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Programma 1 : 'Rondom Beethoven'
Ter ere van Beethoven's 250e verjaardag een 
programma rondom één van zijn laatste 
kwartetten. Startende met een prachtige koraal 
van Bach, gearrangeerd door Carlos Michans. 'Ich 
ruf zu dir herr Jesu Christ' komt uit het 
Orgelbüchlein. Het kwartet opus 18/3 is 
Beethoven's eerste poging tot het schrijven van 
strijkkwartetten. Het 15e strijkkwartet is een van 
de meest emblematische uit zijn late periode. 
Geschreven in 1825, het kwartet is nauw 
verbonden met de biografie van de componist. In 
hetzelfde jaar overwon Beethoven een serieuze 
ziekte die hem bijna fataal werd. Daarom besloot 
hij “de Godheid” te bedanken met een 
ongebruikelijk uitgebreid langzaam deel met een 
nog meer ongebruikelijke lydische kerktoonaard.

Bach/Michans Ich ruf zu dir... 
Beethoven Strijkkwartet nr. 3 in D 

opus 18/3 
Beethoven Strijkkwartet nr. 15 in a 

opus 132 

Programma 2: 
Tsjechische muziek ligt al jaren dicht bij het hart 
van het Aristos Quartet. Voor seizoen 2020/2021 
neemt het Aristos Quartet u graag mee op een reis 
door deze prachtige gepassioneerde muziek. Dit 
programma opent met een stuk van de zeer 
getalenteerde Tsjechische componist Antonin 
Vranický. Vervolgens hoort u het 1e strijkkwartet 
'Morava' van Pavel Fischer, voormalig primarius 
van het Skampa kwartet en inmiddels goede 
vriend en coach van het Aristos Quartet. 
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Veel van deze elementen zijn ook te vinden in het 
laatste stuk van dit programma, Janáček's 
'Kreutzer Sonate', één van zijn laatste en meest 
intense werken.

Vranický Strijkkwartet (n.t.b.)
Fischer  Morava  
Janácek Strijkkwartet nr. 1 in e

 'Kreutzer'  

Programma 3:
Haydn is en blijft de grootvader van het 
strijkkwartet. Zijn opus 20 heeft een gouden 
standaard gezet, waar dramaturgie en structuur 
een nieuwe balans heeft gevonden. Anderzijds 
zijn Stravinsky's drie stukken een voorbeeld van 
de 20e -eeuwse houding  naar muziek en kunst in 
het algemeen. Er is geen formele samenhang en 
de Russische componist gaat in tegen allerlei 
conventies. Ravel's strijkkwartet volgt de klassieke 
4-delige structuur. Er zijn veel overeenkomsten 
met Debussy's strijkkwartet, maar in tegenstelling 
tot zijn landgenoot, bereikt Ravel innovatie 
binnen traditie. Hij tracht de revolutionaire 
vormloze houding los te laten van de eerste 
Franse impressionisme.

Haydn Strijkkwartet in C Hob. III 32
opus 20/2  

Stravinsky Three pieces  
Ravel Strijkkwartet in F

Tommaso Fracaro, viool
Dmitry Ivanov, viool
Sylvain Dessane, altviool
Otto Bakker, cello

Aristos Quartet
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Cellokwartet Ferschtman
Dmitry Ferschtman 
Larissa Groeneveld 
Ketevan Roinishvili  
Willem Stam

Programma: 

'Gonzen, ronken, grommen, blaffen, kuchen, 
zingen, schreeuwen, fluisteren, zuchten: 
dit cellokwartet kan het allemaal'.

Naast een aantal bewerkingen van highlights uit 
het klassieke repertoire, spelen zij ook het 
spannende werk van Mathilde Wantenaar dat zij 
voor het kwartet heeft geschreven, dit werk is in 
première gegaan op de Cello Biënnale in 2018. 

Mozart/Leopold Adagio en Allegro in f 
KV 594 ´für ein Orgelwerk in 
einer Uhr´

Tansman Deux mouvements 
Jongen Deux pièces opus 89 
Barber uit het Strijkkwartet 

opus 11: Adagio for Strings
(arr. voor cellokwartet)

Wantenaar Damocles (2018) 
opgedragen aan het 
Cellokwartet Ferschtman 

Arensky Strijkkwartet nr. 2 opus 35 
(arr. voor cellokwartet)



Programma 1: 'De keerzijde van liefde' 
In dit programma laat het Dostojevski Kwartet een 
verklanking van de bewogen liefdeslevens van 
componisten horen. Toen Clara op tournee was, 
miste de pas getrouwde Robert Schumann haar zo 
vreselijk dat hij zijn gemis omzette in het 
hoogromantisch derde strijkkwartet. Het 
strijkkwartet, waarin hij regelmatig op muzikale 
wijze naar haar verwijst, deed hij cadeau aan zijn 
geliefde voor haar 23e verjaardag. De liederen die 
hij componeerde bezingen vaak de liefde, maar 
ook de grilligheid  daarvan. Rachmaninov's grote 
liefde was Natalya Satina, maar dit werd niet 
geaccepteerd omdat de twee geliefden volle nicht 
en neef van elkaar waren. In het jaar dat hij introk 
bij zijn tante en de liefde tussen Rachmaninov en 
zijn nicht opbloeide, schreef hij zijn eerste 
strijkkwartet met daarin in een prachtige 
Romance. Janáčeks strijkkwartet 'Intieme 
brieven' is een muzikaal dagboek waarin hij zijn 
liefde voor Kamila verklankt. Hoewel Janáček en 
Kamila allebei getrouwd waren, schreven ze 
elkaar 700 liefdesbrieven waarin zij beschreven 
hoezeer ze naar elkaar verlangden

Schumann Selectie liederen 
(arr. voor strijkkwartet) 

Schumann Strijkkwartet nr. 3 
in A opus 41/3

Rachmaninov Strijkkwartet nr. 1
Janáček Strijkkwartet nr. 2

 'Intieme brieven' 
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Programma 2: 'BBB'
De letter B van Bach, Bartók en Beethoven, maar 
ook van bevlogen, bedrukt en bitter. Dit 
programma laat alle kwaliteiten van het 
strijkkwartet zien. Van breekbare fuga's van Bach, 
via Beethoven´s beroemde 'Serioso' tot een 
beestachtige Bartók. 

Bach Selectie uit 
'Die Kunst der Fuge'

Bartók Strijkkwartet nr. 5 Sz 102 
Beethoven Strijkkwartet nr. 11 in f 

opus 95 'Serioso' 

Charlotte Basalo Vazquez, viool
Julia Kleinsmann, viool
Lisa Eggen, altviool
Emma Kroon, cello

Dostojevski Kwartet



Programma 1: 'Muzikale wereldreis!'
Het trio van Bretonse componist Jean Cras, een 
officier in de Franse marine, staat centraal in dit 
programma. Cras schreef zijn wonderbaarlijke trio 
op zijn reizen om de wereld en voert ons van 
Frankrijk via het Midden-Oosten naar Afrika en 
het Verre Oosten terug naar Bretagne. De 
reisbegeleiding in ons programma bestaat uit de 
Poolse plattelandsindrukken in het duo 'Bukoliki' 
voor altviool en cello van Witold Lutosławski. De 
reis begint en eindigt in de vertrouwde stations 
van Bach en Beethoven.  

Bach uit Partita nr. 2 in d 
BWV 1004: Chaconne 
(viool solo)   

Hindemith Duet (altviool/cello)
Cras Trio 
Lutosławski Bucolics (Bukoliki) 

(arr.1962 viool/cello)
Beethoven Strijktrio in D opus 9/2 
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Trio Dumas
Joseph Puglia, viool
Chaim Steller, altviool
Örs Köszeghy, cello

Programma 2: 'Hongaars-Oostenrijkse dialogen'
Trio Dumas heeft al sinds hun eerste concert in 
2007 in het Bartók Memorial House in Budapest 
een diepe en persoonlijk affiniteit met 20ste -
eeuwse Hongaarse muziek. Met de vroege cello 
sonate van György Ligeti en het strijktrio van de 
(ten onrechte!) minder bekende Sándor Veress 
komen twee van de grootste componisten van de 
afgelopen eeuw aan het woord. De Weense 
Klassieken dienen van repliek in drie zelden
gespeelde meesterwerken: Schubert's onvol-
tooide strijktrio, Mozart's geestige en intieme duo 
voor viool en altviool, en tot slot Beethoven's 
magistrale strijktrio in c klein opus 9/ 3, een 
hoogtepunt uit zijn vroege oeuvre.

