkwartet, viool &
piano van o.a.: Telemann, Vivaldi, Mozart, Bach, Dvorák,
de Sarasate, Wieniawski, van Bree e.v.a.

the fancy f iddlers

Wilma Bierens, zang

Andrea Bentivoglio, viool

Jacqueline Edeling, bandoneon en accordeon

Marjolein Bakker, piano

Sylvia Maessen, contrabas

Fuego Latino, de goede verstaander begrijpt dat er
straks vuur en melangolie op het podium staat! 
Vijf vrouwen, vijf eigen temperamenten, en vooral ook
vijf volstrekt unieke talenten, samengebald tot Latijnse
passie met een klassiek karakter. Wat u hoort en ziet is
niet alleen muziek, het is gedrevenheid en sensualiteit,
het is ongeremde vreugde en diepgevoeld verdriet.
Zonder deze jaloersmakende mengeling van gevoelens
zouden Zuid-Europa en Zuid-Amerika simpelweg niet
bestaan...

Fuego Latino is pure verleiding, laat uzelf gaan, zet uw
hoofd stil en open uw hart.
Van Caccini tot Piazzolla, van Puccini tot Gershwin, de
bevlogen musiciennes van Fuego Latino veranderen u in
een warmbloedige romanticus.
U feest met ze mee, uw passie krijgt vrij baan om 
plotseling om te slaan in een allesoverheersende 
melancholie. Oh feestelijk treurig leven, hoe onvatbaar
ben je in je verwarrende tegenstellingen. Maar juist 
daarin schuilt de prikkelende spanning van de muziek
van Fuego Latino.

De muzikale omarming wordt somt onderbroken voor
een praatje tussendoor. Het brengt u even terug op de
wereld, heel even maar.

Programma: (met nieuw repertoire)

Het programma van Fuego Latino bestaat uit Zuid-
Europees en Zuid-Amerikaans klassiek en licht 
repertoire van de componisten: A. Piazzolla,
C.Guastavino, G.Gershwin, G.Caccini, L. Bernstein,
H.Villa-Lobos, A.Ramirez, M.de Falla, J.Rodrigo.

fuego lat ino
klassiek met  een v leugje passie
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Jana Machalett, fluit

Eke van Spiegel, viool

Martina Forni, altviool

Charles Watt, cello

Miriam Overlach, harp

Europa rond de jaren '20 van de vorige eeuw beweegt
en borrelt van nieuwe ontwikkelingen, spanningen en
nostalgie. Een van de spannendste tijden ook in de
muziekgeschiedenis volgens Ensemble Lumaka, want ook
de muziek die geschreven wordt in deze tijd hangt
tussen de laat-romantiek en de moderne klanken in,
tussen teruggrepen op volksmuziek en de roep naar
vooruitgang. Met deze energie van het zoeken naar
vernieuwing stichtte Pierre Jamet in de jaren '20 het
eerste harpkwintet en gaf opdrachten aan veel
bevriende componisten, zoals bijv. Joseph Jongen, Jean
Cras of Albert Roussel. Ensemble Lumaka wijdt dit
seizoen helemaal aan het decennium 1920 en speelt
programma's in verschillende bezettingen met dit deels
bekend, deels verrassend en ongehoord repertoire.
Onderaan vindt u verschillende voorstellen van Sextet
tot Trio. In overleg treedt Ensemble Lumaka ook als
Duo op of ook eens met muziek uit andere tijden.

Programma 1: Kwintetprogramma

A. Roussel Sérénade opus 30 
J. Cras Quintette 

-pauze-
J. Jongen  Concert à Cinq 
L. Lajtha Chamailleries uit ‘Marionettes’ 

Programma 2 : 

Ensemble Lumaka & Valérie Guillorit, sopraan

M. de Falla Psyche voor ensemble & sopraan
A. Roussel Deux poèmes de Ronsard 

voor sopraan & fluit
A. Roussel Trio voor fluit, altviool & cello
M. Ravel Chansons madecasses voor 

sopraan, fluit, cello & harp
-pauze-

M. de Falla Siete canciones voor sopraan & harp
J. Cras Quintette, strijktrio, fluit & harp

e n s e m b l e  l u m a k a  v a n  t r i o  t o t  s e x t e t

Programma 3: fluit, altviool & harp

A. Bax Sonata for flute and harp 
A. Caplet Deux divertissements voor harp 
J. Jongen Deux pieces en trio 

voor fluit, altviool & harp
-pauze-

J. Jongen Danse lente voor fluit en harp 
M.de Falla Siete canciones populares bew. 

voor altviool en harp
L. Smit Trio voor fluit, altviool & harp

Programma 4: fluit, cello & harp

A. Bax Sonata for flute and harp
A. Caplet Deux divertissements voor harp 
J. Jongen Deux pieces en trio 

voor fluit, cello & harp
-pauze-

C. Debussy Sonate voor cello & harp
P. Hindemith  8 Stücke für Flöte allein  
G. Migot Concert voor fluit, cello & harp

Programma 5: 

Noël de France m.m.v. Sabine Wüthrich, sopraan

speciaal kerstprogramma voor fluit, cello, harp & zang
A. Jolivet Pastorales de Noël 

voor fluit, cello, harp
W. Pijper Noël de France 

voor sopraan en harp
C. Saint-Saëns Fantaisie voor fluit en harp opus 124

-pauze-
F. Martin Trois chants de Noël  

voor sopraan, fluit en harp
M. Tournier Six Noëls opus 32 voor harp
J. Jongen Deux pièces en trio 

voor fluit, cello en harp
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Lars Wouters van den Oudenweijer, klarinet

Larissa Groeneveld, cello

Ellen Corver, piano

Vernoemd naar de zoon van Osiris, speelt het Horus
trio in seizoen 2013/2014 een Frans programma. 

Vincent d’Indy (1851-1931) schreef in 1887 zijn trio in
Bes, een groot werk dat doet denken aan een symfonie
van zijn leraar César Franck. 
Werk van de vergeten Franse 19e eeuwse componiste
Louise Farrenc (1804-1875) wordt steeds meer 
herontdekt. Door haar verworven roem als 
concertpianiste, wist ze een positie te bemachtigen op
het Parijse 
conservatorium, in een tijd waarin alleen mannen 
werden toegelaten! 

In eerste instantie dacht Gabriel Fauré (1845-1924) zijn
enige werk voor pianotrio te schrijven voor de 
bezetting zoals die van het Horus trio. Om het werk 
succesvoller te maken verruilde hij de klarinet voor de
viool. Desalniettemin een werk wat ook met de klarinet
volstaat!

Programma: ‘Frans sentiment’

L. Farrenc Trio in Es op. 44 
voor piano, klarinet en cello 

G. Fauré Trio voor piano, viool (klarinet) 
en cello 

-pauze-
V. d’Indy Trio in Bes op. 29 

voor klarinet, cello en piano

horus tr io

Derk Lottman,  viool

Lysande Donoso, bandoneon

Christiaan van Hemert, viool  

Berdien Vrijland, altviool     

Teije Hylkema, cello 

Daniêl Lehman, contrabas  

Vaughan Schlepp, klavecimbel

Margreet Markerink, piano

Piazzolla & Vivaldi

Four seasons brengt een interessant, afwisselend en 
verrassend programma. Zo worden zowel Vivaldi's als
Piazzolla's "Vier Jaargetijden" gespeeld en toegelicht en
zal men tot de ontdekking komen dat ondanks de 
verschillende achtergrond en stijl van de componisten ze
toch compositorisch veel met elkaar te maken hebben. 
Het ensemble bestaande uit strijkkwartet, contrabas,
piano/klavecimbel wordt voor de gelegenheid aangevuld
met violist Christiaan van Hemert. De musici hebben
reeds hun sporen verdiend in de klassieke muziek en zijn
ook specialisten in de speciale technieken en speelstijlen
van de Argentijnse tango.  

