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Geachte concertorganisator,
Met veel plezier bied ik u hierbij de brochure van
Ellis Smit Producties aan voor het seizoen
2017/2018.
Zoals velen van u weten ben ik al jaren lang actief
in de kamermuziek, eerst voor het Nederlands
Impresariaat en daarna voor St. Kamermuziek
Amsterdam en Nederland, Effacta Productions en
De Swart Management. Door het terugtrekken
van Tina de Swart uit de kamermuziekmarkt heb ik
besloten mijn eigen impresariaat te starten.
De genoemde ensembles en solisten in deze
brochure kan ik u van harte aanbevelen voor uw
kamermuziekserie. Wij hebben ons best gedaan
om voor u de mooiste programma's samen te
stellen maar voor speciale programmawensen
kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.
Voor verdere informatie hierover sta ik u graag te
woord.
Ik zie uit naar uw reactie en verheug me op
voortzetting van oude of het begin van een
nieuwe samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Ellis Smit

PS: Meer musici/ensembles en verscheidene
keuzeprogramma's vindt u op
www.ellissmitproducties.nl
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In juni 2015 studeerde het Aristos Kwartet als
eerste kwartet van Nederland succesvol af in de
Master Strijkkwartet, een samenwerking tussen
de NSKA en het conservatorium van Amsterdam.
In december van datzelfde jaar won het Aristos
Kwartet een stipendium van 15.000,- euro ter
ondersteuning van hun carrière en studie. Deze
prijs werd feestelijk uitgereikt door het
Kersjesfonds in het Concertgebouw.
Programma 1:
Programma 2:
Een programma dat begint met het vrolijke
strijkkwartet van Haydn, bijgenaamd 'The Joke'
waarin hij grotendeels van het stuk grapjes maakt,
maar de echte grap pas aan het einde wordt
gemaakt. Gedurende het programma gaan we van
een positieve sfeer steeds meer over naar een
grimmigere sfeer, met als klap op de vuurpijl het
onstuimige laatste strijkkwartet van
Mendelssohn.
Haydn
Puccini
Bacri
Mendelssohn
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Strijkkwartet in Es opus
33/2 'The Joke'
'Crisantemi'
Strijkkwartet nr. 3 'Esquisses
pour un Tombeau'
Strijkkwartet in f opus 80

Dit programma bevat misschien wel de bekendste
werken binnen het strijkkwartet oeuvre van zowel
Mozart als van Schubert. Het kwartet van Mozart
ontleent zijn bijnaam aan het mysterieuze en
eigenaardige begin. Gevolgd door het enige stuk
origineel geschreven voor strijkkwartet door
Puccini na het overlijden van een dierbare vriend.
ter afsluiting het bekende strijkkwartet 'der Tod
und das Mädchen' met het bekende tweede deel.
Mozart
Puccini
Schubert

Strijkkwartet in C KV 465
'Dissonanten'
Crisantemi
Strijkkwartet nr. 14 in d 'Der
Tod und das Mädchen'

Het Dudok Kwartet Amsterdam bouwt de
programma's voor de komende seizoenen op
rondom één meesterwerk uit de strijkkwartet
literatuur.
Het meesterwerk van 2017-2018 is het
strijkkwartet van Mendelssohn opus 80. Dit zeer
aangrijpende kwartet, geschreven na de
plotselinge dood van zijn zusje Fanny, is het Dudok
Kwartet Amsterdam op het lijf geschreven. De
andere stukken hebben allemaal een link met het
kwartet van Mendelssohn.

Programma 3:
Schubert
Mendelssohn

Strijkkwartet in Es D 87
Strijkkwartet in f
opus posth. 80

alternatieven:

(pianist nader te bepalen)

Schumann
Schumann
Pfitzner

Strijkkwartet in a opus 41/3
Pianokwintet in Es opus 44
Strijkkwartet nr. 2 in cis
opus 36
Pianokwintet

Programma 1:
Weinberg
Mendelssohn

Strijkkwartet nr. 3 in d
opus 14
Strijkkwartet in f
opus 80

Schnittke

Programma 2:
Schubert
Pfitzner

Strijkkwartet in Es D 87
Strijkkwartet nr. 2 in cis
opus 36 (opname gepland
in 2017)

Omdat elke concertzaal en elke serie uniek is,
maakt het Dudok Kwartet Amsterdam voor elk
concert in overleg met het podium een
programma op maat.
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Het was een kwestie van tijd en gelukkig is die
tijd nu gekomen. Het Cellokwartet Ferschtman!
Na een uitnodiging van de beroemde celliste
Natalia Gutman aan haar allereerste leerling
Ferschtman om – samen met een paar van zijn
betere studenten – te komen spelen tijdens haar
festival in Zuid-Duitsland.
De stuk voor stuk top cellisten betraden zo voor
het eerst gevieren het concertpodium. Larissa
Groeneveld, een van de vooraanstaande
Nederlandse cellisten van deze tijd en o.a. lid van
het Osiris Trio. Keti Roinishvili, winnares van
verschillende internationale concoursen, finalist
van de laatste editie Dutch classical talent.
Willem Stam, lid van het Ysaÿe Strijktrio
concerteert over de hele wereld met recitals en
optredens met verschillende orkesten. En
natuurlijk Dmitry Freschtman, een levende cello
legende. Hij is al meer dan 33 jaar verbonden aan
het Sweelinck Conservatorium Amsterdam en
geeft ook les aan het Koninklijk Conservatorium
Den Haag.
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Programma:
Matz
Popper
Oene van Geel
Kousnetzoff
Fitzenhagen

Kwartet in d
Suite opus 16
'Floating'
'Varden'
Suite Cinq Parties pour
quatre violoncelles
Konzertwalzer opus 31

Elise Besemer (1994) behaalde de 1e prijs op
het Davina van Wely Concours en onlangs won
zij de 2e prijs op het Oskar Back Concours.
Shin Shihan (1994) was tweemaal eerste
prijswinnaar van de Iordens Viooldagen.
Shih-Hsien Tsai (1990) behaalde in 2015 de 2e
prijs op The National Viola Competition in
Nederland.
Armen Nazarian (1984) behaalde in datzelfde
jaar de 1e prijs op The National Viola
Competition.
Boris Nedialkov (1992) behaalde de zilveren
medaille bij de derde internationale
cellocompetitie 'David Popper' in Hongarije.
Alexander Warenberg (1998) werd 1e
prijswinnaar van het nationaal concours van de
Stichting Jong Muziektalent Nederland
Programma:
Schubert
Mozart

Strijkkwintet in C
opus 163 posth. D 956
Strijkkwintet in g KV 516
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Deze musici concerteerden al in veel verschillende kamermuziekbezettingen samen.
Zij vormen nu een vast strijktrio. Centraal in
seizoen 2017-18 staat de 'kiemcel' van de
literatuur voor strijktrio, het Divertimento KV 563
van Mozart. Daarnaast staat op de trio-menukaart
contrastrijk repertoire van de Hongaarse
componisten Dohnányi en Kurtág, Beethovens
opus 9 nr. 3, het verfrissende strijktrio van Arnold
Marinissen en werk van Joseph Haydn.
programma 1: 'Signs, games and messages’
Schubert
Marinissen
Dohnányi
Kurtág
Beethoven