Schubert Triosatz in Bes D 471 
Mozart Duo nr. 1 in G KV 423 

(viool/altviool) 
Veress Strijktrio 
Ligeti Sonate (cello solo) 
Beethoven Strijktrio in c opus 9/3 



Programma 1: 'Helix meets Bach'
Bach schreef zijn beroemde Goldbergvariaties 
voor klavecimbel. Het werk vormt een cyclus, 
gebaseerd op een instrumentale aria gevolgd 
door variaties die een steeds complexere vorm 
krijgen. In de loop der eeuwen bleken deze 
variaties een bron van inspiratie voor veel 
componisten. In 1984 heeft Dmitry Sitkovetsky 
een bewerking voor strijktrio geschreven die 
zowel recht doet aan de prachtige compositie van 
Bach als aan de instrumentale mogelijkheden van 
het strijktrio.

Bach  - Goldbergvariaties voor strijktrio 
(bew. D. Sitkovetsky) 

Programma 2: 'Signs, Games, Messages' 
De composities van dit programma zijn 
geschreven binnen een tijdspanne van ongeveer 
driehonderd jaar. Dit levert een afwisselend en 
interessant geheel op. De naam van het 
programma is ontleend aan een werk van Kurtág 
dat uit zeer korte deeltjes bestaat. Enkele  
daarvan worden gespeeld in combinatie met een 
keuze uit de Fantasia's van de driehonderd jaar 
eerder geboren componist Purcell. Een spannend 
geheel is het resultaat. Kleine juweeltjes van o.a. 
Kodály en van Sibelius vullen het programma aan. 
Na de pauze wordt Beethovens monumentale 
Strijktrio opus 3 uitgevoerd, dat  met recht een 
'masterpiece' genoemd mag worden. 

Purcell, Kurtág, Enescu, Kodály, Sibelius en 
Beethoven  
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Birthe Blom, viool
Joël Waterman, altviool
Amber Docters van Leeuwen, cello

Helix Trio

Programma 3 'Helix met Pieter Wispelwey'
Het concert wordt geopend met enkele fantasieën 
van Purcell, kleine pareltjes voor strijktrio. 
Vervolgens voegt topcellist Pieter Wispelwey zich 
bij het Helix Trio om samen met hen het 2e 
strijkkwartet van Arensky te spelen. Dit warme, 
passievolle werk is geschreven voor de 
ongebruikelijke combinatie van viool, altviool en 
twee celli. Arensky kon daarmee grote diepte van 
de klank verwezenlijken. Na de pauze Beethoven's 
monumentale Strijktrio opus 3. Het bestaat uit zes 
delen die verschillend in omvang zijn en een 
uiteenlopend karakter hebben. 

Purcell, Arensky en Beethoven



Programma 1:
Purcell was in Britten's ogen de beste Engelse 
componist en hij citeert hem ook in meerdere van 
zijn werken. Britten's derde kwartet is het laatst 
voltooide werk dat hij schreef. In het vijfde deel 
dat hij schreef tijdens zijn laatste bezoek aan 
Venetië citeert hij uit zijn opera 'Death in Venice'. 
Het was bijzonder hoe Britten als klassieke 
modernist met dit kwartet een breed publiek 
bereikte. Beethoven's opus 127 behoort ook tot 
zijn serie late kwartetten. Beethoven had een 
slechte gezondheid en was doof. In dit 
meesterwerk hoor je hoe hij als componist naar 
binnen gaat en zijn muziek veel meer laat 
mijmeren. Op een andere manier horen we toch 
ook de trots die we kennen van bijvoorbeeld de 
'Eroica', zijn Derde Symfonie.

Purcell Chaconne
Britten Strijkkwartet nr. 3 opus 94
Beethoven Strijkkwartet nr. 12 in Es 

opus 127
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Hermitage Kwartet
Jacobien Rozemond, viool 
Floor Le Coultre, viool
Francien Schatborn, altviool
William McLeisch, cello

Programma 2: m.m.v. Femke IJlstra, altsaxofoon
Adolf Busch was met zijn strijkkwartet beroemd 
als Beethoven vertolker. Met een originele zwier 
schreef hij zijn laatromantische kwintet voor 
altsaxofoon en strijkkwartet in 1925 in Duitsland. 
Het kwartet verheugt zich erop dit werk uit te 
voeren in het Emmy Verhey Festival september 
2019 met saxofoniste Femke IJlstra. Beethoven 
schreef  opus 59/2 in opdracht van de Russische 
ambassadeur Razumovsky in Wenen. Dit kwartet 
bevat dan ook Russische folklore. De Russische 
volksmuziek staat ook centraal in Prokofjev's 
tweede strijkkwartet. Oriëntaalse en percussie 
geluiden zijn terug te horen en zelfs een imitatie 
van de kjamantchi, een strijkinstrument uit de 
Kaukasus. Dit alles verweven in de karakteristieke 
schrijfstijl van Prokofjev.

Prokofjev Strijkkwartet nr. 2 in F 
opus 92

Busch Kwintet in Es opus 34 
Beethoven Strijkkwartet nr. 8 in e 

opus 59/2 'Razumovsky'



Programma 1: 'Quercus'
Een adembenemend landschap, de wind die 
speelt met het gras, een majestueuze oude 
eikenboom en een spontaan moment van 
harmonie in de Zwitserse heuvels; dit beeld was 
voor Valentin Villard de inspiratie voor zijn werk 
'Quercus'. Maurice Ravel liet zich op zijn beurt 
inspireren door zijn geliefde Baskenland en begon 
daar aan zijn pianotrio in de zomer van 1914, de 
vooravond van het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. We beginnen het programma met 
een trio van een jonge, revolutionaire Beethoven, 
die in het Beethoven-jaar 2020 natuurlijk niet mag 
ontbreken! 

Beethoven Pianotrio opus 1/3 in c 
Villard 'Quercus' (2018)

opgedragen aan het 
Delta pianotrio)

Ravel Pianotrio in a 
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Vera Kooper, piano
Gerard Spronk, viool
Irene Enzlin, cello

Delta Pianotrio

Programma 2:
Het Brahms trio is vanaf de eerste tot de laatste 
noot doordringt van dramaturgie en lyriek. 
Beethoven's 'Gassenhauer' trio voelt erna bijna 
als een verlichting. Het concert eindigt na de 
pauze in Frankrijk met de klankregenbogen van 
Ravel.

Brahms Pianotrio in c opus 101
Beethoven Pianotrio in Bes opus 11 

'Gassenhauer'
Ravel Pianotrio in a 



Programma 1: 'Opus 8: De Verborgen 
oneindigheid’

Bij 'Opus 8', denken we al snel aan een componist 
die de eerste ferme stappen heeft gezet in zijn of 
haar muzikale ontwikkeling, maar mogelijk zelf 
nog jong is en een beginner in de moeilijke kunst 
van het leven. Dat klopt bij de pianotrio's van 
Chopin, Sjostakovitsj en Brahms die het hart 
vormen van dit programma: alle drie volwassen 
meesterwerken, alle drie geschreven door 
onvolwassen componisten, en alle drie Opus 8. 
Kan dat laatste toeval zijn? In veel tradities en 
culturen heeft het nummer 8 een speciale 
betekenis, bijvoorbeeld als het begin van iets 
nieuws; zo is in de muzieknotatie de 8ste noot 
binnen een toonladder het begin en eind van een 
nieuw octaaf. De liggende 8 (      ) is vanouds het 
wiskundige teken voor oneindig, maar ook een 
geliefd symbool van harmonie en oneindigheid, 
waarin zowel eenheid als dualiteit besloten zijn: 
man en vrouw, geboorte en dood, yin en yang. In 
dit programma vertegenwoordigt Arvo Pärt's 
'Spiegel im Spiegel' de liggende 8 in muziekvorm.

Chopin Pianotrio in g opus 8 
Sjostakovitsj Pianotrio in c opus 8 
Pärt Spiegel im Spiegel 
Brahms Pianotrio nr. 1 in B opus 8 
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Trio Rodin 
Jorge Mengotti, piano
Carles Puig, viool
Esther García, cello

Programma 2: 'Zullen we dansen?' 