Het programma "De vier Jaargetijden" wordt aangevuld
met boeiend repertoire van enkele componisten als
Edward Elgar en Erich Korngold. Beide componisten
staan bekend om hun lyrische melodieën en rijke 
harmonieën. Korngold gebruikte zijn talenten vooral
voor het ondersteunen van dramatische scènes op het
witte doek en behoort tot de pioniers van dit genre. 
De bekende filmcomponist John Williams is de 
belangrijkste navolger van Korngold en ook van hem
zullen enkele werken ten gehore worden gebracht. 

Programma: "De Vier Jaargetijden"

A. Vivaldi De vier jaargetijden
-pauze-

A. Piazzolla Estaciones Porteñas (vier jaargetijden)

v ier  jaarget i jden
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Bas Verheijden, piano

Niek van Oosterum, piano

Zowel Bas Verheijden als Niek van Oosterum zijn in 1974
geboren, respectievelijk in Zeist en Den Helder. Beiden
studeerden bij de beroemde pianopedagoog Jan Wijn aan
het Conservatorium van Amsterdam. Samen wonnen ze in
1998 de Gouden Vriendenkrans op het concours van de
Vereniging Vrienden van het Concertgebouw. Later dat
jaar maakten Bas en Niek hun debuut als duo in de Grote
Zaal van het Concertgebouw. Inmiddels hebben ze in vele
series opgetreden.

Programma 1: ‘Rusland’ (2 piano’s)

I.F. Stravinsky Trois mouvements de
Petrouchka
A. Arensky Suite nr. 2 opus 23 ‘Silhouettes’

-pauze-
D. Sjostakovitsj Concertino opus 94
S. Rachmaninov Suite nr. 2 opus 17

Programma 2: ‘Klassiek’ (2 piano’s)

W.A. Mozart/F. Busoni Duettino
W.A. Mozart/E. Grieg Sonate in C
C. Saint-Saëns Beethoven variationen

-pauze-
J. Brahms Sonate in f opus 34bis

2p ianoduo

Jed Wentz, traverso

Michael Borgstede, klavecimbel

Job ter Haar, cello

Musica ad Rhenum is een van de meest opwindende en
controversiële Oude Muziek - ensembles van dit
moment, en is, volgens "BBC Music Magazine", de 
voorhoede van een nieuwe generatie musici die streven
naar de meest authentieke vorm van uitvoeren. 
Artistiek leider van de groep is de virtuoze fluitist en
dirigent Jed Wentz, die wel beschreven is als: "de koning
van de fluitisten" (Sydney Tribune), "een geboren
dichter" (Boston Globe) en "een frisse bries"
(Volkskrant, Amsterdam). De nieuwste CD van Jed
Wentz, met de complete kamermuziek met fluit van J.S.
Bach, werd onlangs bekroond met een "Diapason d'Or".

Programma 1: ‘La Flûte Allemande’ 

m.m.v. Marion Moonen, traverso

Th. Schwartzkopf        Sonate in G (2 traversi & bc)
W. F. Bach                Duet in e (2 traversi)
G. F. Händel                Sonate in e (traverso &
bc)
G. Ph. Telemann            Triosonate in D uit
“Tafelmusik”

-pauze-
J. S. Bach                Partita in a (traverso solo)
J.S. Bach              "Fantasia chromatica" BWV 903 

(klavecimbel solo)
G. Ph. Telemann           Kwartet in d 

(violoncello, 2 traversi & bc)

Programma 2: Locatelli en Leclair

beroemde componisten in 18e-eeuws Nederland

Jean-Marie Leclair        Sonate in e (traverso & bc)
P. Locatelli        Sonate in D (traverso & bc)
Jean-Marie Leclair        Sonate in C (traverso & bc)

-pauze-
P. Locatelli        Sonate in F (traverso & bc)
G. F. Händel Suite in E (klavecimbel solo)
Jean-Marie Leclair        Sonate in G (traverso & bc)

mus ica ad rhenum



14 www.effacta.nl of publiciteit@effacta.nl voor meer informatie

Jolente de Maeyer, viool

Nicolaas Kende, piano

Jolente De Maeyer werd geboren in 1984 te Brussel. Ze
begon op vierjarige leeftijd vioolles te volgen bij Johan
Lommelen en volgde daarnaast ook pianoles. Toen ze
14 jaar was werd ze uitgenodigd om haar muziekstudies
voort te zetten op de Yehudi Menuhin School in
Engeland. Gedurende vier jaar studeerde ze daar eerst
bij Simon Fischer en later bij Natasha Boyarsky. 
Jolente werd recent toegelaten tot de Muziekkapel
Koningin Elisabeth.

Nikolaas Kende werd geboren in 1981 in een 
muzikantenfamilie. Op 5 jarige leeftijd startte hij met
piano. Hij studeerde aan het Conservatorium van
Amsterdam bij Jan Wijn en aan het Conservatorium van
Antwerpen, waar hij naast piano nog orgel volgde bij
Joris Verdin. Hij vervolgde zijn studies aan de
“Hochschule für Musik und Theater München” bij Elisso
Wirssaladze, waar hij in 2007 zijn Masterklassen-diploma
behaalde. Daarnaast kreeg hij nog onderricht van 
persoonlijkheden als D.Bashkirov,  A.Ciccolini,
M.Perahia, D.Alexeev en Radu Lupu.

Programma 1: Frans/Belgisch programma

F. Poulenc Sonate opus 119
L. Mortelmans Romance 
J. Jongen Légende naïve uit ‘Aquarelles’ 
C. Debussy Sonate in g

-pauze-
A. De Boeck Ballade 
C. Franck Sonate in A

Programma 2: Beethoven/Schubert/Brahms

F. Schubert Sonate in A, D 574
J. Brahms Sonate nr. 2 in A opus 100 

-pauze-
L. van Beethoven Sonate nr.9 in A ‘Kreutzer’ opus 47

v iool  -  p ianoduet “con moto”

YooSeon Lee, piano

Niek van Oosterum, piano

Programma 1: 

Schumann – Brahms (piano vierhandig)

Een programma dat muzikaal ingaat op de relaties
tussen Robert en Clara Schumann en Brahms.