Triosatz in Bes D 471
Synaps, Long, Knie, Voet,
Mond
Serenade in C opus 10
Signs, games and messages
Strijktrio in c opus 9/3

Programma 2: 'Buon Divertimento!’
Haydn
Dohnányi
Mozart
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Strijktrio
Serenade in C opus 10
Divertimento in Es KV 563

Programma: 'Folklore en virtuositeit’
Een programma met werken uit verschillende
windstreken, waarbij componisten zich hebben
laten inspireren door de volksmuziek van hun
geboorteland. Kodály en Dohnány waren hun hele
leven gefascineerd door de Hongaarse
volksmuziek en verwerkten die op geheel eigen
wijze in hun composities. Ernest Moeran
gebruikte Engelse en Ierse volksliedjes die hij in
pubs en op dorpspleinen verzamelde. Reza Nakisa
schreef, speciaal voor Pauline Oostenrijk en het
The Hague String Trio, een Ballade waarin zijn
Perzische achtergrond op ontroerende wijze
doorklinkt. Op dit programma mag hét
hoogtepunt uit het repertoire voor hobo en
strijktrio niet ontbreken: Mozarts virtuoze
Hobokwartet, waar in het slotdeel heel even een
folkloristische voorouder van de hobo, de
doedelzak, om de hoek komt kijken.
Haydn
Nakisa
Mozart
Dohnányi
Kodály
Moeran

Strijktrio in D opus 53
Ballade (hobo/strijktrio)
Hobokwartet KV 370 in F
Serenade (strijktrio)
Intermezzo (strijktrio)
Fantasy Quartet
(hobo/strijktrio)
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Programma 1: 'Weense klassieken’
Het Ysaÿe Trio presenteert trio's van Beethoven en
Schubert die het hoogtepunt van de klassieke
stijlperiode omvatten. Beethoven, geïnspireerd
door de grootse Divertimento van Mozart schreef
zijn opus 3 als een eerbetoon aan zijn voorganger.
Schubert vond juist in de trio's van Beethoven zijn
inspiratiebron om met dit genre te werk te gaan.
Aan het begin van het programma hoort u de
driestemmige Sinfonia's van Bach die in de vorm
van converserende kamermuziek tussen drie
partners formidabel functioneren.
Programma 3: m.m.v.
Bach
Schubert
Beethoven

Driestemmige Sinfonia's
(selectie bew. Ysaÿe Trio)
Strijktrio in Bes D 581
Strijktrio in Es opus 3

Programma 2: m.m.v.

Dmitry Ferschtman, cello
De gerenommeerde Russische meestercellist
Dmitry Ferschtman speelt samen met het Ysaÿe
Trio het kwartet van Arensky. Doordrongen van
Russische kerk- en volksmuziek, de bijzondere
bezetting met twee celli geeft het stuk een diepe
klankbodem. Het Ysaÿe Trio presenteert ook
werken die de volksmuziek als inspiratiebron
hadden met het eerste trio van de Tsjech Martinu
en de Serenade van de Hongaar Dohnányi.
Martinu
Dohnányi
Arensky
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Trio nr. 1 h136
Serenade in C opus 10
Kwartet in a opus 35

Felicia van den End, fluit
Na de positieve ontvangst van hun optredens
door heel Nederland presenteren fluitiste Felicia
van den End en het Ysaÿe Trio een nieuw
programma met een bewerking van het
beroemde fluitconcert van Vivaldi en een
onbekend meesterwerk van de romantische
Israëlische componist Paul Ben Haim. Fluitkwartetten van Devienne en Mozart vertegenwoordigen enige van de beste stukken uit het 18e
eeuwse fluitkwartet repertoire. De Serenade van
Reger combineert het laatromantisch gevoel met
de helderheid en vorm van de klassieke periode.
Vivaldi
Devienne
Paul Ben Haim
Reger

Concerto 'Il Cardellino'
(bew. Felicia van den End)
Fluitkwartet in G opus 66
Serenade (fluitkwartet)
Serenade opus 141a
(fluit/viool/altviool)

Het trio deelt een passie voor het herontdekken
van vergeten meesterwerken. Kort na hun
oprichting in 2003 maakte het drietal tournees
naar verschillende Atlantische kusten. In Gjövik
(Noorwegen) werd een jaarlijks Atlantic
Chamber Festival opgericht.
Programma 1: 'Le Salon de Chausson’
In de salon van Chausson's Parijse woning gingen
na 1880 veel prachtige kamermuziekwerken in
première. Het publiek bestond uit onder meer
Saint-Saëns, Debussy, Cortot, Mallarmé, Gide,
Rodin. Dit programma - van de gelijknamige cd neemt u mee naar deze glorietijd!
Chaminade
Godard
Chausson

Pianotrio nr. 2 in a opus 34
Berceuse de Jocelyn
Pianotrio in g opus 3

Programma 2: 'Unvollendet..’
Twee monumentale trio's en twee frisse
composities van de enige vrouw in dit gezelschap:
wie deze muziek hoort, vraagt zich af wat voor
moois er nog zou zijn geschreven als deze
componisten niet op jonge leeftijd waren
gestorven.
Mozart
Lily Boulanger
Schubert

Pianotrio in Bes KV502
d'Un soir triste
d'Un matin de printemps
Pianotrio nr. 1 in Bes
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De afgelopen jaren won dit trio verschillende
prijzen op internationale concoursen zoals het
'Concours de Música de Cambra Montserrat
Alavedra' in Terrassa (1e prijs), 'Internationale
Concours Villalgordo del Júcar' in Albacete (2e
prijs), 'Josep Mirabent i Magrans' in Sitges (2e
prijs). Bovendien zijn zij de winaars van de
Storioni Festival Prijs 2013 in 's Hertogenbosch.
Programma 1: 'Op reis om te dansen’
Het Trio Rodin brengt u een metaforische reis die
in Spanje begint en, nadat we de Atlantische
Oceaan naar Argentinië zijn overgestoken, eindigt
in de Verenigde Staten van Amerika. Een muzikale
tocht door verschillende dansen en ritmes. Tomás
Bretón met zijn Spaanse temperament,
introduceert ons in de muziek van zijn landgenoot
Joaquín Turina. Astor Piazzolla, waarschijnlijk de
bekendste Argentijnse componist, komt samen
met een minder bekend maar een volwaardig
componist Luis Gianneo. Het concert eindigt met
de Noord-Amerikaanse ritmes van Paul
Schoenfield.
Bretón
Turina
Piazzolla
Gianneo
Schoenfield
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4 Piezas Españolas
Pianotrio nr. 2 in b
Oblivion
La muerte del ángel
2 Danzas Argentinas
Café Music

Programma 2: 'Reis naar het Boheemse Praag’
Praag is in zijn lange geschiedenis gastheer
geweest voor een groot aantal verschillende
componisten. Mozart kwam hier vaak, net als
Haydn en Tsjaikovski. Het zijn echter niet alleen
bezoekers van de stad die Praag op de klassieke
kaart hebben gezet, ook zijn er meerdere
componisten geboren. Trio Rodin brengt in dit
programma drie van de beroemdste Tsjechische
componisten samen: Dvořák, Suk en Smetana.
Suk
Dvořák
Smetana