Wie houdt er niet van dansen? En hoe kun je 
dansen zonder muziek? Dans en muziek zijn 
verstrengeld in lichaam en ziel en overal ter 
wereld hebben componisten dansmuziek 
geschreven en zich laten inspireren door het ritme 
van de dans, en dan met name de dans van hun 
geboortestreek. In deze wereldreis steken we van 
de Andalusische klanken van Turina, via de 
Baltische melancholie en Russische volks-
sprookjes over naar de Nieuwe Wereld, om te 
arriveren bij de nostalgische Argentijnse tango's 
van Piazzolla en de energie en jazzritmes van 
Bernstein, en te eindigen met de elektriserende 
uitsmijter van Schoenfield.  

Turina Vijf Zigeunerdansen 
Bernstein West Side Story (selectie) 
Senderovas Song and dance
Piazzolla Oblivion 
Piazzolla Muerte del ángel 
Schoenfield Café Music 

∞
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Programma 1: 

Alle werken in dit programma vinden hun 
inspiratie elders: Chopin's persoonlijke 
'Polonaise-Fantaisie' lijkt geboren uit een 
herinnering aan de Poolse dans. Ravel's duistere 
en beeldende 'Gaspard de la Nuit' vindt zijn 
oorsprong in drie gedichten van Aloysius 
Bertrand. In werken van Korngold en de Falla komt 
de inspiratie uit opera, ballet en zelfs film. En in 
een nieuwe compositie van Thomas Beijer is de 
inspiratie een stuk muziek zelf: Variaties op 'El 
Canto del Caballero' van Antonio de Cabezón 
(1510 - 1566).

Chopin Polonaise-Fantaisie in As 
opus 61

Ravel  Gaspard de la Nuit
De Gabezón/
Beijer Variaties op 'El Canto del

Caballero'
Korngold uit 'The Adventures of Robin 

Hood': Love Scene
uit 'Das Wunder der 
Heliane': Ich ging zu Ihm
(arr. Ramon van 
Engelenhoven)

De Falla Suite uit 'El Amor brujo'

piano

Ramon van Engelenhoven

Programma 2: 

In dit programma hoort u drie contrasterende 
meesterwerken uit de pianoliteratuur. Allereerst 
Debussy's eerste boek Images, waarin hij nieuwe 
klankwerelden voor de piano verkende. 
Schumann's dramatische Kreisleriana volgt, een 
werk dat de componist bij publicatie zijn 'favoriete 
compositie' noemde. Na de pauze klinkt 
Prokofjev's zesde sonate, ook wel één van de 
oorlogssonates genoemd. Hoewel de componist 
die term zelf niet hanteerde, wordt dit zeer 
persoonlijke werk gekenmerkt door een 
beklemmende sfeer die geheel past bij de tijd 
waarin hij is geschreven.

Debussy Images, boek 1
Schumann Kreisleriana opus 16
Prokofjev Sonate nr. 6 in A opus 82



Programma 1: 'Symfonisch pianorecital’

Het symfonieorkest is ongeëvenaard in contrast, 
gelaagdheid en klankdiversiteit. Veel compo-
nisten en pianisten laten zich hierdoor inspireren 
in hun composities en uitvoeringen. Hoe dicht kan 
een piano het symfonieorkest benaderen? Tot 
hoeverre houdt de piano zijn eigen karak-
teristieken? U hoort het in de Symfonische Etuden 
van Schumann en fabelachtige bewerkingen van 
hun eigen orkestwerken door Prokofjev en Ravel.

Schumann Symfonische Etuden opus 13
Prokofjev Tien stukken uit Romeo en 

Julia opus 75
Ravel La Valse

Programma 2: '250 jaar Beethoven!’

Een verrassingsprogramma rondom de 250e 
geboortedag van Ludwig van Beethoven 
(december 1770). Muziek uit zijn geboorte- en 
sterftejaar, van leermeesters en leerlingen, 
uiteraard van de grote meester zelf!
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piano

Daniël van der Hoeven

Programma 3: 'Uur Natuur’

Dit mooie en overzichtelijke programma van een 
uur volgt, na een introductie met Händel's 'Forest 
Music', de parallelle ontwikkeling van de piano als 
instrument en de daardoor groeiende mogelijk-
heden om natuurverschijnselen tot klinken te 
brengen. Wervelende rivieren, kleurige water-
reflecties, prachtige melodieën onder parelende 
druppels: kleurige schilderijen in geluid.

Händel Forest music
Liszt Konzertetüde nr. 1: 

Waldesrauschen
Ravel uit Gaspard de la Nuit: 

Ondine
Debussy uit Préludes boek 1: 

La Cathédrale engloutie 
Liszt Au bord d'une source
Debussy uit Images boek 1: 

Reflets dans l'eau 
Debussy uit Estampes : 

Jardins sous la Pluie 
Liszt Les jeux d'eaux à la Villa 

d'Este
Ravel Jeux d'eau
Debussy L'isle joyeuse



Programma 1: 'Beethoven in C’

Ter gelegenheid van Beethoven's 250ste 
geboortejaar. Beethoven had een grote affiniteit 
met de toonsoort C. Zijn werken in C majeur zijn 
helder, stralend en bruisen van positieve energie, 
terwijl zijn werken in c mineur doordrongen zijn 
van een persoonlijke tragiek en noodlot. Het 
volgende programma met pianosonates in zowel 
C groot als c klein stammen uit Beethoven's drie 
scheppingsperioden: de vroege, midden en late 
periode.

Sonate in c opus 13 'Pathétique'
Sonate in C opus 53 'Waldstein'
Andante Favori 
Sonate in c opus 111 
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piano

Klára Würtz

Programma 2: 'Fantasiestücke’

Fantasie is een sleutelwoord in de periode van de 
Romantiek. Componisten lieten hun gedachten in 
de vrije loop en uitten hun diepste emoties in deze 
vrije vorm. Ook Johann Sebastian en zijn zoon Carl 
Philipp Emanuel Bach legden in hun Fantasieën al 
de basis voor deze intuïtieve en improvisatorische 
muzikale taal.

C.P.E. Bach Fantasia in c 
J.S. Bach Chromatische Fantasie en Fuga
Brahms Fantasieën opus 116
Chopin Polonaise-Fantaisie opus 61
Schumann Arabeske opus 18
Schumann Fantasiestücke opus 12
  
Programma 3: 'Bach – Goldberg Variaties’

Dit iconische werk is van puur goud, het mag zich 
in een grote populariteit verheugen, zeker in dit 
Bach-lievend land. Dit programma kan zowel met 
én zonder pauze gespeeld worden. In een 
concert mét pauze speelt Klára nog twee 
Bach/Busoni Choralen. 



Programma 1: 'Een meesterlijk Frans programma’

Twee meesters, twee leerlingen: Fauré, Debussy 
en Ravel mogen tot de belangrijkste Franse 
componisten gerekend worden. De Belgische 
componist Franck woonde vanaf zijn jeugd in 
Parijs. Daarom voegen wij hem met een gerust 
hart toe aan ons Franse programma. Zoals het bij 
getalenteerde leerlingen gaat, zorgde hun eigen 
creativiteit ervoor dat de leerlingen Debussy en 
Ravel zich ontwikkelden tot componisten met een 
eigen stijl: ze slaan een vrijere weg in.

Ravel Sonate nr. 1 posthume 
Fauré Sonate nr. 1 in A opus 13
Debussy l'Isle joyeuse (piano solo)
Franck Sonate in A 

Programma 2:  'Vive la France’

Naast drie typisch Franse sonates ook werk van de 
Polen Szymanowski en Chopin te beluisteren. 
Szymanowski werd sterk beïnvloed door het 
impressionisme van Debussy, werd bejubeld in 
Parijs en past daarom prima in dit Franse 
programma, evenals trouwens zijn landgenoot 
Chopin, die later officieel Frans staatsburger werd. 

