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In juni 2015 studeerde het Aristos Kwartet als 
eerste kwartet van Nederland succesvol af als 
Master Strijkkwartet, een samenwerking tussen 
de NSKA en het conservatorium van Amsterdam.
Het Aristos Kwartet werd door zowel het 
Kersjesfonds als het Prins Bernhard Cultuurfonds 
beloond met stipendia ter ondersteuning van 
hun studie en carrière.

Programma 1: 
Een programma met het eerste strijkkwartet ooit 
geschreven, waarmee Haydn een nieuw genre in 
de klassieke muziek heeft gecreëerd. Gevolgd 
door een geweldig stuk van Boccherini. Na de 
pauze volgt het eerste strijkkwartet dat aan hen is 
opgedragen door Carlos Micháns, geïnspireerd op 
de Lachrimae van John Dowland. Het programma 
wordt afgesloten door het laatste strijkkwartet 
van Robert Schumann, een eerbetoon aan zijn 
eeuwige muze en vrouw Clara Schumann.

Haydn Strijkkwartet in Bes Hob III 1 
opus 1/1

Boccherini Strijkkwartet nr. 7 in g 
opus 33 

Micháns Strijkkwartet nr. 3 'Lacrimae'
Schumann Strijkkwartet nr. 3 in A

Programma 2: 
Een afwisselend programma met muziek uit de 
renaissance tot aan de 20e eeuw. Het begint met 
de Lachrimae (bewerking C. Micháns) van 
Dowland/Sweelinck speciaal bewerkt voor het 
Aristos Kwartet gevolgd door een minder bekend, 
maar sprankelend strijkkwartet van Haydn. 
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Tot slot het indrukwekkende 9e strijkkwartet van 
Sjostakovitsj waarbij je de bommenwerpers haast 
over je hoofd hoort vliegen aan het begin van het 
stuk. 

Dowland/ 'Lachrimae Aeternae' 
Sweelinck (bew. C. Micháns)
Haydn Strijkkwartet in C Hob III 57 

opus 54/2 
Schubert Quartettsatz in c opus 

posth. D 703
Sjostakovitsj Strijkkwartet nr. 9 in Es 

opus 117

Programma 3: 'Lacrimae'
Een emotioneel beladen programma met o.a. het 
laatste strijkkwartet opus 80 van Mendelssohn, 
geschreven net nadat zijn geliefde zuster Fanny 
was overleden. Een stormachtig werk waar de 
tragiek duidelijk voelbaar is. Het programma 
wordt afgesloten door het laatste strijkkwartet 
van Tsjaikovsky. Dit werk wordt helaas niet vaak 
uitgevoerd, maar verdiend absoluut meer 
bekendheid. Het derde deel in dit werk is het hart 
van het stuk, de wederom tragische Andante 
funebre e doloroso.

Dowland/ 'Lachrimae Aeternae' 
Sweelinck (bew. C. Micháns) 
Mendelssohn Strijkkwartet in f opus 80
Micháns Strijkkwartet nr. 3 'Lacrimae' 
Tsjaikovsky Strijkkwartet nr. 3 in es opus 30

Evelien Jaspers, viool
Dmitry Ivanov, viool
Sylvain Dessane, altviool
Otto Bakker, cello

Aristos Kwartet



Wat kan er mooier zijn dan een cello? U raadt het 
waarschijnlijk al. Vanuit deze gedachte vroeg de 
beroemde celliste Natalia Gutman haar 
allereerste leerling Dmitry Ferschtman om - 
samen met enkele van zijn betere studenten - op 
te treden op haar festival in Zuid-Duitsland. Zo 
ontstond het Cellokwartet Ferschtman dat nu al 
een kleine tien jaar de unieke celloklank 
uitdraagt via klassiek en romantisch repertoire. 
Het kwartet speelt ook graag hedendaagse 
stukken en stimuleert componisten om voor het 
ensemble te schrijven. Dmitry Ferschtman was 
na zijn komst naar Nederland jarenlang 
solocellist van de Nederlandse Radio-orkesten en 
trad talloze malen als solist op. Hij is al bijna 
veertig jaar verbonden aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam en gaf ook les aan 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Larissa 
Groeneveld is een van de meest vooraanstaande 
Nederlandse cellisten van deze tijd en o.a. lid van 
het Osiris Trio. Ketevan Roinishvili wordt 
internationaal gevraagd als solist bij orkesten en 
fest ivals  mede door  het  winnen van 
verschillende internationale concoursen. Willem 
Stam, lid van het Ysaÿe Strijktrio concerteert over 
de hele wereld, in recitals en optredens met 
orkesten. Onlangs werd hij artistiek directeur 
van het 'Old Ox Festival Mariestad' in Zweden.
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Cellokwartet Ferschtman
Dmitry Ferschtman
Larissa Groeneveld
Ketevan Roinishvili
Willem Stam