Elegie opus 23
Pianotrio in e opus 90
'Dumky'
Pianotrio in g opus 15

Programma 1:
Prachtige Slavisch romantische klanken en
Brahms staan centraal in dit programma. Het
pianokwartet van Dvorák is een relatief vroeg
werk vol met melodieën en dansritmes waar
Dvorák in opgegroeid was. Brahms' kwartet bevat
ook een volkse kant, want in zijn laatste deel 'alla
zingarese' laat Brahms ons genieten van zijn
levenslange passie voor zigeunermuziek. Het
programma opent met een verrassend werk van
Frank Bridge. Aanvankelijk door Brahms beïnvloed, is dit korte werk een meesterwerk.
Bridge
Dvořák
Brahms

Phantasy in fis
Pianokwartet nr. 1 in D
opus 23
Pianokwartet nr. 1 in g
opus 25

Programma 2:
Gloedvolle Spaanse klanken, Frans élan en Duits
drama. Fauré zette met dit pianokwartet de
Franse kamermuziek op de kaart. Turina
studeerde in Parijs en werd beïnvloed door de
grote Franse componisten van zijn tijd. Brahms
heeft met dit pianokwartet een meesterwerk
nagelaten. Zelfkritisch als hij was duurde het een
tijd voordat hij het stuk goed genoeg vond om uit
te geven.
Turina
Fauré
Brahms

Pianokwartet in a opus 67
Pianokwartet nr. 1 in c opus 15
Pianokwartet nr. 3 in c opus 60

Programma 3: m.m.v.

Rick Stotijn, contrabas
In 1785 kreeg Mozart van zijn uitgever de
opdracht om drie pianokwartetten te schrijven.
De opdracht werd na het kwartet in g ingetrokken.
De uitgever vond het te moeilijk voor amateurs.
Mozart trok zich er niet veel van aan want schreef
later ook nog een ander pianokwartet. Ruim
tweehonderd jaar later zijn de werken onbetwiste
hoogtepunten in de kamermuziekliteratuur. Het
forellenkwintet van Schubert is nog zo'n
onbetwist hoogtepunt. Schubert schreef het op
eenentwintigjarige leeftijd. De originele
instrumentatie zorgt voor grote klankrijkdom met
behoud van kamermuzikale intimiteit.
Mozart
Schubert

Pianokwartet nr. 1 in g
KV 478
Forellen Kwintet in A D 667
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Hanna Shybayeva is een veelgevraagde soliste
en laureate van meerdere internationale
concoursen. Naast haar drukke solocarrière
speelt Hanna graag kamermuziek, ze is een van
de oprichters van het New European Ensemble.
Ook is Hanna artistiek leider van het White Crow
Festival Leiden.
Programma 1: 'Les Folies Françaises'
Franse componisten kenmerken zich door
speciale muzikale expressies en hebben een
humoristisch en soms sarcastische kijk op het
leven dat sterk tot uitdrukking wordt gebracht in
hun muziek. Dit programma toont de klank
capaciteiten van de bekendste Franse barok
componisten in combinatie met de meer
moderne Franse generatie componisten die vele
werken hebben opgedragen aan hun 'muzikale
vaders'.
Debussy
Rameau
Couperin
Rameau

Dukas
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Images Book I
Pièces de Clavecin,
Suite in D
Ordre nr. 13
* Rigaudon
* Elégie
* Tambourin
(bew. L. Godowsky)
Variations, interlude et
finale

Programma 2: 'De Oorsprong’
Componisten van alle tijden kwamen vroeg of laat
terug op hun 'oorsprong', de volksmuziek uit hun
geboorteland. Deze specifieke muziek was vaak
het begin van hun muzikale denken. De Hongaar
Bartók heeft zelfs zijn hele leven een
wetenschappelijk studie gemaakt van de
oorsprong van volksmuziek uit de Balkan en heeft
vele originele composities bijeengebracht.
Grieg
Tsjaikovsky
Chopin
Ginastera
Bartók
Say
Rzewski

Lyric Pieces opus 54
Dumka
Mazurkas (selectie)
3 Argentijnse dansen
15 Hungarian Peasant Songs
Black Earth
Cotton Mill Blues

De van origine Hongaarse pianiste studeerde bij
Zoltán Kocsis, Györgi Kurtág en András Schiff.
Haar Mozart vertolkingen staan op één lijn met
die van Haskil en Pires. In 2003 debuteerde zij in
de Carnegie Hall in New York en de Bostons
Symphony Hall met het Boston Symphony
Orchestra o.l.v. Bernard Haitink. Klára is een
veelgevraagde gast op internationale festivals
en nam meer dan 28 cd's op.
Programma 1: 'Natuur en folklore uit het hart
van Europa’
Een kleurrijk en sfeervol programma waarin de
natuur en folklore centraal staan. In zijn
miniaturen bezingt Janácek het Boheemse
landschap en volksleven. In Kodaly's dansen
horen we de melancholieke en opzwepende
Hongaarse volksmuziek. Na de pauze schildert de
grote klanktovenaar Franz Liszt grootse
vergezichten waarin de natuur een spirituele
lading krijgt.
Janácek

Kodály
Liszt

Liszt
Liszt

In the mist
Op een overwoekerd pad
(selectie)
Marosszek dances
2 Concertetudes:
Waldesrauschen en
Gnomenreichen
Les Jeux d'eaux de la villa
d'Este
Vallée d'Obermann

Programma 2: 'De titiaan Ludwig van Beethoven'
Niets kan er krachtiger zijn dan een Sonate
programma van Ludwig van Beethoven.
Beethoven is in staat binnen de strenge klassieke
vormen zijn menselijke emoties te uiten, van
zorgeloosheid en levensvreugde tot wanhoop en
tragiek, die uiteindelijk culmineren in een serene
berusting. Op dit programma staan twee
beroemde werken: de Mondschein en de sonate
Pathétique. Daarnaast klinkt ook de extraverte en
uitbundige Sonate in C opus 2/3, de jonge
Beethoven leeft zich uit in briljante virtuositeit, als
waardig opvolger van Haydn. Na de pauze klinkt
Beethoven's laatste Sonate opus 111, waarin - na
een heroïsch en strijdend eerste deel - een
ongekende spiritualiteit wordt bereikt in het
langzame deel, een afscheid van deze wereld.
Beethoven

Sonate in C opus 2/3
Sonate in cis opus 27/2
'Mondschein'
Sonate in c opus 13
'Pathétique'
Sonate in c opus 111
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Wyneke en Leo vormen al bijna 40 jaar een
internationaal succesvol pianoduo. Jordans en
Van Doeselaar staan voor subliem spel en
spelvreugde. Zij zijn niet meer weg te denken van
de Nederlandse en internationale concertpodia.
Concertreizen voerden hen door Europa, de
Verenigde Staten en Azië. Ze waren het eerste
quatre-mainsduo met een tournee door China.
Van hun spel worden regelmatig opnamen
uitgezonden voor radio en televisie.
Programma 1: 'Schumann en Brahms’
Schumann

Brahms

Schumann
Brahms

'6 Studien in Kanon für den
Pedalflügel' opus 56
(3 delen)
'Stücke für große und kleine
Kinder' opus 85
Variationen über ein Thema
von Robert Schumann
opus 23
Bilder aus Osten opus 6
4 Hongaarse Dansen