Fauré  Sonate nr. 1 in A opus 13
Chopin Nocturnes (piano solo)
Debussy Sonate in g
Szymanowski Notturno et Tarantelle 
Szymanowski Roxanna's song
Poulenc Sonate  
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Birthe Blom,

Klára Würtz,

 viool

 piano

Programmavoorstel 3: 'Lief en leed' 

Een verliefde, zachtaardige Beethoven, Kreisler 
met zijn liefdesleed, Korngold die het hilarische 
'Much ado about nothing' van Shakespeare 
toonzette, Franck's huwelijkscadeau en de Sonate 
van Beethoven die door het boek van Tolstoj een 
extra betekenis kreeg: tezamen geeft dit 
programma een gevarieerd beeld van de liefde en 
zijn valkuilen.

Beethoven Sonate nr. 8 in G opus 30/3
Kreisler Liebesleid
Korngold Suite ´Mädchen im 

Brautgemach´
Franck Sonate in A
Beethoven Sonate nr. 9 in A opus 47 

'Kreutzer'



Programma:
Van Loenen en Borsboom brengen een zeer 
gevarieerd programma met vier hoogtepunten uit 
het viool-pianorepertoire en van zeer 
uiteenlopende stijlen. Hoe verschillend deze 
werken ook klinken, ze zijn afkomstig vanuit 
eenzelfde muziektraditie. Tsjaikovsky's Souvenirs 
d'un lieu cher ligt daarom dichter bij Stravinksy's 
Divertimento dan op het eerste gezicht te lezen 
valt. En ook Webern's Vier Stücke uit de Tweede 
Weense School zou er niet zo zijn zonder de 
stempel die Beethoven gedrukt heeft op de 
muziekgeschiedenis. Laat u verrassen door de 
indrukwekkende en ontroerende interpretaties 
van dit jonge en geprezen talentvolle duo.

Tsjaikovsky Souvenirs d'un lieu cher opus 42
Stravinsky Divertimento 

'Le baiser de la fée'
Webern Vier Stücke opus 7
Beethoven Sonate nr. 7 in c opus 30/2
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Pieter van Loenen, 

Tobias Borsboom, 

viool

piano



Programma: 
'Wie is er bang voor moderne muziek?' 

Het kunnen beroeren.... 
Het in het hart kunnen raken.... 
Het aan je lippen doen kluisteren....
Ademloos en naar adem snakkend....
De componisten van deze tijd kunnen dit als geen 
ander!

De Nederlander Jacob TV staat bekend om zijn 
experimentele, post minimalistisch romantische 
muziek, de Argentijnse Osvaldo Golijov laat zich 
inspireren door de Joodse klezmer muziek; het 
Dolcissimo van Pēteris Vasks is in zijn eenvoud en 
combinatie van zang en cello een onvergetelijke 
belevenis. Het programma eindigt met het 
Lamentatio van de wilde jazz/rock en romantisch 
georiënteerde cellist Giovanni Sollima, een 
virtuoos, swingend en flitsend stuk.

Ter Veldhuis Glacier 
Bach Suite nr. 2 in d BWV 1008
Golijov Omaramor 
Vasks Das Buch, dolcissimo 
Reger Suite nr. 2 in d opus 131c 
Sollima Lamentatio 
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Larissa Groeneveld
cello



Programma 1: 
2020 Beethoven jaar! 'De Gigant Beethoven'

Ludwig van Beethoven
keuze uit:
Sonate in A opus 69, 
Sonate in C opus 102/1 
Sonata in D opus 102/2 
7 Variaties over 'Bei Männern welche Liebe 
fühlen' in Es WoO 46
12 Variaties over 'Judas Maccabäus' in G WoO 45

Programma 2: '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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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.

Sie fanden den Weg zur Trauten,
Doch kommen sie wieder und klagen,
Und klagen, und wollen nicht sagen,
Was sie im Herzen schauten.
(Heinrich Heine)

Schumann Drei Fantasiestücke opus 73
Brahms Sonate in e opus 38
Schumann Fünf Stücke im Volkston 

opus 102
Brahms Sonate in F opus 99

Dmitry Ferschtman,
Mila Baslawskaja, 

 cello

piano



Programma 1: 
'Ontmoeting tussen twee Meesters'
Een ontmoeting tussen de grootmeester 
Beethoven en het geniale wonderbrein Enescu.

Beethoven/Czerny Sonate in A opus 47 
'Kreutzer' 

Enescu      Nocturne en Saltarello
                       Sonate in C opus 26/2

Programma 2: 'Joodse Getuigenissen’
Joodse wortels hebben voor veel componisten 
een allesbepalende invloed uitgeoefend op hun 
levensloop, het karakter van hun werken en de 
perceptie daarvan. Dit programma wil daarvan 
getuigenis afleggen. 

Bloch   uit 'From Jewish Life': Prayer
Kahn    3 Stücke opus 25
Mendelssohn  Sonate in D opus 58
Bosmans  Nuit Calme
Weinberg Sonate nr. 2
Gershwin 3 Preludes
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Anastasia Feruleva, 

Frank van de Laar,

cello

piano 

Programma 3: 'Russische magie'
In dit programma ontvouwt zich de verklanking 
van de Russische ziel in al haar oneindige 
uitgestrektheid en diversiteit. 

Medtner   Insomnia opus 37/1 
Tsjaikovsky  Pezzo capriccioso opus 62 
Sjostakovitsj   Sonate in d opus 40
Borodin Koor en dans van de 

Polovetser meisjes 
(Opera Igor)

Strawinsky Suite Italienne 
Rimsky-Korsakow
/Zimbalist Concert Fantasie 

(opera De Gouden Haan)

Programma 4: 'BEETHOVEN!’
Een 'must'  voor het Beethoven jaar, alle werken 
voor cello en piano verdeeld over twee concerten 
of voor één concert een samenstelling naar keuze!

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
12 Variaties over 'Judas Maccabäus' in G WoO 45
12 Variaties over 'Ein Mädchen oder Weibchen' 
opus 66
7 Variaties over 'Bei Männern welche Liebe 
fühlen' in Es WoO 46



Programma: 'Beethoven en de gitaar’

In 2020 is het 250 jaar geleden dat Ludwig van 
Beethoven geboren is. Ter gelegenheid van deze 
verjaardag heeft Nederlandse Muziekprijswinnaar 
Izhar Elias een programma samengesteld met 
werken van Beethoven. Het zijn bijzondere 
arrangementen voor gitaar en strijkers, gemaakt 
door tijdgenoten van Beethoven. Rond 1800 was de 
gitaar in Wenen erg hip. Er was grote vraag naar 
repertoire en talrijk waren dan ook de door 
gitaarvirtuozen gemaakte bewerkingen van muziek 
van jonge grootheden als Beethoven. Izhar bespeelt 
een unieke Carlo Guadagnini gitaar uit 1812.

Beethoven/Coste Adelaide opus 46 
(altviool/gitaar)

Beethoven/
Matiegka/
Elias Serenade opus 8 
Molino Grand Trio Concertant 

opus 30 
Beethoven/
Diabelli Potpourri op zijn favoriete 

thema's (viool/gitaar)
Beethoven/
Carulli Andante Favori WoO-57 

(gitaar solo)
Beethoven/
Volker uit Pianosonate nr. 12 

opus 26: Marche Funèbre 
sur la mort d'un Héros
(gitaar solo)

Molino Grand Trio Concertant 
opus 45 
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Izhar Elias,

Eva Stegeman,

Iván Iliev,

 

 

 

gitaar

viool

altviool



Programma 1: '14 Jewels’

“Het debuut-album 14 Jewels van Duo Gross & 
Lucini is een bijzondere CD met composities voor 
de klassieke muziekliefhebber, maar ook voor 
degene die houdt van wereld- en moderne 
muziek. Daarmee wordt dit programma zeer 
toegankelijk voor een breed publiek! Prachtige 
stukken die aanleunen tegen de Spaanse traditie, 
de Balkan, tango en de Braziliaanse signatuur in 
zich dragen. Celliste Katharina Gross en gitarist 
Luca Lucini zoeken de kern op van de muziek die ze 
uitkristalliseren tot veertien juweeltjes!” 
(Mattie Poels/Music Frames)

De Falla Suite populaire Espagnole
Thomas Uit het Balkan Songbook: 

Haj Mene Majka - Lament - 
Sivi Grivi

Falloni Jewel 
Marinissen Mestre Claudinei
Gnattali Sonate 
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Programma 2: 'Tussen melancholie en vuur’

Het Duo Gross & Lucini verheugt zich, in seizoen 
2020/21 nieuw voor het duo geschreven werk van 
de Thaise componist Patiparn Jaikampan, te 
presenteren. Van de in de Verenigde Staten 
levende componist Alan Thomas waren in 
concerten en op de duo-CD 14 Jewels al drie 
prachtige werken, op folkloristische muziek uit de 
Balkan, te beluisteren. Verder klinkt in het 
programma gloedvolle en romantische muziek 
van de Italiaanse componisten Raffaele 
Bellafronte en Matteo Falloni, en 4 Intieme 
stukken van de Servische componist Dusan 
Bogdanovic. De tweede helft van het programma 
laat vurig-meeslepende composities van de 
Braziliaan Sérgio Assad en Radamés Gnattali en 
een op Braziliaanse berimbau-muziek gebaseerde 
werk van Arnold Marinissen horen.