R. Schumann Bilder aus Osten opus 66
J. Brahms Variationen über ein Thema von 

Schumann opus 23
-pauze-

R. Schumann Klavierquintett (bew. Clara 
Schumann)

Programma 2: 

Transcriptions (piano vierhandig)

Een programma met highlights uit de klassieke muziek,
bewerkt voor piano duet
J.S. Bach/Ch. Gounod Prelude in C/Ave Maria 
W.A. Mozart/Singer Eine kleine Nachtmusik 
F. Mendelssohn Sommernachtstraum (selectie)

-pauze-
P.I. Tschaikowsky Notenkraker Suite (selectie)
Piazzolla/Oosterum Grand Tango

Programma’s kunnen altijd aangepast worden voor een
1 uur concert.
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Mathieu van Bellen, viool

Jaap Kooi, piano

Mathieu van Bellen begon met vioolspelen toen hij vier
jaar was. Hij kreeg eerst les van Nienke Schepman en
daarna aan de Academie voor Woord, Muziek en Dans
in Sint Niklaas van Nico Baltussen.
In februari 2000 werd hij uitgenodigd te studeren aan
het Conservatorium van Amsterdam. Van september
2002 tot augustus 2006 studeerde hij, mogelijk gemaakt
door een studietoelage van de VandenEnde Foundation,
aan de Cheltham's School of Music in Manchester bij Jan
Repko.
Momenteel studeert Mathieu aan het Royal College of
Music in London bij de violist Itzhak Rashkovsky, met
hulp van een beurs van RCM.

Programma I:

J.S. Bach Sonate voor viool en piano in f
L.van Beethoven Vioolsonate nr.5 op. 24 in F 

(Frühling)
-pauze-

S. Prokofjev Vioolsonate nr.1 in f, op. 80
C. Saint-Saëns Intro et Rondo capriccioso

Programma 2:

W.A. Mozart Vioolsonate in Es KV 482
S. Prokofjev Cinq Mélodies
C. Debussy Vioolsonate

-pauze-
C. Franck Sonate in A

Programma 3:

L. van Beethoven Vioolsonate nr. 1 op. 12.1 in D 
B. Bartók Vioolsonate nr.1

-pauze-
F. Poulenc Vioolsonate
M. Ravel Tzigane
en/of
C. Saint-Saëns Intro. et Rondo capriccioso

v iool-  p iano

Birthe Blom, viool

Thomas Beijer, piano

“Gerijpte Birthe Blom toont zich een ware
vioolpersoonlijkheid.” en “Vele facetten van het spel
beheerst zij, maar bovenal weet zij een zaal te
beroeren”.

Over Thomas Beijer: 
“Wat een talent, wat een meesterschap”
(Eindhovens dagblad) en “Licht, speels, sensueel”
(Algemeen Dagblad n.a.v. Ravels pianoconcert)

Birthe Blom won in 2005 het Oskar Back Concours en
al eerder de European Music Prize voor duospel.
Thomas Beijer zette in 2007 het prestigieuze YPF-
concours op zijn naam.
Birthe bespeelt de ex-Paul Godwin Stradivarius en de
Sartory strijkstok van Herman Krebbers, haar ter
beschikking gesteld door het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds. 

Bij de programma’s wordt een uitgebreide, persoonlijk
getinte toelichting gegeven.

Programma 1: ‘Let’s Dance!’

L. van Beethoven Sonate nr 9 in A opus 47 
‘Kreutzer’

F. Chopin      2 Walsen (pianosolo)
P.I. Tsjaikovsky Valse scherzo

-pauze-
D. Milhaud  Le boeuf sur le toit 
A. Piazzolla Histoire du tango

Programma 2: ‘Mozart, nur du allein!’

W.A. Mozart Sonate in G, KV 301 
Fantasie KV 475 (pianosolo)
Sonate in Bes, KV 378 

-pauze-
Sonate in G, KV 379 
Adagio in E, KV 261 
Rondo  KV 250

v iool  -  p iano
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ce l lo -  contrabas

Pamela Smits, cello

Quirijn van Regteren Altena, contrabas

Een bijzondere duo combinatie van twee briljante lage
strijkers.  
Celliste Pamela Smits zal met contrabassist Quirijn van
Regteren Altena een divers programma ten gehore
brengen met werken uit de barok, romantiek, Latijns-
Amerika en hedendaagse muziek. Twee bevlogen musici
die met het warme diepe klankenpalet van hun
instrumenten garant staan voor een hartverwarmende
mooie middag.

Programma: ‘Diepe gevoelens’

J. Barrière Sonate à deux
J. Massenet DUO voor contrabas en cello 
J. Hanuš Divertimento in pensieri
J. Golterman ‘Souvenirs de Bellini’ für 

Violoncello und Kontrabass
-pauze-

R. Lemos Folklore-Duette aus Südamerika
A. Schnittke ‘Hymnus II’ für Violoncello und 

Kontrabass 
G. Rossini Duet in D voor cello en contrabas

Mikhail Zemtsov, altviool

Hanna Shybayeva, piano

Hanna en Mikhail zijn allebei in Rusland geboren, sinds
10 jaar zijn ze woonachtig in Nederland. Ze brengen
programma’s van bloedmooie en uiterst ontroerende
Russische stukken uit de negentiende en twintigste
eeuw, om samen met u het enigma van ‘de Russische
ziel’ uit te cijferen.

Programma 1: ‘From Russia with love’

M. Glinka   Sonata voor altviool en piano 
A. Skriabin Desire, Mazurka, Prelude
D. Sjostakovitsj  5 preludes opus 34 

-pauze-
E. Zemtsov  (vader van Mikhail, geb. 1940) 

Melodia in oude stijl
S. Rachmaninov Sonate opus 19

Programma 2: 

‘From Russia with love’ (2013 is het 400 jarig jubileum

van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland)

M. Glinka Sonate voor altviool en piano 
J. Röntgen Sonate nr 2 in As 
D. Sjostakovitsj 5 preludes opus 34 
E. Zemtsov (vader van Mikhail, geb. 1940)

Melodia in oude stijl
-pauze-

A. Werkman  Suite (voor M. Zemtsov) 
S. Rachmaninov Sonate opus 19 

Programma 3: ‘Viola Highlights’

R. Schumann     Märchenbilder opus 113
J. Brahms   Sonate in f opus 120/1

-pauze-
J. Brahms Sonate in Es opus 120/2 
G. Enesco   Concertstuk

‘

a l tv iool  -  p iano
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Elske Tinbergen, cello

Jörn Boysen, klavecimbel

Elske Tinbergen en Jörn Boysen zullen in 2013 als Duo
Tinbergen/Boysen hun 10e seizoen vieren. In de
afgelopen jaren heeft het in historische
uitvoeringspraktijk gespecialiseerde ensemble in heel
Nederland concerten gegeven en het publiek met
onbekende muziek en interessante verhalen verrast.
Onderzoek, uitvoeringspraktijk, Oude Muziek – dat mag
voor velen op het eerste gehoor wat saai klinken. Maar
in de concerten van Tinbergen en Boysen wordt het
publiek vermaakt met onbekende, dus nieuwe Oude
Muziek alsmede met verhalen uit de tijd van de
composities. Composities die op verschillende,
gedeeltelijk zelden gehoorde instrumenten zoals basse
de violon, violoncello piccolo en klavichord, ten gehore
gebracht worden.

