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Ensemble Lumaka 
Jana Machelett, fluit 
Saskia Viersen, viool 
Martina Forni, altviool 
Charles Watt, cello 
Miriam Overlach, harp 
 
Programma 1: ‘Ma mère l’oye’ - Fabels, legenden en Frans impressionisme - 
Uit liefde voor de fijnzinnige Franse sferen van het impressionisme heeft Lumaka bewerkingen 
gemaakt van hun favoriete stukken: Debussy’s meesterwerk Prélude à l’après-midi d’un Faune - het 
prelude van de Faune, die in de hete middaguren zijn fluit van riet bespeelt en van Ravel’s Ma mère 
l’oye (Moeder Gans), een collectie stukken die verschillende sprookjes uitbeelden, zoals bijvoorbeeld 
Klein Duimpje, Belle en het Beest of De sprookjestuin. In de eerste helft van het concert brengt 
Lumaka originele werken uit dezelfde tijd ten gehore, die niet minder betoverend zijn. 
Pierné  Variations libres et finale                                                               
Ravel  Sonate (violin/cello)                    
Ravel  Sonatine (arr. fluit/harp/altviool door C. Salzedo)   
Françaix  Quintette                                                            
Debussy  Prélude à  l’apres-midi d’un Faune                                
Ravel  Ma mère l’oye  (arr. Ensemble Lumaka)   
 
Programma 2: ‘Moments musicaux’ - van oude meesters, mooie momenten en fraaie reproducties  
Altijd al zijn oude meesters en hun werken een inspiratiebron geweest voor de nieuwe generatie 
componisten. Lumaka presenteert een programma met werken uit de klassieke tijd, de romantiek en 
het impressionisme dat afwisselend en contrastrijk is maar ook de dwarsverbanden en rode draad 
tussen de stukken en hun componisten laat horen. 
Schubert  Moments Musicaux (arr. Jean Françaix)  
Mozart  Fluitkwartet in D KV 285       
Françaix  Quintette  
Glinka  Mozart Variaties (harp solo)     
Schubert  Trio in Bes D 471 (viool/altviool/cello)     
Tournier  Suite opus 34   
 
Programma 3: ‘Metropolis’  - een spannend programma met muziek & film - 
Filmbeelden uit beroemde films: Modern Times, La dolce Vita, der Blaue Engel, Birds, Amélie…. 
Wat gebeurt er als je er andere muziek of géén muziek bij hoort? Beleef en ervaar met Ensemble 
Lumaka hoe belangrijk muziek bij films is. De muziek versterkt de verschillende emoties, het verhaal, 
de fantasie…  
Muziek speelt een betoverend spel met wat we zien en voelen!  
Ensemble Lumaka komt met beamer en groot scherm en het volgende programma van ca 60 min.: 
Rota  Harpkwintet 
Morricone   Fragment… 
Rimski-Korsakov  Flight of the Bumblebee 
Pierné  Voyage au Pays du Tendre  
Sjostakovitsj  Waltz nr. 2 
Williams  Fragment…. 
Cras  Harpkwintet deel 1 & 4 
Chaplin  Smile 
  …20 er jaren Swing… 