Bellafronte Suite nr. 1 
Jaikampan 'La mélancolie cachée sous 

l'haleine lasse'
Bogdanovic Vier Intieme stukken 
Thomas Uit het Balkan Songbook: 

Lament, Sivi Grivi 
Falloni Jewel 
Marinissen Mestre Claudinei 
Gnattali Sonate 

Duo Gross & Lucini 

Katharina Gross, cello
Luca Lucini, gitaar



Programma 1: 'Gassenhauer?!’

Het programma is in boeiende muzikale 
veelzi jdigheid opgebouwd rondom een 
eeuwenoude én actuele controverse: het verschil 
tussen 'hoge' en 'lage' muziek. Maar al te vaak lijkt 
een onoverbrugbare kloof te bestaan tussen de 
zogenaamde 'hoge' en 'lage' muziek: kunst versus 
entertainment, schoonheid versus commercie, 
elite versus volk… een spanningsveld dat juist nú 
relevant is. In dit programma onderzoekt het 
Chimaera Trio deze grens aan de hand van muziek 
uit verschillende eeuwen. Originele werken 
wisselen af met eigen arrangementen. Zo blijkt de 
vroegst overgeleverde orgelcompositie, uit de 
14e eeuw, in deze bezetting opeens een woeste 
dans. En wat te denken van Beethoven, die een hit 
van de straat plukte ('Gassenhauer') en in zijn Trio 
opus 11 verwerkte? Brahms' grootse Trio opus 
114 lijkt ernstige kunstmuziek, of knipoogt hij in 
het derde deel toch naar zijn goede vriend Johann 
Strauss? Brahms' stadgenoot Mahler verklankt 
dan weer universele gevoelens, die de hele 
mensheid aangaan. Of wordt dit af en toe toch te 
ordinair en over de top? En hoe kan het dat ook de 
absolute muziek van Rota zo filmisch aandoet?

Composities van anonymus, Beethoven, Brahms, 
Mahler en Rota.
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Chimaera Trio
Annemiek de Bruin, klarinet
Irene Kok, cello
Laurens de Man, piano

Programma 2: 'Oerlicht’

Het Chimaera Trio ontleent zijn naam aan een 
vuurspuwend monsterlijk wezen uit de Griekse 
mythologie. De naam staat symbool voor de 
rauwe, pure muziek en de thema's die de drie 
musici kiezen. In hun theatrale programma 
Oerlicht staat het concept 'oer' dan ook centraal 
en gaan de musici op zoek naar de oorsprong van 
klank, vorm en licht. In het spanningsveld van licht 
en duisternis streeft de mens naar onsterfelijk-
heid, verklankt in muziek van Messiaen, het 
suggestieve Lerchenmusik van Gorécki en 
Mahler's iconische Urlicht uit zijn Symfonie nr. 2. 
Deze stukken worden verbonden door arrange-
menten van Gregoriaans en Middeleeuwse 
wereldlijke muziek. Voeg hier dynamiek, een 
spectaculair lichtontwerp en bijzondere 
instrumenten zoals het harmonium aan toe en er 
ontstaat een muzikaal en visueel prikkelende 
voorstelling!

Composities van anonymus, Gurdijev, 
Messiaen, Gorécki en Mahler.



Programma: 'Schubert's laatste meesterwerk'

Een prachtig afwisselend programma waarin het 
hart van de luisteraar aan het zingen wordt 
gebracht door deze drie internationaal gerenom-
meerde musici! Het concert zal worden afgesloten 
met de laatste compositie van Franz Schubert, die 
dit werk zelf nooit heeft kunnen horen….

Debussy Première Rhapsodie 
(klarinet/piano)

Ravel uit Miroirs: Une barque sur 
l'Océan (piano)

Poulenc Fiançailles pour Rire  
(zang/piano)

Rorem Ariel 
Schumann Fantasiestücke opus 73 

(klarinet/piano)
Korngold Drei Lieder opus 22 

(zang/piano)
Schubert Der Hirt auf dem Felsen 

D 965 
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Katharine Dain, 
Lars Wouters van den 
Oudenweijer, 
Sam Armstrong, 

sopraan

klarinet

piano



Programma:

De unieke bezetting van klarinet, cello en piano 
hebben vele componisten doen inspireren in het 
schrijven voor deze prachtige samenstelling. De 
inmiddels ouder geworden Johannes Brahms 
hoorde in 1894 het trio van de jonge Alexander 
von Zemlinsky tijdens een compositiewedstrijd en 
Brahms was als jury voorzitter lovend over dit 
uiterst lyrische romantische werk. Zelf schreef hij 
kort ervoor (1891) een 'Klarinettentrio' en deze 
kwam tot stand omdat hij de klarinettist Richard 
Mühlfeld kort ervoor had gehoord. Deze 
klarinettist, met zijn zangerige toon, inspireerde 
Brahms in het schrijven van maar liefst twee 
sonates, een klarinetkwintet en dit trio. De jonge 
Beethoven schreef in Wenen een trio en deze 
kreeg al snel de bijnaam het 'Gassenhauer' trio. 
De componist gebruikte namelijk voor het laatste 
deel een bekend wijsje uit een populaire komedie 
uit die tijd en deze melodie hoorde men toen vaak 
gezongen en gefloten in de straten van Wenen.

Beethoven Klarinettrio in Bes opus 11 
'Gassenhauer'

Von Zemlinsky Klarinettrio in d opus 3
Brahms Klarinettrio in a opus 114
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Lars Wouters van den 
Oudenweijer, 
Timora Rosler, 
Hans Eijsackers, 

klarinet

cello

piano



Programma: 'Barok en meer’

Bij hobo, fagot en klavecimbel denk je natuurlijk 
allereerst aan barokmuziek. De mooiste sonates 
en triosonates uit de Franse, Italiaanse en Duitse 
Barok staan op dit programma. Maar hobo en 
fagot lenen zich ook geweldig voor de muziek van 
nu. Daarom worden de oude meesters afgewis-
seld met het melodieuze Duo van de Amerikaanse 
componiste Elaine Fine en de virtuoze, humo-
ristische Serenade van Cor de Groot. 

De Boismortier  Triosonate in e opus 37/2
Vivaldi   Sonate nr. 6 in Bes RV 46 

(fagot/klavecimbel)
J.S. Bach  Sonate BWV 1020 

(hobo /klavecimbel)
De Groot  Serenade 

(hobo /fagot)
Couperin  Selectie uit L'Art de toucher 

le Clavecin 
Fine Duo for oboe and bassoon
De Boismortier  Triosonate in a opus 37/5
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Trio Oostenrijk, 
Laugs & Jansen
Pauline Oostenrijk, hobo
Mette Laugs, fagot
David Jansen, klavecimbel



“Café des Chansons bezorgt bij jong en oud 
kippenvel”

De unieke combinatie van Charlotte Haesen en 
het Tobalita Strijkkwartet brengt schitterend 
Frans repertoire, vol klassiekers van Barbara 
Gainsbourg, Brel en Piaf in eigenzinnige 
interpretaties, maar ook eigen werk van 
Charlotte Haesen passeert de revue.

Het samenspel tussen de jazz zangeres Charlotte 
en het klassiek strijkkwartet Tobalita klinkt 
homogeen en het sprankelt. Als twee dans-
partners van verschillende disciplines vliegen ze 
van chansons naar chansons met zekere onbe-
vangenheid.

Een enorme hausse aan enthousiaste reacties 
kwam na het optreden bij een tv-uitzending 
Podium Witteman waar bleek dat Café des 
Chansons niet langer een publiek geheim mocht 
blijven.