Programma 2: 'Rhapsody in Blue’
Een concert met theatrale en swingende muziek.
Op het programma staan werken van o.a. Satie,
Ravel, Milhaud en het bekende 'A short ride in a
fast machine' van Adams. Als apotheose de
'Rhapsody in Blue' van Gershwin in een
geraffineerde bewerking van zijn leerling Henry
Levine.
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Een rasviolist, Piotr Jasiurkowski. “Opwindend”
en “ontroerend” zijn de reacties als zijn naam
valt. De 27-jarige Pool soleerde al met orkesten
als het Deutsches Symphonie-Orchester Berlin,
Sinfonia Varsovia en de nationale orkesten van
Estland en Litouwen. Poolse componisten sieren
zijn programma. Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds vertrouwt hem graag de
zeldzame 'Petrus Guarnerius, Mantua 1682viool' toe. Tobias Borsboom studeerde aan het
Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn. Hij
heeft diverse concoursen gewonnen. In 2015 is
hij als winnaar uitgeroepen van de Dutch
Classical Talent Award.
Programma 1:
Dit programma omvat muziek met een grote
variëteit, gebaseerd op zowel volksmuziek uit
Polen, Duitsland en Hongarije als van mythologische verhalen uit Griekenland. Het begint met
de intieme eerste vioolsonate van Brahms,
gevolgd door de virtuoze eerste rapsodie van
Bartók. Na de pauze klinken de 'Mythes' in de
innovatieve muzikale taal van de Poolse
Szymanowski, een synthese van verschillende
stijlen. Het laatste stuk is de Polonaise, een
virtuoos showstuk van Wieniawski, waarbij
Poolse traditie en Franse elegantie samenkomen.
Brahms
Bartók
Szymanowski
Wieniawski

Sonate nr. 1 in G opus 78
Rapsodie nr. 1
Mythes: three poems
opus 30
Polonaise brillante in A
opus 21

Programma 2:
Als opening een elegant variatiewerk van Mozart
op het liedje 'Hélas, j'ai perdu mon amant'.
Gevolgd door de indrukwekkende sonate van de
Hongaarse Leo Weiner. Een spectaculair werk van
bitterzoete melodieën en schitterende virtuositeit. Franse invloed is ook te horen in het
impressionistische werk van de Poolse componist
Karol Szymanowski. In het ballet Harnasie wordt
een Hooglandse bruid op haar trouwdag
gekidnapt. In de Dans wordt gebruik gemaakt van
de volksmuziek van de Hooglanders uit het
Zakopane gebied.
Mozart
Weiner
Lutoslawski
of
Poulenc
Szymanowski

6 Variaties op 'Hélas, j'ai
perdu mon amant' KV 360
Sonate nr. 2 in fis opus 11
Partita
Sonate
Roxana's Song uit de opera
'King Roger' opus 46
(arr. P. Kochanski)
Dans uit het ballet 'Harnasie'
opus 55
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zie ook pagina´s 30 en 31

De Poolse violiste Joanna Wronko won talloze
prijzen in het buitenland, speelde als solist met
diverse orkesten en speelt op belangrijke
Europese concertpodia en festivals. Momenteel
bespeelt zij een kostbare Giuseppe Rocca viool, in
1855 gebouwd in Turijn. Dit instrument werd
haar ter beschikking gesteld bij wijze van
erkenning van haar solistische prestaties. Frank
van de Laar is cum laude afgestudeerd bij Jan
Wijn aan het Sweelinck Conservatorium. Hij is
heel actief op het gebied van kamermuziek.
Talloze radio- en televisieopnamen legden zijn
uitvoeringen vast en meer dan 20 cd's verschenen
inmiddels van zijn hand.
Programma: 'Franse meesters’
Drie kroonjuwelen van de Franse literatuur voor
viool en piano met als afsluiting de ééndelige
sonate van de jonge Ravel en twee kostbare
kleinoden van zijn leermeester Gabriel Fauré.
Ravel
Debussy
Saint-Saëns
Fauré
Ravel
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Sonate posthume
Sonate
Sonate nr. 1 opus 75
Après un rêve
Romance opus 28
Sonate

Programma 1: 'From Russia with love’
Hanna en Mikhail zijn beiden in de tijden van
'Perestroika' uit de Soviet Unie vetrokken en
hebben een briljante carrière in het Westen
opgebouwd. Ze brengen een programma met
ontroerende werken van Russische componisten
uit de negentiende en de twintigste eeuw. Samen
met u zullen ze proberen het enigma van 'de
Russische ziel' te ontcijferen.
Glinka
Skriabin
Sjostakovitsj
E. Zemtsov
Rachmaninov

Sonate ('Onvoltooide')
Desire, Mazurka, Prelude
5 preludes opus 34
(bew. E. Strakhov)
Melodia in oude stijl
Sonate opus 19
(orig. voor cello)

Programma 2: 'Brahms & Schumann’
Brahms en Schumann, twee grote componisten
en intieme vrienden, die grote invloed op elkaars
muziek hadden en zelfs dezelfde vrouw hebben
bemind. Hun verhaal en muziek zullen ons voor
altijd blijven ontroeren...
Schumann
Brahms
Schumann
Brahms

Märchenbilder
Sonate in f opus 120/1
Fantasiestücke opus 73
Sonate in Es opus 120/2

Programma 3:
Paganini werd eigenaar van een prachtige
Stradivarius altviool. Hij benaderde zijn vriend
Berlioz met de opdracht een virtuoos concerto te
schrijven. Berlioz heeft zijn best gedaan... maar er
kwam de symfonie 'Harold in Italië' uit, wel met
een belangrijke rol voor de solo altviool. Toen
Paganini de altviool partij bekeek werd hij
woedend - er was voor hem te weinig te doen!
Dan moest hij zelf een virtuoos stuk schrijven, zo
werd 'Sonata per Gran Viola' geboren. Franz Liszt,
een intieme vriend van zowel Berlioz als Paganini,
heeft een transcriptie gemaakt van 'Harold in
Italië' voor altviool en piano.
Liszt
Berlioz/Liszt
Vieuxtemps
Liszt

Paganini

Romance oubliée
'Harold in Italië'
Capriccio (altviool solo)
(in memoriam Paganini)
Variationen über ein thema
von Bach 'Weinen, Klagen,
Sorgen, Sagen' (piano solo)
Sonata per Gran Viola
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10 Jarig Jubileum
Een bijzonder jubileum dat we niet onopgemerkt
voorbij willen laten gaan. Hoogtepunten waren
onder andere prijzen bij de Amsterdamse Cello
Biënnale, het Internationale Brahms Concours en
het winnen van de Dutch Classical Talent Award,
naast concerten in vele zalen in Nederland en
bijzondere tournees naar de Verenigde Staten en
China.
Programma 1: 'De Sonates van Beethoven'
(met twee keer een korte pauze of vier van de vijf
sonates)
Na 10 jaar een grote variatie aan stukken te
hebben gespeeld komen we steeds terug bij het
echte 'hart' en de basis van ons repertoire: De vijf
cellosonates van Beethoven. Beethoven was de
eerste grote componist die echte duo sonates
schreef voor cello en piano. De vijf sonates zijn
geschreven verspreid over de drie belangrijke
periodes van Beethovens leven en geven
daarmee een uniek beeld en overzicht van de
ontwikkeling die Beethoven compositorisch
doormaakte. Daarnaast laten ze ook prachtig
horen hoe Beethoven de cellosonate ontwikkelde
van een pianosonate met cello tot volledig
gelijkwaardige duo sonate in zijn latere periodes.