Programma 1: ‘De cello en het klavecimbel’ 

A. Magito Sonata I in a
P. Bustijn Suite II in D/ clavecin     
W. de Fesch Sonata IV in d, violoncello

-pauze-
W. de Fesch                Sonata III in d for a Violoncello 
J.A. Reincken          Holländische Nachtigall                        
P. Hellendaal Sonata prima in G 

Programma 2: 'Von dem Violoncellisten insbesondere'

A. Magito Sonata I in F 
J.S. Bach delen uit Suite 6 in D 
P. Bustijn Suite II in D pour le clavecin     
D. Gabrielli Sonate in G 

-pauze-
G. Battista Vitali        Bergamasca per la lettera B per 

il Violone
G.A. Benda                Sonatina (uit Rondeaux und 

Lieder/auch kleine und größere
Klavierstücke)

J.C.F. Bach Sonata in G 

cello - klavecimbel

Szymon Marciniak, contrabas

Yoram Ish-Hurwitz, piano

De virtuoze Poolse contrabassist Szymon Marciniak en
pianist Yoram Ish-Hurwitz vormen sinds kort een duo.
In maart 2011 beleefden zij hun succesvolle
debuutconcert in de Nieuwe Kerk in Den Haag.  
Volgend seizoen bieden zij twee contrasterende
programma’s:

‘De virtuoze romanticus’ is een aansprekend en 
toegankelijk programma, bestaande uit 
romantisch-virtuoos repertoire, al dan niet bewerkt
voor contrabas en piano. 

‘Multicontrabas’ bestaat uitsluitend uit werken die 
speciaal voor contrabas zijn geschreven. Met een 
veelkleurig palet aan stijlen dat het programma rijk is,
wordt het publiek meegenomen op een ontdekkingsreis
vol verrassingen en kan het kennismaken met vele
onvermoede kanten van de contrabas.

Programma 1 : ‘De virtuoze romanticus’

F. Schubert Sonate in a ‘Arpeggione’ D 821
F. Mendelssohn Lieder ohne Worte (selectie)*
J. Brahms Klavierstücke opus 118 (selectie)**

-pauze-
G. Bottesini Introductie en variaties over 

Rossini’s ‘Carnaval in Venetië’
F. Proto Nine variants on Paganini
* bewerking voor contrabas en piano
** piano solo

Programma 2: ‘Multicontrabas’

Ch. Benstead Four Episodes (selectie)
F. Hertl Sonata
F. Rabbath Poucha Dass*

-pauze-
J. Brahms Klavierstücke opus 118 (selectie)**
F. Proto Carmen Fantasy (selectie)
F. Proto Sonata 1963
R. Gliere Tarantella opus 9

2base
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Van Amsterdam Duo

Jeanine van Amsterdam, viool

Vincent van Amsterdam, accordeon

Het Van Amsterdam Duo is een unieke combinatie van
accordeon en viool. Dit kamermuziekduo verzorgt een
afwisselend en verrassend programma, met hun perfecte
samenspel en hoogwaardige interpretatie weten zij het
publiek aan zich te binden. 
De klankkleuren van de twee  instrumenten smelten
zeer goed samen en de musici voelen  elkaar feilloos
aan. 
Het Duo heeft al meerdere prijzen gewonnen,
waaronder het Prinses Christina Concours (2009), het
Nationaal Accordeon Concours (2005, 2006, 2009),
Coupe Mondiale Kroatië (2010), Toonzaal
kamermuziekconcours (2012) en het prestigieuze
Klingenthal concours 2012. 

Programma 1: ‘Russische klanken’ 

I. Stravinsky Suite Italienne
D. Sjostakovitsj 9 Preludes uit opus 34
S. Voitenko Revelations
A. Kusjakov Fünf Spanische Bilder

-pauze-
A. Schnittke Suite im alten Stil 
S. Rachmaninov Vocalise 
S. Berinsky Sempre Majore 
P.I. Tsjaikovsky Valse Scherzo opus 34

Programma 2: ‘Klassiekers en verborgen juwelen’

T.A. Vitali Chaconne
D. Sjostakovitsj 9 Preludes uit opus 34
A. Vivaldi uit De Vier jaargetijden: Winter
S. Rachmaninov Vocalise 
S. Nielsen Reflekser
I. Stravinsky Tango

-pauze-
A. Pärt Fratres
S. Berinsky Sempre Majore 
J. Williams Schindler’s List
A. Piazzolla Tango en La

v iool  -  accordeonhobo-g i taar

Pauline Oostenrijk, hobo, spreekstem

Enno Voorhorst, gitaar

Meer en meer geeft hoboïste Pauline Oostenrijk naast
haar muzikale ook haar literaire talenten de ruimte. De
beeldende, ontroerende en soms hilarische teksten die
ze schrijft weet ze op boeiende en aanstekelijke manier
voor te dragen. In De Voordracht verzorgt zij samen
met gitarist Enno Voorhorst niet zomaar een concert,
maar een ervaring, waarin muziek en poëzie elkaar
afwisselen en versterken. Met composities van Bach,
Marcello, Coste, Villa Lobos en Maderna, en teksten
over muziek en liefde van o.a. J. Slauerhoff, Jean Pierre
Rawie, Ilja Leonard Pfeijffer en... Pauline Oostenrijk.

Pauline Oostenrijk is sinds 1992 als solo-hoboïste
verbonden aan het Residentie Orkest. In 1999 ontving
ze de Nederlandse Muziek Prijs, de hoogste
staatsonderscheiding op het gebied van de Klassieke
Muziek.

Enno Voorhorst:

Zijn eerste CD met werken van Agustín Barrios
Mangoré (Sony 1994) werd zeer lovend ontvangen.
Rico Stover, Barrios kenner bij uitstek, schreef: 
”The C D A gustín Barr ios Mangoré played by Enno

Voorhorst is the best that I have heard thus far .”

(heruitgegeven bij Brilliant Classics)
Hierna zijn nog verschillende CD’s verschenen,
waaronder een Bach en Barrios CD voor NAXOS. Bij
Brillant Classics is onlangs de CD ‘Chaconnes’
verschenen met barok bewerkingen.
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Esra Pehlivanli, altviool

Marko Kassl, accordeon

“De kleuren van de instrumenten zijn soms nauwelijks

te onderscheiden, zo  subtiel vloeit alles in elkaar over.

Prachtig hoe het duo een nieuwe en fascinerende

klankwereld aanboort. V irtuositeit en veelzijdigheid”

(Trouw 2011)

In 2004 begonnen de Turkse altvioliste Esra Pehlivanli
en de Oostenrijkse accordeonist Marko Kassl als duo
kamermuziek te maken. 

Esra voltooide haar opleiding bij Michael Kugel aan het
Conservatorium te Gent en het Conservatorium van
Maastricht met onderscheiding. Marko studeerde bij Mie
Miki-Schenck en voltooide zijn opleiding ook met 
onderscheiding aan het conservatorium van Dortmund.
In 2002 zette zij het prestigieuze "Premio Valentino
Bucchi International Viola Competition" in Rome op
haar naam. Marko Kassl won in 2002 de tweede prijs op
het "3rd JAA accordion competition" in Tokyo. 