Het NRC werd overrompeld door de 'prachtig 
intieme en authentieke performance' op festival 
Wonderfeel. En dan hebben we het nog niet eens 
over Het Parool dat hun laatste twee CD's 'Café 
des Chansons' (eigen beheer) en 'Du bout des 
yeux' (Challenge Records) met vijf sterren 
bekroonde!  In oktober 2019 zal hun derde album 
'Perles de pluie' uitkomen op Challenge Classics.
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'Café des Chansons' 

Giles Francis, viool
Evelien Jaspers, viool
Odile Torenbeek, altviool 
Anjali Tanna, cello 

Charlotte Haesen, zang  
Tobalita String Quartet



Programma: 'Songs of Love and Exile' 

Een ontroerend, swingend en betoverend 
concert, vol heimwee en verlangen 

Sopraan Channa Malkin en Nederlandse 
Muziekprijswinnaar Izhar Elias brengen samen 
het programma Songs of Love and Exile. De rode 
draad in het programma is ballingschap, een 
thema dat beide musici door hun familiegeschie-
denis na aan het hart ligt. Het gevoel van liefde 
voor een thuisland en heimwee naar vrienden en 
familie die ver weg zijn, vatten zij samen in een 
programma van Italiaanse, Spaanse en joodse 
muziek van de 11e tot en met de 21e eeuw. 

U hoort barokke popliedjes uit Italië en 
opzwepende Spaanse barokliederen van José 
Marín, begeleid op een rijk versierde barokgitaar. 
In Spanje leefde in de middeleeuwen en 
Renaissance een levendige Joodse gemeenschap, 
met schitterende melodieën in de eigen Ladino-
taal. Channa en Izhar brengen hun favoriete 
Ladino-liederen ten gehore. En de prachtige 
liederen van de beroemde dichter García Lorca 
brengen u helemaal in de Spaanse sfeer. De Joodse 
componist Mario Castelnuovo-Tedesco vluchtte 
tijdens de 2e wereldoorlog van Italië naar de 
Verenigde Staten, waar hij o.a. een liederencyclus 
op oude Joodse gedichten componeerde. Onlangs 
verscheen het album Songs of Love and Exile, 
uitgebracht bij Brilliant Classics.

Werken van Obizzi, Marin, Corbetta, de Falla, 
Tarrega en Castelnuovo-Tedesco.
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Channa Malkin, 
Izhar Elias,

sopraan

 gitaar 



Programma 1: 'Blumensprache'
Veel dichters en componisten hebben zich laten 
inspireren door bloemen. Dit programma bestaat 
uit een 'bloemlezing' van het mooiste repertoire 
op dit gebied. Er gaat achter elke bloem, hoe klein 
ook, een verhaal schuil. Hoogtepunten in dit 
programma zijn de zelden uitgevoerde 12 
minuten durende bloemenballade 'Vergiss mein 
nicht' van Schubert, en de wonderschone cyclus 
'Mädchenblumen' van Richard Strauss!

Schumann Der Nußbaum opus 25/3 
Er ist's opus 79/24 
Meine Rose opus 90/2 
Roselein, Roselein! 
opus 89/6 
Schneeglöckchen 
opus 79/26 
Die Blume der Ergebung 
opus 83/2 

Schubert Die Blumensprache D 519 
Blumenlied D 431 
Vergiss mein nicht D 792 

Brahms An ein Veilchen opus 49/2 
Es schauen die Blumen 
opus 96/3 
O, Kühler Wald opus 72/3 
Frühlingstrost opus 63/1 

R. Strauss Ich wollt' ein Sträusslein 
binden opus 86/2 
Das Rosenband opus 36/1 
Die Georgine opus 10/4 
Schlagende Herzen 
opus 29/2 
Mädchenblumen opus 22 
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Lenneke Ruiten, 

Thom Janssen, 

sopraan

piano

Programma 2: 'Ingewikkelde affaires'
Een prachtig liederenprogramma boordevol 
'Sehnsucht', van de Duitse romantiek van 
Schumann en Wolf tot de impressionistische stijl 
van Debussy. Debussy werd geïnspireerd door zijn 
onmogelijke verhouding met de 10 jaar oudere 
Marie-Blanche Vasnier, en koos teksten van de 
dichter Paul Verlaine die op zijn beurt een 
ingewikkelde verhouding had met de 10 jaar 
jongere Arthur Rimbaud. Het weeskind Mignon 
heeft onmogelijke gevoelens voor haar 'pleeg-
vader' Wilhelm Meister. De gedichten uit Goethe's 
roman 'Wilhelm Meisters Lehrjahre' zijn door 
talloze componisten op toon gezet. In dit 
programma hoort u de geweldige versie van Hugo 
Wolf.

Schumann Der Nußbaum opus 25/3 
Die Meerfee opus 125/1
Mein schöner Stern opus 101/4 
Er ist's opus 79/24 
Meine Rose opus 90/2 
Roselein, Roselein! opus 89/6 
Schneeglöckchen opus 79/26 
Die Blume der Ergebung 
opus 83/2 

Wolf Mignonlieder
Debussy Ariettes oubliées 

liederen uit Recueil Vasnier
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Karin Strobos

Felicia van den End

Daria van den Bercken

mezzosopraan

fluit

piano

Programma:

Bizet uit Carmen: Chansons Bohême 
Massenet uit Werther: Va! Laissez 

couler mes larmes  
Élégie 

Hüe Soir Païen 
Fauré Fantaisie in e opus 79 

(fluit/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 

De Kanter Drie liederen op teksten van 
Boris Rizji
(opgedragen aan het trio)

de Falla Siete canciones (zang/piano)  
Rossini uit 'La Cenerentola' 

Non piu mesta 



Programma 1: 'Romeo et Juliette' - British tongue 
in cheek en Russische lyriek

Humor, lyriek en volksmuziek elementen 
verbinden de tijdgenoten Benjamin Britten en 
Sergei Prokofjev. Een programma vol sprookjes-
achtige vertellingen, stoere melodieën en vrolijke 
dansante thema's over de universele kracht van 
de liefde: de liefde van Romeo en Juliette, liefde 
ongrijpbaar als een zwaluw, liefde pril als een 
vroege midzomerochtend en natuurlijk de liefde 
van Eva en Ekaterina voor deze muziek die zij met 
alle liefde naar u toe brengen.

Prokofjev Romeo et Juliette, suite 
d'après le ballet opus 64

Britten Interlude from A ceremony
of Carols
Friday Afternoons (selectie) 
A Birthday Hansel opus 92 

Prokofjev Gavotte opus 12 & Gavotte 
opus 25 
The Chatterbox 

Programma 2: 'Grotesque creatures’

Een programma rond Erik Satie en bizarre wezens.
In samenwerking met CoCoA; een internationaal 
collectief van componisten met verschillende 
muzikale achtergronden o.a. klassiek, jazz en 
filmmuziek.
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Duo Bilitis
Eva Tebbe, harp
Ekaterina Levental, mezzosopraan 
& harp

De grote Franse componist Erik Satie negeerde de 
etiquette van zijn tijd. Met zijn vrije geest en veel 
humor omarmde hij de wereld en zélfs zijn critici. 
Op het programma staan zijn meest geliefde 
werken. Satie, oftewel 'het fluwelen heerschap' 
zoals zijn vrienden hem liefkozend noemden, is in 
goed gezelschap van drie andere excentrieke 
wezens die ons uitnodigen om op een heel andere 
manier naar onszelf en de wereld te kijken:

Hydractinia kan haar hoofd opnieuw aan laten 
groeien.
Salamander overleeft in extreme situaties en 
voedt zich met vuur.
Heyoka, de heilige mythische nar, laat ons lachen 
wanneer wij in pure wanhoop verkeren.