Programma 2: 'De Klarinettrio's van Beethoven
en Brahms'
m.m.v. Olivier

Het klarinettrio is een variatie op het klassieke
pianotrio met viool, cello en piano en het vormt
een bijzonder onderdeel van het kamermuziekrepertoire. De twee belangrijkste trio's van
Beethoven en Brahms spelen we in dit
programma in combinatie met sonates van de
twee grote componisten. We zijn trots dat Olivier
Patey, soloklarinettist van het Koninklijk
Concertgebouworkest en prijswinnaar van onder
andere het ARD concours, voor dit programma de
krachten met ons wil bundelen.
Beethoven
Brahms

Sonate in F opus 5/1
Sonate in g opus 5/2
Sonate in A opus 69/3
Sonate in C opus 102/1
Sonate in D opus 102/ 2
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Patey

Beethoven
Brahms

Trio in Bes opus 11
(piano/klarinet/cello)
Sonate in f opus 120/1
(klarinet/piano)
Sonate in C opus 102/1
(cello/piano)
Trio in a opus 114
(piano/klarinet/cello)

Programma 1: 'De grote SCH'
SCHumann

SCHubert
SHostakovich

Sonate in a opus 105
(bew. voor cello en piano)
Drei Fantasiestücke opus 73
Fünf Stücke im Volkston
opus 102
'Arpeggione' Sonate in a
D 821
Sonate in d opus 40

Programma 2: 'De Gigant Beethoven'
(over 2 concerten of keuze hieruit)
Beethoven

Alle sonates en variaties
zoals:
'Bei Männern welche
Liebe fühlen' in Es
Variationen over 'Judas
Makkabäus' in G WoO 45

Programma 3: 'Hoogtepunten uit de Duitse
romantiek’
Aus meinen großen Schmerzen
Mach ich die kleinen Lieder
Die heben ihr klingend Gefieder
Und flattern nach ihrem Herzen. (Heinrich Heine)
Schumann
Brahms
Schumann
Brahms

Drei Fantasiestücke opus 73
Sonate in e opus 38
Fünf Stücke im Volkston
opus 102
Sonate in F opus 99

Programma 4: 'De Russische ziel’
Wat is muziek?
Het is wat uit de harten komt
en naar de harten gaat.
Het is liefde.
Poëzie is de zuster van de muziek
en droefheid is haar moeder. (Sergej Rachmaninov)
Gedichten van Poesjkin, Tjoettsjev, Tolstoj en
andere dichters inspireerden grote
componisten in de 19e eeuw tot prachtige
werken die verankerd liggen in het collectieve
geheugen van iedere Rus. In dit programma
o.a. de bewerkingen gemaakt door het duo
Ferschtman/Baslawakaja van de Romances
voor cello en piano van Glinka, Tsjaikovsky en
Rachmaninov.
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Het duo Gross & Lucini raakt met haar
afwisselende repertoire, dat zich uitstrekt van
Spaans temperament, folklore uit de Balkan,
melancholie van de Argentijnse tango tot
Braziliaanse berimbeau-ritmes, niet alleen haar
tien snaren maar ook de ziel van het publiek. Het
duo was te gast bij diverse festivals in Oostenrijk
en Italië. In januari 2016 vonden in Amsterdam
cd-opnames plaats. Het resultaat, de cd '14
Jewels', kwam in de zomer van 2016 uit. Beide
musici studeerden bij gerenommeerde docenten
aan de Conservatoria van Keulen, Manchester en
Cremona. Bovendien zijn zij meervoudig
prijswinnaars bij internationale concoursen.
Programma 1: '14 Jewels'
voor cello & gitaar
Dit programma omvat de werken van de eerste
gelijknamige CD van het duo, die in de zomer van
2016 uitkwam. Het repertoire beslaat een rijke
selectie aan muzikale juwelen.
De Falla
Thomas

Villa-Lobos
Marinissen
Cassado
Falloni
Bogdanovic
Gnattali
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Suite populaire Espagnole
Uit het Balkan Songbook:
Haj Mene Majka, Lament,
Sivi Grivi
Schotse Choro & Mazurka,
Choro (gitaar solo)
Mestre Claudinei
Intermezzo e Danza finale
(cello solo)
Jewel (Tango)
4 Intieme stukken
Sonate

Programma 2: 'Book of Songs'
voor cello/gamba & gitaar/luit
Dit programma laat u onderduiken in de rust en
lyriek van de renaissance en de barok. Het duo
speelt een selectie uit de Books of Songs van John
Dowland voor cello/viola da gamba en gitaar/luit.
Daarnaast wordt het oor gestreeld met
cellowerken van Bach, Gabrielli en gitaarmuziek
van de Spaanse componisten Mudarra en Sanz.
Dowland
Gabrieli
Mudarra
Dowland
Sanz
J.S. Bach
Dowland

The Book of Songs
(gamba/luit)(selectie)
Ricercar nr. 7 (cello solo)
Fantasia (gitaar solo)
The Book of Songs
(gamba/luit)(selectie)
Canario (gitaar solo)
Suite in c BWV 1011
(cello solo)
The Book of Songs
(gamba/luit)(selectie)

Johannes Möller, won in 2010 de eerste prijs op
het Nederlandse Vriendenkrans Concours en het
concours 'Guitar Foundation of America', het
belangrijkste klassieke gitaarconcours ter
wereld. Johannes vormt een duo met gitariste
Laura Fraticelli. De passievolle manier van spelen
en het gedreven samenspel zorgen voor een
onvergetelijke ervaring…
Programma 1: 'De Wereldwijde gitaar’
De gitaar wordt wereldwijd bespeeld en is
ingeburgerd in eindeloos veel stijlen en
aanpassingen. Dit programma geeft ruimte voor
de mogelijkheid van de gitaar om exotische
stemmingen en emoties zoals Argentijnse Tango
en traditionele muziek uit China en India vast te
leggen.
Morales
Spreafico
Sagreras
Gardell
Moscardini
Möller
Mertz

Argentina (Milonga)
A ti solita! (Habanera)
Tango
El día que me quieras
Milonga
Five Chinese Impressions
Wasserfahrt am Traunsee
Tarantella
Möller
Shenandoah-Fantasy
The Night Flame
Möller & Fraticelli RASA-LILA (2009)

Programma 2: 'De Romantische gitaar’
Het eerste gouden tijdperk van de klassieke gitaar
was tijdens de 'romantische periode'. Mertz was
één van de belangrijkste componisten voor de
gitaar in Wenen. Toch waren er in die tijd ook
gitaristen en componisten die in Nederland voor
gitaar componeerden. Eén van hen was Karel
Craeyvanger uit Utrecht, wiens werken bewaard
zijn gebleven in de Koninklijk Bibliotheek in Den
Haag.
Mertz