Programma 1: ‘Flow my tears’

J. Dowland Flow my tears 
If my complaints could passions move 

B. Britten Lachrymae opus 48 
J. S. Bach Sonate nr. 1 in G BWV 1027 

-pauze-
A. Pärt Fratres 
I.F. Stravinsky Suite Italienne 
M. Ravel Pièce en forme de Habanera

Programma 2: Songs and Dances

A. Piazzolla delen uit ‘Histoire du Tango’
I. Albéniz Tango opus 165/2 
B. Bartók Romanian Folk Dances 

-pauze-
M. de Falla Suite Populaire Espagnol 
I.F. Stravinsky Chanson Russe 

Tango 
R. de Man Tangente

duo mares v iool  -  v iool

Birthe Blom, viool

Edgar Pujol, viool

Cum laude afgestudeerd in Lausanne en aan de
Menuhinacademy besloten Birthe Blom en de uit Spanje
afkomstige Edgar Pujol in 2009 niet alleen hun leven te
delen, maar ook om hun muzikale aspiraties samen te
brengen in een duo.
Inmiddels hebben zij met veel succes opgetreden in 
concertseries en op festivals.

Programma 1: duo viool/viool

Het programma voor twee violen bevat werk uit
verschillende stijlperioden: van Bach tot Ligeti met o.a.
het duo concertante van De Beriot uit de romantische
periode en de op de 3e Partita van Bach geïnspireerde
spectaculaire solosonate van Ysaÿe uit 1923.
Een zeer verscheiden, verrassend en toegankelijk
programma, dat mondeling met persoonlijke “noten”
van de musici zal worden verlevendigd.

J.M. Leclair  Sonate nr 2 en 5
J. S. Bach 3e Partita voor vioolsolo
L. Boccherini Duo voor twee violen
W.A. Mozart Bekende aria’s en melodieën

-pauze-
C. de Beriot Duo concertante 
S. Prokofjev Delen van de sonate voor 2 violen
E. Ysaÿe Solosonate nr 2
G. Ligeti Ballade and dance

Programma 2: met pianiste Mirsa Adami 

De composities voor twee violen en piano verdienen
meer bekendheid.  Prachtige, aansprekende muziek.
A. Vivaldi La follia/l’estravagante, 2 vi. en b.c.
M. Moszkowski Suite voor twee violen
en piano 
B. Martinu Sonatine voor twee violen en piano.

-pauze-
M. de Falla Danse Espagnole voor viool en piano
I. Albéniz Cordoba voor pianosolo 
P. de Sarasate Romanza Andaluza voor viool en piano
D. Milhaud  Sonate voor piano en 2 violen
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Quirine Scheffers, viool

Izhar Elias, gitaar

Programma 1:  “Schubert & Paganini”

Schubert en Paganini behoren tot de meest bekende
componisten uit het begin van de 19e eeuw. Maar wist
u dat beide componisten ook zeer goed gitaar speelden
en dat Paganini haast net zo´n duivelskunstenaar op de
gitaar was als op de viool?
De gitaar was handzaam en modieus. Het instrument
klonk in talrijke salons en huiskamers. Je kon er rijke
dames mee imponeren, of lekker mee in het park gaan
zitten bij de picknick.

F. Schubert Original Tänze
F. Schubert Liebesbotschaft,Ständchen
N. Paganini Grande Sonata
L. van Beethoven Adelaide
F. Schubert Erlkönig (arr. I. Elias)

-pauze-
N. Paganini Centone di Sonate
V. Kucera Capricci per violino e chitarra

Hommage à Paganini
F. Schubert Arpeggione Sonate in a

Programma 2: PARIS PARIS

De muzikale hoofdstad Parijs

De componisten in dit programma waren een groot
deel van hun leven werkzaam in Parijs, en zijn beïnvloed
door elkaar en hun liefde voor de Spaanse folklore.
Ravel, Debussy, De Falla, Turina, Poulenc en Ibert
kunnen beschouwd worden als de belangrijkste
vertegenwoordigers van een nieuwe Franse stroming
binnen de muziek in de eerste helft van de 20e eeuw. 

A. Lhoyer Grand Duo Concertant, op. 28 (Parijs, 1813)
M. Ravel Pièce en forme de Habanera (Parijs, 1907)
J. Turina Sonata opus 61 (Parijs, 1932)
J. Ibert Entre'acte (Parijs, 1935)

-pauze-
F. Poulenc Sarabande (New York/Parijs, 1960)
M. de Falla Danse Espagnole, uit: La Vida Breve 

(Nice, 1913)

v iool  -  g i taar

Mikhail Zemtsov, altviool

Enno Voorhorst, gitaar

Een duo altviool-gitaar komt niet vaak voor, maar het
gaat prachtig samen! De lage klank van de altviool past
precies in het klankgebied van de gitaar waardoor beide
instrumenten volledig tot hun recht komen. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat Paganini al schreef voor deze
bezetting. Altviolist Mikhail Zemtsov en gitarist Enno
Voorhorst troffen elkaar vijf jaar geleden en gaven
samen sindsdien vele concerten in binnen- en 
buitenland. Het programma van Duo Macondo wordt
gedomineerd door Spaanse en Zuid-Amerikaanse
muziek maar bevat ook hedendaags werk. In 2009 
verscheen bij Ottavo hun eerste CD met werk van o.a.
Albéniz, Granados, Piazzolla, Pipò en Zemtsov.
Opvallend is de voorliefde voor Latijns Amerikaanse
muziek. 
Dit is niet verwonderlijk omdat Mikhail Zemtsov lange
tijd in Mexico werkte en zelfs het Mexicaans 
staatsburgerschap heeft ontvangen. Enno Voorhorst op
zijn beurt wordt gezien als één van de beste Barrios
(Paraguay) interpreten en nam twee complete CD’s op
met werk van deze componist. 

Programma:

E. Granados Intermedio
J. Nin Seguida Española
C. de Jong Sonata Tanguistique
M. Zemtsov Milonga del Diablo, Al Rato, 

Veras, Tango
-pauze-

H. Villa-Lobos Modinha, 
Bachianas Brasileiras nr. 5
Distribuçào de flôres

M. Maria Ponce Scherzino
Scherzino Mexicano

A. Piazzolla Histoire du Tango

duo macondo
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Izhar Elias, gitaar

Fernando Riscado Cordas, gitaar

MENU, een nieuwe formule.

Fernando Riscado Cordas jr.:

‘Fernando Cordas speelt met zo’n gemak, meesterschap
en uitdrukkingskracht dat de muziek als nieuw klinkt.’  
(Luister Magazine)

Izhar Elias, winnaar Nederlandse Muziekprijs 2011:

“Bij Izhar Elias is de gitaar orkest en zanger” 
(NRC, maart 2011)

“De kracht van zijn dwingende en heldere subtiliteiten
overwon.” 
(Telegraaf, maart 2011)

Dit is niet zomaar een concert, maar een speciale
formule. In overleg tussen Izhar, Fernando en de
concertlocatie wordt een MENU samengesteld uit een
aantal onderdelen. We blijven niet in de concertzaal
alleen, maar het liefst wordt u ook nog meegenomen
naar de foyer, die voor de gelegenheid omgetoverd
wordt tot Weense salon of Spaanse tapas bar. Fernando
en Izhar lopen voorop met opzwepende barokdansen en
wijzen u de weg naar de volgende ruimte, waar u een
nieuwe verrassing te wachten staat. Om het muzikale
feest compleet te maken kunnen er passende hapjes en
drankjes bij geserveerd worden.

Menu,  muziek en hapjes 

Zo werkt het:
1) U kiest welke onderwerpen u in het concert wilt.