Satie Embryons Desséchés 
Vares/Popovska Hydractinia 
Satie Trois Morceaux en forme de 

Poire 
Mendoza/Star Heyoka 
Satie Parade 
Nasopoulou/
Van der Vlugt/ 
Leigh Dunstan       Salamander 
Satie Selectie Gymnopédies & 

Ludions 



31

Anastasia Kozlova,
Eva Tebbe, 

 viool

harp

Programma: 'Ik herken liefde door de pijn'

“Ik herken liefde door de pijn..”
“Ik herken liefde door de breuk van de meest 
trouwe snaren”

Oftewel.. juist datgene waar je intens van houdt 
kan de meeste smart veroorzaken.
Over de Russische dichteres Marina Tsvetajeva 
(1892-1941) van wie deze dichtregels afkomstig 
zijn, merkte een tijdgenoot op: “Ik ken geen 
vreselijker lot dan dat van Marina Tsvetajeva. Ze 
was volslagen en verbluffend geheimzinnig. 
Overal en in alles zocht zij naar extase en volheid 
van gevoelens, niet alleen in liefde, maar ook in 
verlatenheid, eenzaamheid en mislukking.”
Soms is een dichtregel genoeg om een stroom aan 
muzikale associaties en ideeën los te maken; 
vanuit een fascinatie voor het engagement van de 
kunstenaar die in barre politieke omstandigheden 
schoonheid en verwondering blijft creëren, 
stelden violiste Anastasia Kozlova en harpiste Eva 
Tebbe  een  programma samen waar in  
breekbaarheid, kracht en extase samen komen. 
Met werken van componisten die ten tijde van de 
Sovjet repressie net als dichteres Marina 
Tsvetajeva vochten om hun artistieke vrijheid; 
Dmitri Sjostakovitsj, Sergei Prokofjev en Arvo Pärt. 
Daarnaast klinkt hun tijdgenoot Benjamin Britten; 
een overtuigd pacifist.

Pärt Spiegel im Spiegel 
Bespalova Xenia - Diptych 
Tsjaikovsky Melodie 
Prokofjev uit Vioolsonate nr. 1 

opus 80: Andante assai 
Sjostakovitsj uit 24 Preludes opus 34: 

Prelude 10, 22 en 17
Britten uit A Ceremony of Carols: 

Interlude
Cuckoo from Friday 
Afternoon 
uit Suite voor viool en piano 
opus 6: Wals 

Pärt Fratres 
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Ensemble Lumaka

Jana Machalett, fluit
Saskia Viersen, viool
Martina Forni, altviool
Charles Watt, cello
Miriam Overlach, harp

Programma 1:'Le chant et la fête' - betoverend 
Frans impressionisme

Wegens groot succes biedt Lumaka nogmaals een 
programma aan met hun bewerkingen van 
Debussy's meesterwerk 'Prélude à l'après-midi 
d'un Faune' en van Ravel's 'Ma mère l'oye'. 
Fijnzinnige Franse sferen van het impressionisme 
hoort u ook in de werken van Tournier, Ropartz en 
Jolivet. 

Ropartz Prélude, Marine et Chansons
Debussy Prélude à l'après-midi d'un 

Faune 
Tournier  Suite  opus 34
Jolivet Chant de Linos 
Pillois delen uit: Cinq Haïkaí
Ravel Ma mère l'oye 

Programma 2: '250 jaar Beethoven' - Serenades 
van Beethoven en fraai werk van tijdgenoten

In 2020 vieren we Ludwig van Beethovens 250ste 
geboortejaar en daarom mag er natuurlijk niet 
een programma ontbreken dat gewijd is aan deze 
geweldige componist. Graag laten we Beetho-
ven's Serenade opus 8 voor strijktrio horen en een 
bewerking van een nog iets latere Serenade voor 
de bezetting fluit, altviool en harp. Het program-
ma wordt verder aangevuld met Beethoven's 
voorganger Domenico Scarlatti en Beethoven's 
tijdgenoten Wolfgang Amadeus Mozart en Louis 
Spohr. 

Beethoven/
Maayani Serenade opus 25 

(fluit/altviool/harp)
Spohr Fantasie (harp solo)
Mozart Fluitkwartet in D KV 285 
Beethoven  Serenade in D opus 8 

(strijktrio)
Françaix Cinq Sonates de Domenico 

Scarlatti 

Programma 3: 'Oostwaarts!‘

In dit programma gaat Lumaka met u op reis naar 
landen met ijzige, eenzame winters, weidse 
vlakten en droge, hete zomers. Van melancho-
lische melodieën in Janáček's liederen tot 
elementen van volksmuziek in Bartók, Lajtha en 
Tansman.  Sibelius en Pärt nemen u mee naar 
grote lege vlakten...

Tansman Sonatina da Camera
Sibelius Strijktrio in g
Janáček Op een overwoekerd pad 

(fluit/cello/harp)
Bartók  Roemeense dansen 

(fluit/viool/cello/harp)
Pärt Fratres (altviool/harp)
Lajtha Marionettes 
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Programma 1: 'Van volksmuziek en verre landen' 
(fluit/viool/harp)
Een reis vol belevenissen! Wandelingen in 
Tsjechië, Spaanse en Roemeense dansen, een 
feest in Frankrijk, oriëntaalse miniaturen, een 
Engels tuinfeest en een briesje aan de Japanse 
zee.... Vraiment divertissement!

Ibert Deux Interludes 
Caplet Divertissement à l'espagnole 

(harp solo) 
Ferroud Jade uit: 'Oriental Pieces' 

(fluit solo) 
Miyagi Haro no Umi  (fluit/harp)
Bartók Roemeense dansen 

(harp/viool) 
Martinu Promenades 

(fluit/viool/harp)
Saint-Saëns Fantaisie (viool/harp)
Goossens Suite opus 6

Programma 2: 'Synesthesia' - kleurrijke reis door 
de fantasie (fluit/altviool/harp)
Met hoeveel zintuigen luisteren wij eigenlijk naar 
muziek? Bij live muziek worden wij vanuit 
verschillende kanten geprikkeld: akoestiek,  geur 
in de zaal, belichting, musici die zo dichtbij zitten 
en zelfs de reactie van een andere luisteraar zijn 
allemaal een deel van de concertervaring. En door 
muziek kunnen we wegdromen, of juist heel alert 
worden, soms roept muziek beelden, herin-
neringen of kleuren op. Ensemble Lumaka neemt 
het publiek met teksten en muziek mee in een 
kleurrijke reis door de fantasie van de individuele 
luisteraar, de musici en het publiek.

Trio Lumaka

Jana Machalett, fluit
Saskia Viersen, viool
Martina Forni, altviool
Charles Watt, cello
Miriam Overlach, harp

Bax  Elegiac Trio    
Dubois  Terzettino 
Ravel Tombeau de Couperin 

(bew. voor trio)
Jolivet Petite suite 
Debussy Sonate 

Programma 3: 'Pohádka' - vertellingen 
(fluit/cello/harp)
Een programma met muziek die tot de 
verbeelding spreekt! Sprookjes, landschappen, 
stemmingen zoals de libelle en de vijver, de 
zonsopgang of een verwilderd pad, allemaal 
omgezet in kleurrijke muziek door componisten 
van begin van de 20ste eeuw.

Janáček Op een overwoekerd pad
Smit Sibinga Trois Images (fluit/harp)
Lajtha Trio
Foote At dusk 
Janáček Pohádka (sprookje) 

(cello/harp)
Ravel Sonatine en Trio 

(bew. Salzedo)



Programma 1: 'Frizzante con archi'  - Nederlandse 
en Venetiaanse muziek voor strijkers 

Bezetting: 2 violen, altviool, cello, contrabas, 
chitarrone/luit en klavecimbel.

Een programma met bruisende Venetiaanse muziek 
en enkele fraaie werken uit de Nederlandse 
'Gouden Eeuw'. De in Amsterdam geboren 
Johannes Schenck leverde met zijn derde opus, de 
Giardino Armonico met twaalf triosonates, zijn 
meesterwerk af. Ze zijn duidelijk geïnspireerd op de 
nieuwste Italiaanse muziek. Ouderwetser van stijl 
zijn de sonates uit Carel Hacquarts Harmonia 
Parnassia, die nog sterk in de zeventiende-eeuwse 
consort-stijl wortelen. Dat geldt ook voor de 
sonates van de Venetiaan Pietro Andrea Ziani. Tot 
de moderne Italiaanse richting behoorde Tomaso 
Albinoni, pionier van de nieuwe concerto-stijl. 
Verschillende van zijn karakteristieke thema's 
inspireerden Bach tot meeslepende fuga's. De 
grootste Venetiaan, Antonio Vivaldi, ontbreekt 
natuurlijk niet: van hem spelen we een prachtig 
dubbelconcert voor viola d'amore en luit alsook een 
briljant 'Concerto ripieno'. 