Craeyvanger

Morales
Spreafico
Sagreras
Mangore
Möller

Ich Denke Dein
Mazurka
Barcarolle
Unruhe
Ständchen
Wasserfahrt am Traunsee
Tarantella
Introduction et Variations
sur un thème de l'opera
'Der Freischütz'
Argentina (Milonga)
A ti solita! (Habanera)
Tango
Vals nr. 3
Un Sueño en la Floresta
Shenandoah-Fantasy
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Programma: 'Mis amores’
Welke instrumenten zijn er geschikter voor een
programma met door liefde geïnspireerde muziek
dan de zangerige hobo van Pauline Oostenrijk en
de zwoele gitaar van Enno Voorhorst? Allerlei
soorten liefde komen aan bod: eerste liefde,
gelukkige liefde, onmogelijke liefde, voorbije
liefde, fatale liefde… Een avond met wisselende
stemmingen dus, waar Pauline Oostenrijk u met
haar boeiende gesproken teksten doorheen zal
loodsen. Daarnaast maakt u kennis met een heel
bijzonder vogeltje uit het Amazone-gebied, dat
door de Indianen de 'koning van de liefde' wordt
genoemd. En tot slot: wat is liefde zonder de
hartstocht van de Argentijnse tango?
Cervantes
Granados
Piazzolla
Piazzolla
Eastwood
Cordero
Gorelova
Oostenrijk
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Mis Amores
El Mirar de la Maya
Tango nr. 2 uit Tango Suite
Libertango
Uirapurú
Renunciar
Two views on the ideal
woman
View on the ideal man

Programma 2:

Dit ensemble streeft ernaar naast de mooie
bekende trio's die voor de combinatie
geschreven zijn, ook werken te programmeren
die minder vaak gehoord worden. Ook werkt het
trio met gastmusici. Speelsheid, diepgang,
diversiteit en een passende mondelinge
toelichting op de werken die uitgevoerd worden,
zijn enkele kenmerken van dit ensemble.

Het beroemde zeer romantische werk van
Johannes Brahms is een monument na de pauze.
De prachtig zangerige thema's die Glinka schreef
zijn hiervoor een mooie opwarmer. Het publiek
gaat de pauze in met een glimlach op het gezicht
en een vakantiegevoel door de klanken van de
Balkan in het bijzondere, beeldende werk van
Marko Tajčević.
Glinka
Tajčević
Brahms

Trio Pathétique in d
Seven Balkan
Dances
Trio in a opus 114

Programma 3:
m.m.v. Jacobien Rozemond, viool

Programma 1:
Speelse, licht klassieke melodieën geschreven
door een jonge grote Beethoven en diens
getalenteerde leerling Ferdinand Ries, contrasteren voor de pauze met het na de pauze
donkerdere en diepgaande werk van Alexander
von Zemlinsky. Zo kan de luisteraar de vele
karaktermogelijkheden van de combinatie van
strijker, blazer en pianist ervaren.

Messiaen

Beethoven
Ries
Zemlinsky

eventueel in combinatie met het kwartet
'Creation' van Oscar Navarro (1981)

Trio in Bes opus 11
Trio in Bes opus 28
Klarinettrio in d opus 3

Aangrijpende muziek van Olivier Messiaen,
geschreven en uitgevoerd in WO II onder
erbarmelijke omstandigheden. Dit is een
compositie die iedereen zal bij blijven en die men
gehoord en beleefd moet hebben!
Quatuor pour la fin du
temps (première: 1941)
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Programma 1: 'Frans programma'
In de loop van de 18e eeuw veroverden de
Italiaanse muziek en musici heel Europa, behalve
Frankrijk. De Fransen keurden de stemmen van de
castraten af omdat ze die onnatuurlijk vonden en
hielden de Italiaanse muziek gedurende het
grootste gedeelte van de eeuw buiten de deur.
Desondanks kwam er toch een gemengde stijl in
de mode waarin de Italiaanse virtuositeit werd
gecombineerd met de tendresse van de Fransen.
Dit programma is gewijd aan muziek die aan de
ene kant opwindend is door de overweldigende
virtuositeit en aan de andere kant ontroert door
delicate charme.
Couperin
Boismortier
Duphly
Braun
Boismortier
Barrière
Blavet
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Septième Concert
(Les Goûts-Réünis)
Sonate in G opus 44
La Forqueray – Médée
(klavecimbel solo)
Sonate in e
Sonate in G opus 91
Sonate in c (cello en b.c.)
Sonate in d opus 2
'La Vibray'

Programma 2: 'Londen’
Vele buitenlanders vonden hun weg naar Londen
in de loop van de 18e eeuw. Dit programma
presenteert muziek van populaire continentale
componisten zoals J.C. Bach, Haydn en Clementi
naast muziek van minder bekende componisten
zoals Pieter Hellendaal en F.H. Graf, en brengt het
laat-18e eeuwse Londen weer tot leven door de
klanken van de fluit, cello en fortepiano
Haydn
J.C. Bach
Clementi
Hellendaal
Graf

Trio in G Hob. XV:15
Sonate nr. 2 in c opus 17
La Chasse in C opus 21
Sonate in C (cello en b.c.)
A Grand Sonata

Het Schulhoff Trio (opgericht in 2001) gaf
concerten op kamermuziekpodia in het hele
land. Het trio verzorgde optredens voor radio en
televisie, maakte een uitgebreide tournee door
India en speelde op festivals zoals het
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog (2014) en de Traunsteiner Sommerkonzerte (Duitsland, 2015).
Programma:
Dit programma combineert muziek voor de
avontuurlijke luisteraar met een originele
benadering van enkele grote klassiekers. Mozart
schreef een nieuwe prelude bij een fuga van Bach
en Beethoven varieerde speels op een beroemde
aria van Mozart. De Braziliaan Heitor Villa-Lobos
en de Moraviër Klement Slavický, beiden favoriet
bij het Schulhoff Trio, lieten zich op hun beurt
inspireren door de klassieken, op zoek naar de
grote expressieve mogelijkheden van deze
houtblazersbezetting.
Bach
Villa-Lobos
Mozart/Bach
Slavicky
Beethoven/Mozart

Sonate in Es BWV 525
Duo voor hobo en fagot
Adagio & Fuga KV 404a
Trio
Trio op Mozart's
'La ci darem la mano'
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Hein Wiedijk studeerde cum laude af bij George
Pieterson in Amsterdam. Sinds 1996 maakt hij
deel uit van het Koninklijk Concertgebouw
orkest. Als medeoprichter van Camerata RCO
(het kamermuziekensemble van het
Concertgebouw orkest) treedt hij op over de hele
wereld.
Programma: 'Contrasten’
Een enorme boog over meer dan twee en een
halve eeuw muziekgeschiedenis. Vertrekpunt is
Bach, die uiteindelijk zijn polyfone vruchten
afwerpt op de grillige, hoog-expressieve
klankvelden van Lutoslawski, diepe sporen
achterlatend in Mozart's klassieke vaderland,
Brahms' romantisch koninkrijk en Bartók's
originele en innovatieve gronden. Composities vol
contrasten en bovendien scherp contrasterend
ten opzichte van elkaar.
Bach
Lutoslawski
Brahms
Mozart
Bartók

30

Sonate in c BWV 1017
(viool/piano)
'Subito' (viool/piano)
Sonate in Es opus 120/2
(klarinet/piano)
Sonate in Bes KV 378
(viool/piano)
Contrasten
(viool/klarinet/piano)

