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Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar, 40 jaar pianoduo!
Wyneke en Leo vormen nu 40 jaar een internationaal succesvol pianoduo en bieden daarom een extra
feestelijk jubileumprogramma aan met werken van Brahms/Schumann en Bach/Reger .
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.
Ze hebben inmiddels 11 cd’s op hun naam staan en bereiden een jubileum-cd met werken van Johannes
Brahms voor.
Programma 1: ‘Feest met vier handen’
Ter ere van hun 40-jarig jubileum bieden Wyneke en Leo een programma aan met feestelijke muziek uit
met name Frankrijk. Composities van o.a. Satie, Ravel (Bolero!), Fauré, Milhaud (de swingende
‘Braziliaanse’ Boeuf sur le Toit) en het bekende ‘A short ride in a fast machine’ van Adams.
Programma 2: ‘Schumann en Brahms’
Schumann
3 delen uit ‘6 Studien in Kanon für den Pedalflügel’ opus 56
Stucke für große und kleine Kinder, opus 85
Brahms
Variationen über ein Thema von Robert Schumann opus 23
Schumann
Bilder aus Osten opus 6
Brahms
4 Hongaarse Dansen
Programma 3: ‘Van groot naar klein.....’
Beethoven
Ouverture Egmont, opus 84 (1810)
(bewerking voor piano à quatre mains uit 1816 door W.Watts)
Schumann
Selectie uit "Stücke für große und kleine Kinder" opus 85 (1849):
Debussy
Six Epigraphes Antiques (1915/1899)
Adams
‘A short ride in a fast machine’ (1986)
(bewerking voor piano à 4-mains door Giel Vleggaar)
Gershwin
Rhapsody in Blue (1923)
(bewerking voor vierhandig piano van zijn leerling Henry Levine)
Programma 34: ‘Johann Sebastian Bach’
Een Brandenburgs Concert, een Orkestsuite, Actus Tragicus en orgelwerken allemaal op één
programma, op één vleugel dankzij prachtige bewerkingen van Reger en Kurtág.