Werken van Schenck, Ziani, Albinoni, Bach, 
Hacquart en Vivaldi
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Programma 2: 'Van Leipzig naar Berlijn' 

Bezetting: 2 violen, altviool, cello en 
klavecimbel. 

Let op: In dit programma kan in overleg een 
viool vervangen worden door hobo (Bram 
Kreeftmeijer) 

Bach had grote belangstelling voor voor-
uitstrevende muziekcentra buiten zijn eigen 
Leipzig. Aanvankelijk ging zijn interesse vooral 
richting Dresden, maar vanaf 1739, toen zijn zoon 
Carl klavecinist werd van Frederik II, verschoof de 
aandacht naar Berlijn. De melomane Frederik 
werd in 1740 Koning van Pruisen en maakte 
Berlijn tot een vooraanstaand muziekcentrum. 
Vader Bach bezocht Berlijn twee keer, in 1741 en 
1747, en leerde daar de nieuwe galante muziek 
kennen: niet alleen van Carl, maar ook van de 
gebroeders Graun. Hij heeft ongetwijfeld ook 
Janitsch leren kennen, wiens kunstige trio's en 
kwartetten beroemd waren: contrapuntisch 
doorwrochte muziek, maar toch heel 'galant'. De 
oude muzikale wereld, die in de composities van 
de 'Alte' Bach zijn hoogtepunt vond, komt in dit 
programma samen met de galante klanken van 
een nieuwe voorhoede. In het vurige spel van 
Combattimento hoort u beide! 

Werken van Janitsch, J.S. Bach, Graun, C.Ph.E. 
Bach, W.F. Bach en Mozart 

Periode: Hele seizoen, met uitzondering van 
Kerst en Pasen

Combattimento
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Cordevento
Erik Bosgraaf, blokfluiten
Izhar Elias, barokgitaar 
Alessandro Pianu, klavecimbel

Programma: 'Plainte' 
Franse parels uit de barokmuziek 

Emotie! Virtuositeit! Het waren revolutionaire 
omwentelingen die zich omstreeks het jaar 1600 
afspeelden in de Italiaanse muziek. Toch was 
Frankrijk een buitenbeentje, met dank aan 
Lodewijk XIV, de Zonnekoning. De kamermuziek 
aan zijn hof was ultra-verfijnd en vergeleken met 
de Italiaanse vaak eerder introvert dan extravert. 
Franse barokmuziek is ritmisch vrijer en gaat 
gewoonlijk vergezeld van allerlei versieringen en 
tierelantijnen die met aparte tekentjes worden 
aangegeven. Cordevento geeft een rondleiding 
door deze Franse keuken. Een genre dat als een 
rode draad door het programma loopt, is de 
plainte ('klaagzang'), een langzaam, expressief 
stuk met een klaaglijk karakter. 

De barokspecialisten van Cordevento spelen over 
de hele wereld. Binnenkort verschijnt het album 
Plainte (Brilliant Classics). De concerten met het 
Franse programma zullen onderdeel zijn van hun 
release tournee.

Werken van Philidor, Marais, d'Anglebert, de 
Montéclair, Dornel, de Visée, Hotteterre en 
Corbetta 

m.m.v. 
Robert Smith, gamba 
Israel Golani, theorbe



Programma: 'Händel´s virtuoze vrienden’

Het bruisende culturele leven in Londen in de 18e 
eeuw trok een niet aflatende stroom muzikanten 
aan uit alle delen van de wereld. Italiaanse 
virtuozen als Francesco Geminiani en Giovanni 
Battista Bononcini, de Zweedse violist Johann 
Helmich Roman en Nederlandse musici zoals 
Willem de Fesch en Pieter Hellendaal beproefden 
allen hun geluk in de alsmaar groeiende 
metropool. Vroeg of laat kwamen ze daar in 
contact met Georg Friedrich Händel, een andere 
reizende virtuoos, wiens opera's zo succesvol 
waren dat hij zich een centrale plaats had 
verworven in het Engelse muziekleven. In 
sommige gevallen leidden deze ontmoetingen tot 
langdurige vriendschappen en muzikale uitwis-
seling; Roman bijvoorbeeld wordt wel de Zweedse 
Händel genoemd door de grote invloed van 
Händel op zijn muzikale taal. Dit programma 
combineert werken van de grote meester zelf met 
stukken van zijn virtuoze vrienden. Een andere 
rode draad die door het programma loopt is die 
van de volksmuziek, die in veel van de stukken op 
het programma te horen valt.

Händel Sonate in b 
Händel Sonate in e 
Händel/Babell 'Vo' far Guerra' 

(klavecimbel solo) 
Roman Sonate in e 
Geminiani Schotse volksliederen 
Hellendaal Sonate in C 
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Musica ad Rhenum
Jed Wentz, traverso
Job ter Haar, barokcello
Michael Borgstede, klavecimbel
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`Peter en de Wolf´

Het Amsterdam Wind Quintet speelt sinds 2011 
de educatieve kindervoorstelling Peter en de 
Wolf in samenwerking met verteller/zangeres 
Talitha van der Spek. Deze interactieve 
voorstelling met als doelgroep kinderen van het 
primair onderwijs duurt 45 minuten. Na afloop 
krijgen de kinderen een kleine attentie mee, 
gerelateerd aan de voorstelling.

In Peter en de Wolf worden de dieren en mensen 
door een eigen instrument uitgebeeld:
De vogel wordt gespeeld door de fluit, de eend 
door de hobo, de kat door de klarinet, de wolf 
door de hoorn en opa wordt gespeeld door de 
fagot. Een spannend sprookje, waarbij Peter in het 
bos bij het huis van zijn opa allerlei avonturen 
beleeft......

Amsterdam Wind 
Quintet

Tim Wintersohl, fluit
Marije Clemens, hobo
Hanka Clout, klarinet
Stefan Danifeld , hoorn
Marijke Zijlstra, fagot

Talitha van der Spek, vertelster
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'Assepoester' - een opera voor 
kinderen

Wie kent niet het sprookje van Assepoester die 
haar glazen muiltje verliest op het bal? Van dit 
sprookje heeft het Amsterdam Wind Quintet een 
opera gemaakt! Maar wacht even... er kloppen 
een paar dingen niet... Waarom heeft 
Assepoester een stiefváder in plaats van een 
stiefmoeder? En die glazen muiltjes? Ze heeft 
gele laarzen maatje 41! En waarom heeft 
Assepoester ineens een dochter en heeft ze geen 
mooie jurk meer aan? Wat is hier gebeurd? Dit is 
het échte verhaal van Assepoester. Een koningin 
is ze geworden, en ze heeft een dochter: Snoes. 
Snoes vraagt Assepoester hoe het kan dat haar 
moeder er in al die sprookjesboeken heel anders 
uitziet dan in het echt. Als Assepoester het 
probeert uit te leggen, krijgen ze ruzie. Er zit dan 
nog maar één ding op: een sprong terug in de tijd, 
toen Assepoester nog jong was en met haar 
vervelende stiefvader en gemene stiefzussen 
opgescheept zat. Snoes en haar moeder spelen 
samen het hele verhaal na, met een jonge 
Assepoester, Prins Zondernaam en stiefvader 
Don Dinges. 

Amsterdam Wind Quintet
Tim Wintersohl, fluit
Marije Clemens, hobo
Hanka Clout, klarinet
Stefan Danifeld , hoorn
Marijke Zijlstra, fagot

Talitha van der Spek
vertelster/zang 
Thomas de Bruijn
tenor

De muziek is van Rossini, uit zijn opera La 
Cenerentola (= Assepoester). Het concept en de 
Nederlandse teksten zijn van kinderboeken-
schrijfster en dichteres Ymkje Swart, in 
samenwerking met Talitha van der Spek. Tenor 
Thomas de Bruijn zingt de rollen van Snoes, Don 
Dinges en Prins Zondernaam. Mezzosopraan 
Talitha van der Spek zingt de rollen van de jonge en 
de volwassen Assepoester. Twee spelers van het 
blaaskwintet krijgen een rol als de stiefzussen Prul 
en Sul. De vijf blazers van het Amsterdam Wind 
Quintet verzorgen de instrumentale muziek. 
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