Laurens Woudenberg is solohoornist bij het
Koninklijk Concertgebouworkest. In april 2016
maakte hij zijn debuut als solist bij het KCO.
Naast zijn werk in het orkest speelt hij regelmatig
ensemble- en kamermuziek, onder meer met
Camerata RCO en RCO Brass, op podia in binnenen buitenland.
Programma: 'Mentor en zijn protegé’
Een eerbetoon aan de rollen van de mentor en zijn
protégé. Als jonge componist profiteerde Brahms
van Schumann's patronage; Dohnányi, die op zijn
beurt floreerde dankzij de ondersteuning van
Brahms. Een verhaal van mentorschap,
waardering, vriendschap en inspiratie.
Brahms
Schumann
Dohnányi

Brahms

Scherzo in c, WoO 2
(viool/piano)
Adagio & Allegro in As
opus 70 (hoorn/piano)
Sonate in cis opus 21
(viool/piano)
uit Ruralia Hungarica
opus 32c:
Andante alla Zingaresca
(viool/piano)
Hoorntrio in Es opus 40
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“Briljant. Een aaneenschakeling van verrukkingen. Samenspel tot in de perfectie, met fraai
gearticuleerde melodieën. Beurtelings ingetogen
en uitbundig, triest en humoristisch. Schitterend
voorgedragen door Ekaterina, en door Eva al
even expressief begeleid. Ontroerend” (AD)
Programma 1: 'Ballade Slave’
In dit programma vloeien grote inspiratiebronnen
van het duo samen; grote Franse en Russische
componisten uit het einde van de 19e, begin 20ste
eeuw. Debussy bezocht Rusland voor het eerst in
1881 op uitnodiging van de Russische gravin
Nadezjda von Meck én de mecenas van Tsjaikovsky.
Debussy's bewondering voor de Russische muziek
klinkt onder meer door in de Ballade Slave en de
pianoduo transcriptie van de drie dansen uit
Tsjaikovsky's Zwanenmeer. Ze sluiten af met
maatschappijkritische muziek van Prokovjef.
Debussy
Balade Slave (2 harpen)
Tsjaikovsky
2 liederen (zang/harp)
Debussy
Images (2 harpen)
Tsjaikovsky/Debussy Zwanenmeer
Debussy
Proses lyriques
(zang/2 harpen)
Prokofjev
Prelude (harp solo)
Gavotte opus 12 & 25
(2 harpen)
The Chatterbox (zang/harp)
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Programma 2: 'Britten's Fascination' (60')
Kenmerkend voor de componeerstijl van de grote
Engelse componist Benjamin Britten is zijn
fascinatie voor volksmuziek, en dan met name de
Engelse vocale muziek die bepalend is voor veel
van zijn melodische lijnen en ritmen. Daarmee
plaatste hij zichzelf als hedendaagse componist
als het ware naast de geschiedenis door met
traditionele middelen amusante, ontroerende,
indringende en effect volle muziek te schrijven.
Een kleurrijk en virtuoos programma.
Britten

'Eight folksong arrangements'
Suite in C opus 83 (harp solo)
A Birthday Hansel opus 92
(zang/harp)

Na haar succesvolle optreden tijdens het Delft
Chamber Music Festival schreef de Haagse
Courant: “De weergave van enkele liederen van
Debussy was subliem. Frisheid van klank, subtiliteit in de uitbeelding, wat wil men nog meer.
Sinds Elly Ameling heeft geen Nederlandse
zangeres in dit repertoire een dergelijke hoogte
bereikt.”
Na het winnen van het Internationaal Vocalisten
Concours (2002) in 's-Hertogenbosch, de eerste
prijs, de persprijs, de publieksprijs, de prijs voor
de beste Nederlandse deelnemer en de
jeugdjuryprijs is haar carrière crescendo gestegen. Naast het opera- en concert vak koestert
Lenneke Ruiten een grote liefde voor het lied. Zij
geeft recitals in o.a. Wigmore Hall Londen,
Concertgebouw Amsterdam, Kaisersaal
Frankfurt, Singel Antwerpen, USA en Japan.
Programma:
Fauré
Chausson
Poulenc
Poulenc
Strauss

3 Liederen
4 Mélodies opus 13
Opus 2/7, Le Colibri
3 Poèmes de Louise de
Vilmorin
Métamorphoses
Opus 10/3, Die Nacht
Opus 48/1, Freundliche
Vision
4 Letzte Lieder
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Programma 1: 'From Russia with love’
Rachmaninov

Tsjaikovsky

Glière
Sjostakovitsj

Trio Elégiaque in g
(pianotrio)
Drie Liederen
(sopraan/pianotrio)
Andante cantabile opus 11
(cello/piano)
Méditation uit Souvenir
d'un lieu cher opus 42
(viool/piano)
Vier duetten opus 39
(viool/cello)
Sieben Romanzen nach
Gedichten von A. Blok
(sopraan/pianotrio)

Rachmaninov
R. Strauss

J. Strauss

Programma 3: 'Mini Scala'
m.m.v. André
Beethoven

Programma 2: 'Reis door Europa'
Grieg

Delius
Purcell

Britten
Diepenbrock
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'Andante con moto'
(pianotrio)
twee liederen
(bew. cello/piano)
uit Haugtussa opus 67
'Vond Dag'
En Svane (Ibsen, opus 25)
Sonate nr. 2 (viool/piano)
Numphs and sheperds come
away
Music for a while
Sweeter than roses
Cabaret Songs
(sopraan/piano)
Berceuse
(sopraan/cello/piano)

Liederen (sopraan/piano)
Es ist ein Traum
(bew. pianotrio)
Beim Schlafengehn
(sopraan/piano/viool)
Frühlingsstimmen
(sopraan/piano)

Operaduetten:
Mozart

Paisiello
Donizetti
Rossini
Strauss
Messager

Morsch, bariton
Allegretto WoO 39
(pianotrio)
Schotse en Welsche Liederen
(sopraan/bariton/trio)
Intermezzo uit opus 11,
laatste deel (pianotrio)
Variaties op een operathema
Pria ch'io l'impegno
(pianotrio)

Uit Don Giovanni:
'La ci darem la mano'
Uit Le Nozze di Figaro:
'Crudell! Perché finora'
Uit Il Barbiere di
Siviglia: 'Lode al ciel'
Uit Don Pasquale:
'Bella siccome un angelo'
Uit Tancredi:
'No che il morir non è'
Frühlingsstimmen-Walzer
Uit Véronique: 'De ci, de là'

Programma:
Bizet
Massenet

Hüe
Fauré

Winnaars van de Debuut Publieksprijs! Alhoewel
ze alle drie een solo carrière hebben kunnen
Karin, Felicia en Daria het niet laten om als trio
concerten te blijven geven! Een gouden
combinatie, zo bleek na een tour in alle grote
zalen van Nederland.
Een concert met het Strobos-Van den End-Van
den Bercken trio brengt grote diversiteit in
repertoire en bezetting. Van opera aria's tot
romantische sonates, van Caccini tot nieuw werk
speciaal voor dit trio gecomponeerd. Het trio
praat de programma's graag aan elkaar.