2) Per onderwerp kiest u enkele stukken. 

3) In overleg met Izhar en Fernando wordt bekeken
waar de onderwerpen uitgevoerd gaan worden. Er
kunnen ook meerdere onderwerpen in de zaal worden
uitgevoerd d.m.v. een alternatieve zaalindeling.

4) Als extraatje kunt u ervoor kiezen om bij een van de
onderwerpen een passend drankje en/of hapje aan te
bieden. De organisatie van catering zal in handen zijn
van de concertlocatie, maar gaat in overleg met Izhar en
Fernando.

Keuzes:

ONDERWERP 1: “Italiaanse opera” 

Stukken:
V. Bellini: Ouverture tot “Il Pirata”
Mozart: Ouverture tot “La clemenza di Tito”

ONDERWERP 2: “21e eeuwse lounge “

Stuk: 
T. Räisänen: Liquid Mosaic

ONDERWERP 3: “Weense salon”

Stukken:
J. Haydn / F. de Fossa Grand Duo nr.3, in F
F. Schubert Aufenthalt
F. Schubert Klaviersonate in A, D 664

(arr. F Riscado Cordas)
L. van Beethoven Diverse bewerkingen door 

tijdgenoten van Beethoven

ONDERWERP 4: “Spaanse tapas bar”

Stukken:
Spaanse barokdansen 
F. Corbetta Chaconne 
I. Albeniz Cordoba
E. Granados Valses Poeticos en Andaluza
M. de Falla Danza Espanola (La Vida Breve) 

Danza del Molinero
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Miriam Overlach

Miriam Overlach, harpiste en muzikale duizendpoot, is
steeds op zoek naar de balans tussen het bewaren van
tradities enerzijds en vernieuwing en het overschrijden
van grenzen aan de andere kant. 

Zo werkt zij in orkesten en ensembles, als soliste en op
kamermuzikaal gebied, als improvisator en in 
samenwerkingen met kunstenaars uit andere disciplines
o.a. als medeinitiator van de groep Radio Kootwijk
Live.Miriam is winnares van verschillende 
soloconcoursen zoals het Vriendenkrans Concours en
Nederlands Harp Concours 2007, laureate van het
'Deutscher Musikwettbewerb' 2008, het
Grachtenfestival Conservatorium Concours 2006 en het
Internationaal Harp Concours Martine Géliot 2002. 

De afgelopen jaren gaf Miriam tientallen solo- en 
kamermuziekrecitals in Nederland en Duitsland 
(tournee via de Deutsche Musikwettbewerb prijs), 
waaronder in de kleine zaal van het Concertgebouw, de
NDR in Hannover, Musikverein Bamberg (live uitzending
via Bayrischer Rundfunk), Festival Muzikale Zomer
Oostfriesland en Peter de Grote Festival.Miriam speelt
regelmatig bij o.a. het Radio Filharmonisch Orkest, De
Radio Kamer Filharmonie, het Nederlands
Philharmonisch Orkest (De Nederlandse Opera) en
hedendaagse muziekensembles zoals Asko|Schönberg en
Ensemble Modern Frankfurt. 

J.S. Bach Suite voor luit in ges
L.  Berio Sequenza II per arpa
C. Saint-Saens Fantasie pour harpe op. 95

-pauze-
K. Saariaho Fall
D. Scarlatti Sonata's in A 
M. Tournier Sonatine
Miriam Overlach Improvisation

harp solo

Izhar Elias, gitaar

Fernando Riscado Cordas, gitaar

Dit is een intiem concert waarin de gitaar in al haar
facetten aan bod komt. De gitaar die kan zingen, kan
dansen, kan huilen, lachen, smachten en snerpen.
Hoeveel vrouwenharten worden er niet veroverd met
de gevoelige snaren van de gitaar? Dat was vroeger niet
anders. Met de gitaar kon je onder het balkon van je
liefje een serenade brengen. In Wenen bruisten de
salons wanneer de Italiaan Giuliani polonaises kwam
spelen. Schubert speelde gitaar met zijn vrienden in het
park. 
En de muziek van Albeniz en De Falla in dit programma
is een echte ode aan de Spaanse gitaar, met veel passie
en puntige ritmes.

Programma:

M. Giuliani Polonesi Concertanti, opus 137
F. Schubert Deel I 'Allegro Moderato' uit 

Klaviersonate in A-Dur D 664 
(arr. F Riscado Cordas)

L. van Beethoven ‘Marcia Funebre sulla morte 
d'un eroe’ uit piano sonata 
no.12, op. 26(Izhar solo)

L. van Beethoven Deel II ‘Andante con moto quasi 
Allegretto’ uit strijkkwartet 
op.59 no.3 “Rasumovsky”

-pauze- 
T. Raisanen Liquid Masaic
I. Albéniz Asturias (Fernando solo)

Cordoba (duo)
M. de Falla Danza Espanola (La Vida Breve)

g i taar -  g i taar
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Olga Mustafaeva

Olga Mustafaeva werd op 12 Juni 1979 in St.Petersburg
(Rusland) geboren. Enthousiast gemaakt door haar 
moeder, begon Olga op vierjarige leeftijd met piano 
spelen. Vanaf haar vijfde levensjaar volgde ze de 
muziekschool in haar geboorteplaats en startte haar
eerste openbare optredens. Olga was als elfjarige 
winnaar van de “1e Tchaikovsky Leningrad Competition
voor jonge pianisten”. 

Programma 1:

‘Lief en Leed door de eeuwen heen!’ 

W. A. Mozart Sonate in a KV 310 
F. Chopin  Ballade nr. 1 in g opus 23  
R. Schumann selectie uit Fantasiestücke opus12
S.Rachmaninov selectie uit Etudes - Tableaux, 

Preludes en Moments Musicaux-
-pauze-

F. Liszt  Sonetto 123 del
Petrarca 
F. Liszt Polonaise nr. 1 Melancolique
F. Liszt  Feux follets (uit Etudes
transcendante)
M. Ravel Ondine (uit Gaspard de la Nuit) 

Programma 2: 

‘Transcripties en Romantische virtuositeit’

Bach/Godowsky Sarabande
Bach/Busoni  Orgel Vorspiele ‘Ich ruf zu Dir, 

Herr Jezu Christ!’
Schumann/Liszt Widmung
Schubert/Liszt Liebesbotschaft
Schubert/Liszt Valse Caprice nr. 6
Wagner/Liszt Isoldes Liebestod
Gounod/Liszt Faust Valse

-pauze-
F. Chopin Ballade nr. 1 in g opus 23
F. Chopin  Etudes opus 25 nr. 12, opus10 

nr. 9, opus 10 nr.4 
F. Liszt Valse Impromptu

p iano solo

Hanna Shybayeva

Sinds het begin van haar internationale carriëre op 
elfjarige leeftijd is Hanna Shybayeva gegroeid van 
"child-prodigy" tot de volwassen en boeiende pianiste
die zij thans is, geprezen door pers en publiek voor haar
muzikale interpretaties, energie, groot gevoel voor vorm
en voor de rijkdom van haar kleuren-palet, zowel 
solistisch en als partner in kamer- en vocale muziek.

