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Leupold Trio
Quirine van Hoek, viool
Wouter Mijnders, cello
Sören Leupold, chitarrone
Het Leupold Trio werd in 2003 opgericht en speelt de mooiste kamermuziek uit de barok.
De musici zijn onder meer door hun jarenlange samenwerking in Combattimento volledig op elkaar
ingespeeld. Kenmerkend voor de concerten van barokensemble Leupold Trio is de ontspannen en
prettige sfeer en de bevlogen en virtuoze manier van spelen.
Ze spelen met veel energie en vuur en... alleen de muziek waar we heel blij van worden!
“De barokmuziek van Biber en Lonati is Quirine van Hoek op het lijf geschreven en zij neemt u mee in
duizelingwekkende solo's en laat u verstillen door haar elegante en uiterst verfijnde spel!”
Programma 1: ‘Barok met bite!’
Het nieuwe programma Barok met bite! biedt naast verstilde en intieme composities lekker veel pittige
muziek! Naast muziek van toppers als Vivaldi, Biber en Bach krijgt u de kans ook muziek van minder
bekende componisten als Westhoff en Porpora te ontdekken! Muziek die ons raakt en waar we iedere
keer weer enthousiast van worden!
Antonio Bertali (1605-1669)
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 - 1704)
Nicola Porpora (1686-1768) &
Giovanni Battista Costanzi (1704-1778)
Johann Sebastian Bach (1685 -1750)

Ciaccona (viool/bc.)
Sonate uit ‘Rosenkranz’ nr. 10 (viool/bc.)
Sonate nr. 1 in C
Sonate in e BWV 1023 (viool/bc.)

***
Carlo Ambrogio Lonati (1645-1712)
Johann Pachelbel (1653-1706)
Johann Paul von Westhoff (1656 -1705)
Programma 2: 'Con Chitarrone'
Het succesvolle programma van de CD!
Biagio Marini (1594 -1663)
Domenico Gabrielli (1651 - 1690)
Silvius Leopold Weiss (1687 -1750)
Johann Sebastian Bach (1685 -1750)

Ciaccona (viool/bc.)
Suite (luit solo)
Sonate nr. 2 in a (viool/bc.)

Romanesca (viool/cello/chitarrone)
Sonate in G (cello/chitarrone)
Sonate in F (luit solo)
- Allemande - Courante Sarabande - Gigue
Sonate (viool/bc.)

***
Dario Castello (1600 -1658)
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 - 1704)
Antonio Vivaldi ( 1678 - 1741)
Arcangelo Corelli (1653 -1713)

Sonata prima (viool/chitarrone)
Sonata Representativa (viool/cello/chitarrone)
Sonate in a (cello/chitarrone)
La Folia (viool/cello/chitarrone)