Dramm

de Falla
Rossini

Chansons Bohême (uit
Carmen)
Va! Laissez couler mes
larmes (uit Werther)
Élegie
Soir Païen
Fantaisie in e opus 79
(fluit en piano)
Le papillon et la fleur
opus 1/1
Au bord de l'eau opus 8/1
Clair de lune (Menuet)
opus 46/2
La fée aux chansons
opus 27/2
Bloedengel
(tekst: Ingrid Jonker) *
(opgedragen aan het trio)
Siete canciones
(zang/piano)
uit 'La Cenerentola':
Non piu mesta

* Het werk van David Dramm kan ook vervangen
worden door:
De Kanter
Drie liederen op teksten van
Boris Rizji (opgedragen aan
het trio)
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Programma 1: 'Brug tussen barok en klassiek'
Bach's 'Musikalisches Opfer' in context
Centraal in dit programma staat het Musikalisches
Opfer van Johann Sebastian Bach. Combattimento plaatst delen van dit sleutelwerk in de
muziekgeschiedenis tussen composities van
tijdgenoten aan het Pruisische hof, zoals zijn zoon
Carl Philipp Emanuel en de tegenwoordig minder
bekende Johann Gottlieb Graun en Johann
Gottlieb Janitsch. Bach combineerde in zijn
Musikalisches Opfer onovertroffen contrapuntische kunsten met nieuwe stijl-elementen en
liet daarmee een “verlicht” muzikaal testament
na. Hij plaveide er de weg mee voor muziek uit de
Empfindsame stijl en de Sturm und Drangperiode, de wortels voor het classicisme. Een
echte brug tussen Barok en Klassiek dus.
(Bezetting:fluit/2 violen/altviool/cello/
klavecimbel)
Graun
Janitsch
C.Ph.E.Bach
W.F. Bach
J.S. Bach
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Sinfonia in F
Quartetto in D
Triosonate in b (Wq 143)
Sinfonia in F (Fk 67)
'Dissonanzen'
uit het Musikalisches Opfer
(BWV 1079):
Ricercar à 3
(klavecimbel solo)
Triosonate (fluit/viool/bc)

Programma 2: 'Ontdek: Tripelconcerten'
Met Ontdek: Tripelconcerten start Combattimento een reeks Ontdek-programma's waarin de
komende jaren de schijnwerper steeds op een
ander, minder bekend aspect, werk of
onbekendere componist in de barokmuziek zal
staan. Als eerste dus het tripelconcert.
(Bezetting: fluit/hobo/3 violen/altviool/cello/
contrabas/theorbe/klavecimbel = 10)
Vivaldi
Vivaldi
Kohaut
Vivaldi
Marini
Telemann
J.S. Bach

Tripelconcert in d opus 3
nr. 11 RV 556
Tripelconcert in F RV 551
Trio IV in a
Tripelconcert in F RV 570
'La Tempesta di Mare'
Sonata in ecco (3 violen)
Tripelconcert in e TWV 53:e2
Tripelconcert in a BWV 1044

Programma 1: 'Les Délices'
Franse parels uit de barokmuziek
In dit programma worden u exquise pareltjes uit
de Franse barokmuziek gepresenteerd. Frankrijk
is van groot belang als het gaat om de
ontwikkeling van muziek in de baroktijd. Zo
maakten ook de instrumenten die bespeeld
worden in het barokke Frankrijk een grote
ontwikkeling door. De driedelige blokfluit zoals we
die nu kennen werd geperfectioneerd door de
familie Hotteterre. De barokgitaar was zo populair
dat zelfs de Zonnekoning een begenadigd speler
was. En het Franse klavecimbel repertoire is van
het hoogst denkbare niveau, met werken van
bijvoorbeeld Jean-Henri d'Anglebert.
Leclair
Corbetta
Hotteterre
d'Anglebert
Rebel
Couperin
Corbetta
de Visée

Philidor

Sonate in g opus 9
Caprices de Chacone in C
(gitaar solo)
uit Suite nr. 3 in G:
Rondeau Le Plaintif
Passacaille
(klavecimbel solo)
Sonate nr. 5 in D
Concert nr. 9, Intitulé
Ritratto dell'amore in E
Passacaille in g (gitaar solo)
Tombeau de Mr. Francisque
Corbet (gitaar solo)
Petit morceau pour
flageolet d'oiseau
(blokfluit solo)
Suite nr. 5 in e

Programma 2:
‚Nederlandse muziek uit de tijd van Vermeer'
Barokke kunstmuziek en de 'popmuziek' van de
17e eeuw. Swingende ostinatobassen die het
fundament vormen voor virtuoze variaties en
improvisaties. Uit dat schemergebied haalt
Cordevento (Cord' & Vento) veel inspiratie.
In de 17e-eeuwse Lage Landen was een rijk
cultureel leven. Beroemde schilders uit deze
gouden eeuw waren Rembrandt en Vermeer. Op
veel schilderijen van Johannes Vermeer zijn
musicerende burgers afgebeeld, zoals de
'gitaarspeelster' en de 'virginaalspeelster'. Maar
hoe zou de muziek van deze schilderijen nu
geklonken hebben? De barokspecialisten van
Cordevento brengen een verrassend programma
met muziek uit de Lage Landen op instrumenten
uit de tijd van Vermeer.
Werken van o.a.: Sweelinck, van Eyck, Padbrué
en Van Wichel
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Programma 2: 'Paysages/Landschappen'
“Lumaka sleept het publiek met speels gemak
mee in een wereld van sferen en kleuren,
stemmingen en exotische gedachten”. Deze
klankwereld ontstaat in wisselende samenstelling van fluit, harp en strijkers, meestal met
muziek van het Fin de Siècle en het Interbellum.
Lumaka combineert integere, technisch
hoogstaande interpretaties met persoonlijke
toelichtingen.
Programma 1: 'Mozart's bewonderaars in de
romantiek'
In dit programma worden werken van Mozart
gecombineerd met stukken van zijn bewonderaars uit de 19de eeuw. Spohr en Glinka schreven
stukken over thema's van Mozart. Hoffmann is
vooral bekend als schrijver van fantastische
verhalen en was een zo grote bewonderaar van
Mozart dat hij zijn derde voornaam 'Willem' in
'Amadeus' veranderde.
Mozart
Spohr
Mozart
Mozart

Glinka
Mozart
Hoffmann
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Fluitkwartet in A KV 298
Potpourri over thema's uit
Mozart's Zauberflöte (cello/harp)
Sonate in e KV 304
(bew. viool/harp)
uit het Requiem:
Et incarnatus est…
(bew. kwintet)
Variaties op een thema van
Mozart (harp solo)
Fluitkwartet in G KV 285a
Harpkwintet in c

Met dit programma ontvoeren wij u naar allerlei
verschillende landschappen: van een gevoelslandkaart bij Pierné tot pure vrolijkheid bij
Tournier, van de lente naar een herfstlandschap
bij Koechlin, en van grote rust bij Cage naar grote
energie bij Jongen.
Pierné
Jongen
Cage
Koechlin

Tournier
Pierné
Ravel
Koechlin

Voyage au 'Pays du Tendre'
(fluit/harp/strijktrio)
Pièces en Trio
(fluit/cello/harp)
In a landscape (harp solo)
uit Paysages et
Marines:
Paysage d'Octobre
(fluit/altviool/harp)
Suite
(fluit/harp/strijktrio)
Variations libres et final
(fluit/harp/strijktrio)
Sonatine (fluit/cello/harp)
Primavera
(fluit/harp/strijktrio)

Programma 3: 'Virtuositeit en Grandezza!'
(harp trio)
Ravel
Fauré
Debussy
Pierné
Jongen
Gaubert

Sonatine en Trio
Fantaisie (fluit/harp)
Sonate (cello/harp)
Impromptu-Caprice (harp solo)
Deux pièces en trio
Trois Aquarelles
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