Sinds 2008 is zij een vast lid van het New European
Ensemble. Dit ensemble bestaat uit jonge solisten en is
op dit moment een van de meest innovatieve ensembles
voor nieuwe muziek. 
In het zelfde jaar begint Hanna een kamermuziek project
"Simfonie in de Kamer" samen met Ysaye Strijk Trio.
Dit is een project dat zich concentreerd op de
historische bewerkingen van simfonische werken naar
kamermuziek.

Programma 1: “Polyphony and all that jazz...”

J.S.Bach selectie uit WTK Preluden en Fuga’s
D.Sjostakovich selectie uit Preluden en Fuga’s op. 87

-pauze-
N.Kapustin selectie uit Preluden en Fuga’s op.82

Programma 2: “Jazz-Tango Soiree”

E.Schulhoff 5 Etudes in Jazz Style
N.Kapustin Sonata op.62 nr.6

-pauze-
A.Ginastera 12 American Preludes
I.Stravinsky Tango
A.Piazzolla Tango’s 

Programma 3:

L.van Beethoven Variaties in c-klein 
J.Brahms Rhapsodies op.116 

-pauze-
J.Brahms 2 Rhapsodies op.79   
L.van Beethoven Sonata nr. 32 op.111

p iano solo
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Nikolaas Kende

De Belgische pianist Nikolaas Kende werd geboren in
1981 in een muzikantenfamilie. Op 5 jarige leeftijd 
startte hij met piano. Hij studeerde aan het
Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn en aan het
Conservatorium van Antwerpen, waar hij naast piano
nog orgel volgde bij Joris Verdin. Hij vervolgde zijn 
studies aan de  “Hochschule für Musik und Theater
München” bij Elisso Wirssaladze, waar hij in 2007 zijn
Masterklassen-diploma behaalde. Daarnaast kreeg hij
nog onderricht van 
persoonlijkheden als D.Bashkirov,  A.Ciccolini,
M.Perahia, D.Alexeev en Radu Lupu.

Nikolaas heeft zeer veel gerenommeerde prijzen 
gewonnen.

Programma 1: Hongaars Programma

B. Bartók 3 Hongaarse volksliederen uit 'Csik'
Z. Kodály 7 klavierstukken opus 11
F. Liszt Après une lecture de Dante

-pauze-
B. Bartók Suite opus 14
F. Liszt Sonetti del Petrarca
Z. Kodály Marosszek-dansen 

Programma 2: Brahms/Schumann

J. Brahms 3 Intermezzi opus 117
R. Schumann Etudes voor piano, opus 13 

‘Symphonische Etüden’
-pauze-

J. Brahms Variaties op een thema van Schumann 
opus 9

R. Schumann Faschingsschwank aus Wien opus 26

p iano solo

Yoram Ish- Hurwitz

Met dit recitalprogramma begeeft Ish-Hurwitz zich naar
het begin- en eindpunt van wat vaak wordt bestempeld
als de Gouden Eeuw van de pianomuziek.
De stukken na de pauze staan geheel aan de andere
kant van het romantische spectrum. Liszt schreef de
drie werken als onderdeel van zijn Troisième Année de
Pèlerinage.
Een Japanse prent waarop goudvissen stonden afgebeeld
zou de Franse componist tot dit werk hebben aangezet,
dat een afsluiting vormt van de tweede serie Images. 

Debussy had grote bewondering voor de Spaanse pianist
en componist Albéniz en diens meesterwerk Iberia. El
Albaicín is afkomstig uit deze indrukwekkende cyclus en
verwijst naar de zigeunerwijk in Granada met een 
schitterend uitzicht op het Alhambra. De virtuositeit in
dit stuk lijkt te verwijzen naar Liszt. Hoewel Albéniz,
zijn eigen beweringen ten spijt, nooit les kreeg van de
beroemde meester, is diens invloed ontegenzeggelijk
aanwezig. 
Albéniz schreef Iberia vlak voor zijn dood afwisselend in
Parijs en in Nice en wist daarin Spaanse folkloristische
elementen te verenigen met Frans raffinement.

Programma:

F. Schubert Sonate in G, D. 894
F. Liszt Aux Cyprès de la Villa d'Este 

(Threnodie I)
Aux Cyprès de la Villa d'Este 
(Threnodie II)
Les jeux d'eaux à la Villa d'Este

C. Debussy Images, deuxième livre
1. Cloches à travers les geuilles
2. Et la lune descend sur le 
temple qui fut
3. Poissons d'or

I. Albéniz El Albaicín

p iano solo
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Jorrit van den Ham

Jorrit van den Ham (in 1981 geboren te Amsterdam)
werd toen hij dertien jaar oud was toegelaten tot de
afdeling jong talent van het Hilversums Conservatorium,
om een jaar later zijn pianostudie voort te zetten bij
Marjès Benoist aan het Conservatorium van
Amsterdam. 

In deze periode deed hij met succes mee aan het
Nationaal Concours en het Prinses Christina Concours
waar hij enkele prijzen behaalde. Onder de hoede van
Hakon Austbö en Naum Grubert rondde hij zijn 
conservatoriumopleiding af met het behalen van een
masterdiploma in juni 2006. In 2007 ontving hij een
derde prijs in de landelijke finale van het Euro
Concours. In het buitenland  volgde  hij masterclasses
bij Clifton Matthews en Jacques Rouvier. 
Ook  studeerde hij langere tijd bij Peter Feuchtwanger
te Londen van wie hij nu assistent is.

Programma 1:  'Een avond Weense Klassieken'

J. Haydn Fantasia in C Hob. XVII
4
W.A. Mozart Fantasia in c KV 475
L. van Beethoven Sonate in cis ‘quasi una fantasia’ 

opus 27/2 ‘Mondschein’
-pauze-

F. Schubert Sechs Moments Musicaux D 780
F. Schubert                 Drei Klavierstücke 

(Impromptus) D 964

Programma 2: 'Lieder ohne Worte'

F. Schubert Sechs Moments Musicaux D 780
F. Schubert                 Drei Klavierstücke 

(Impromptus) D 964
-pauze-

F. Schubert/F. Liszt Liebesbotschaft
Aufenthalt (Uit:Schwanengesang)

F. Chopin/F. Liszt Frühling  
F. Chopin Ballade nr 3 opus47
F. Chopin Scherzo nr. 2 opus 31

p iano solo

Vincent van Amsterdam

Met grote toewijding bespeelt Vincent van Amsterdam
zijn instrument. Hij musiceert als solist met zijn hele lijf,
zichtbaar en hoorbaar scherp, attent en meer dan
verleidelijk. Met prachtig geaccentueerd en intrigerend
spel breekt hij een lans voor het klassiek accordeon.  

Programma 1: ‘Vanuit de Diepte’

S. Goebaidoelina De Profundis
W. Boogman Genieting V 
F. Mendelssohn uit: ‘A Midsummer Night’s 

Dream’: Scherzo
W. Solotarjov Kammersuite 

-pauze-
J. S. Bach Wachet auf, ruft uns die Stimme

A. Kusjakov Autumn Sketches 
V. Runchak nr. 1 ‘Portraits of the composers’

* Near the portrait of N. Paganini
* Devoted to I. Stravinsky

Programma 2: ‘Levendig Bayan’

D. Scarlatti Sonate in E
J.Ph. Rameau Suite 
W. Jacobi Divertissement 

-pauze-
W. Solotarjov Kloster von Ferapontov
W. Boogman Genieting V 
F. Mendelssohn Spinnerlied
F. Mendelssohn uit ‘A Midsummer Night’s 

Dream’: Scherzo

accordeon solo
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Peter Beets, piano

Frans van Geest of Marius Beets, contrabas

Gijs Dijkhuizen, drums

Hoewel Frederic Chopin van Europese afkomst is, heeft
zijn muziek een grote invloed gehad op de 
onstaansgeschiedenis van de Amerikaanse jazzmuziek. In
het programma Chopin meets the Blues laat pianist
Peter Beets zien en horen hoe de muziek van de Poolse
grootmeester in Amerika vermengd is geraakt met de
typisch Afrikaanse ritmes en bluestoonladders. In dit
programma worden de mooiste nummers van Chopin in
een swingend hedendaags jasje gestoken. De combinatie
van bluesy improvisaties, Afrikaanse jazzritmes en het
muzikaal raamwerk van de Poolse grootmeester staan
garant voor puur genieten.

Peter Beets: a world class jazz pianist.

Hij is een pianist van wereldklasse, oogst zowel in 
binnen- als buitenland grote bewondering, speelde met
jazzgroten als Elvin Jones, Chick Corea, Wynton
Marsalis, "Toots" Thielemans, Teddy Edwards, Roy
Hargrove, Johnny Griffin en John Clayton, maakte CD's
met Jeff Hamilton en Curtis Fuller en lanceerde in 2001
zijn veelgeprezen CD "New York Trio", welke het begin
inluidde van een bloeiende internationale carrière.

Er is ook een CD gemaakt van de voorstelling.
Op deze CD worden de mooiste composities van
Chopin in een swingend hedendaags jasje gestoken. De
CD is opgenomen in New York met naast Peter Beets
op piano Reuben Rogers op contrabas, Joe Cohn op
gitaar en Greg Hutchinson op drums.

Peterf Beets heeft in 2010 samen met het Jazz
Orchestra Of The Concertgebouw een Edison voor de
CD 'Blues for the Date' gewonnen.

chopin meets the b lues

Maria de Fátima, zang 

Daniël Raposo, portugese gitaar

Aleix de Gispert, klassieke gitaar

Felix Hildenbrand, contrabas 

In haar programma Tudo isto é Fado toont Maria de
Fátima aan dat inderdaad alle hoogte- en dieptepunten
van het leven in een Fado-lied bezongen worden. Naast
klassiekers uit het rijke Fado-repertoire zal Maria de
Fatima ook een aantal bekende Nederlandse 
levenslied-melodieën voorzien van Portugese teksten en
deze uitvoeren in een typisch Fado arrangement. Zij is
de eerste fado-zangeres die dit aandurft, waardoor het
niet alleen een bijzonder, maar ook een volstrekt uniek
programma belooft.
Alles is Fado bij deze pure fadista. Al vanaf haar 12e het
zingt zij het Portugese levenslied met hart en ziel, op
een manier waardoor je als toeschouwer onmiddellijk
wordt gegrepen.

Persquotes:
“wie deze diva wel eens live heeft horen zingen, weet

het: ze maakt zo ’n verpletterende indruk dat eerder

genoemde zangeressen erbij verbleken”

Memorias do Fado … de puurste fadoplaat oo it in

Nederland gemaakt” 

(Mixed magazine) 

“Wat een stem! Wat een overrompelende

overtuigingskracht.

Dit is het echte werk” (Het Parool)  

f ado-maria  de fat ima
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verenliefde 5+

Verenliefde, een fabelachtig kinderconcert  

Viola is een succesvolle zangeres. Met haar gaat alles
perfect! Alleen die onmogelijke hoge C bederft alles.
Wanhopig wil Viola op zangles bij de ijdele Juffrouw
Ooievaar.
Ze vertrekt naar het bos om Isadora Paradijsvogel de
weg te vragen. Aan het slot van de voorstelling begrijpt
Viola dat ze er mag zijn zoals ze is, of ze nu de hoge C
haalt of niet.
En dat zij dankzij de schoonheid van de muziek zelf de
mensen kan betoveren.

Verenliefde is een kinderconcert en verhaal dat
klassieke muziek dichter bij de kinderen brengt.
In Verenliefde combineert klassiek zangeres Ilona
Stokvis
de uitbundige, carnavaleske uitingen van de beroemde
vogels Juffrouw Ooievaar en Isadora Paradijsvogel met
de schoonheid en de kwaliteit van klassieke muziek.
Zij speelt in Verenliefde de zangeres Viola in dialoog en
samenzang met deze twee Fabeltjeskrantpoppen.

Dit kinderconcert is voor Ilona Stokvis voortgevloeid uit
haar medewerking aan De Fabeltjeskrantmusical. 
Hierin gaf zij gestalte aan Juffrouw Ooievaar en Isadora
Paradijsvogel.

Verenliefde wordt aanbevolen door artistiek directeur
Koor Nederlandse Opera Martin Wright, componist/
arrangeur Ruud Bos en door Ruud van Eeten, directeur
Muziekcentrum De Toonzaal ’s Hertogenbosch. 

Genre: Familievoorstelling 5+ 
Duur: 55 minuten:
Speelperiode: Hele jaar
Zaal: Klein, Middelgroot

Script: Ingrid Willemse
Liedvertalingen: Ilona Stokvis 
Poppen: Karen Beens
Piano: Maarten Hillenius of Annemarie de Boer 

De Nachtwacht

Leeftijd: 5-11 jaar

Duur: circa 50 minuten

Marieke de Bruijn, Viool, zang, spel

Marjolein Bakker, Piano, percussie, zang, spel

Suze Stiphout, Contrabas, spel

Na de succesvolle interactieve kindervoorstelling “ Vlieg
met me mee” brengt Trio Vidalita een nieuwe 
voorstelling boordevol spanning, humor en met 
natuurlijk weer een grote rol voor ons jonge publiek.
Wat doen jullie ‘s nachts? Ga je altijd braaf slapen? 
Of lig je wel eens uren wakker? Ben je bang voor 
spoken ....? 
Hou je wel eens een slaapfeestje zonder dat je ouders
dat weten?
Allemaal vragen die we samen gaan beantwoorden.

Soms is de muziek zo spannend dat je je het liefst onder
je stoel, onder de vleugel of achter de contrabas zou
willen verstoppen.

Denk maar aan de griezelige muziek van Ligeti , Cowell
en de “Danse Macabre” van Saint Saens met de 
snerpende vioolklanken. Maar er is ook muziek waar je
heerlijk op kunt wegdoezelen, zoals de mooie nocturnes
van Chopin en Grieg. En wie kent niet “Eine Kleine
Nachtmusik” van Mozart en de “Moonlightsonate” van
Beethoven of “Round Midnight” van Duke Ellington. 
De mooiste muziek van de wereld is geinspireerd op de
nacht en is vaak ook ‘s nachts gemaakt. 

Wil je meezingen met ons eigen “Nachtlied” of wil je
vertellen waarom je wel eens bang bent in bed of ga je
gewoon lekker achterover in je stoel luisteren naar de
mooie muziek van het muzikale trio.
Alles kan!

WE GAAN NOG LANG NIET SLAPEN!

familievoorstelling 5+
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