Progamma 1:
Mozart Adagio en allegro voor 

mechanische orgelwerk
(bew. voor cellokwartet 
door R. Leopold)

Tansman Deux Mouvements
De Lange jr. Romanze 
Jongen Deux pièces opus 89
Kousnetzoff Suite Cinq Parties opus 13
Fitzenhagen Konzertwalzer opus 31

Programma 2:
Debussy Colliwog's cake-walk
Tansman Deux Mouvements
Gubaidulina Quaternion
Jongen Deux pièces opus 89
Wantenaar nieuw werk
Fitzenhagen Konzertwalzer opus 31
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Het jonge Dostojevski Kwartet (opgericht in 
2014) studeert aan het Conservatorium van 
Amsterdam, is verbonden aan de Nederlandse 
Strijkkwartet Academie en ontving lessen van 
o.a. Dmitry Ferschtman, Eberhard Feltz, Luc-
Marie Aguera en Marc Danel. Ook volgden zij 
van 2016-2018 een coachingstraject bij het Danel 
Quartet opgezet in samenwerking met 
TivoliVredenburg. In de korte tijd dat ze samen 
zijn gaf het kwartet concerten in o.a. het 
Concertgebouw, De Doelen en het Muziek-
gebouw aan het IJ. Ook was het kwartet te horen 
tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival 
Utrecht, Musique à Flaine, Festival de quatuors à 
cordes en Pays de Fayence en de Strijkkwartet 
Biënnale Amsterdam. Verder waren ze te gast bij 
AVRO Spiegelzaal, Opium op 4 en Podium 
Witteman.

Programma 1: 'ES muss sein'
Het laatste strijkkwartet van Beethoven is op een 
bijzondere manier het minst beladen uit zijn late 
periode, dit ondanks zijn ellendige situatie. De 
titel van de finale 'Der schwer gefasste Entschluss' 
impliceert een zwaarmoedig deel, maar het 
verwijst al die tijd naar een humoristische 
kwinkslag tussen hem en zijn vriend Karl Holz. 
Holz verdedigde Beethoven in een onder-
handeling naar aanleiding van de vraag 'Muss es 

sein?' met de woorden 'Es muss sein', waarop 
Beethoven in lachen uitbarstte. Spontaan schreef 
hij een hierop gebaseerde canon en gebruikt deze 
later als basis van dit deel. Een typisch staaltje van 
Beethovens gevoel voor humor! Ook Haydn uitte 
zijn humor in het strijkkwartetrepertoire, met als 
hoogtepunt het kwartet in Es met bijnaam 'The 
Joke'. Het 'Slavisch kwartet' van Dvorák is 
eveneens in Es geschreven. Een poëtisch werk, 
met grondslag in de Slavische volksmuziek.

Beethoven Strijkkwartet nr. 16 in F 
opus 135

Haydn Strijkkwartet in Es 
opus 33/2 'The Joke'

Dvorák Strijkkwartet nr. 10 in Es 
opus 51 'Slavisch kwartet’

Programma 2: '5 jaar Dostojevski Kwartet'
In seizoen 2019/2020 bestaat het Dostojevski 
Kwartet 5 jaar! Dit programma is een 
betekenisvolle samenvatting van deze periode, 
met favorieten uit voorgaande jaren en nieuw 
werk speciaal voor deze gelegenheid geschreven. 

n.t.b. opdrachtcompositie
Beethoven Strijkkwartet nr. 2 in G 

opus 18/2
Bosmans Strijkkwartet
Prokofjev Strijkkwartet nr. 1 in b 

opus 50

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

Dostojevski Kwartet
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Programma 1: 'Muzikale wereldreis'
Het trio van de 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 dit programma bestaat uit de 
Poolse plattelandsindrukken in het duo 'Bucolics' 
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 (vioolsolo):
* Chaconne

Hindemith Duet (altviool/cello)
Cras Strijktrio 
Lutosławski Bucolics (viool/cello)
Beethoven Strijktrio in D opus 9/2 

Programma 2: 'Hongaars-Oostenrijkse dialogen'
Trio Dumas heeft een diepe affiniteit met 20ste 
eeuwse Hongaarse muziek. Met de vroege cello 
sonate van Ligeti en het strijktrio van de ten 
onrechte minder bekende Veress komen twee van 
de grootste componisten van de afgelopen eeuw 
aan het woord. De Weense Klassieken dienen van 
repliek in drie gespeelde meester-werken: 
Schubert's charmante onvoltooide strijktrio, 
Mozart's geestige en intieme duo en tot slot 
Beethoven's magistrale strijktrio, een hoogtepunt 
uit zijn vroege oeuvre.

Trio Dumas
Joseph Puglia, viool
Chaim Steller, altviool
Örs Köszeghy, cello

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 3: 'Ontdek Klein en Schulhoff'
In dit klassieke programma maken we kennis met 
de bijzondere muziek van twee Joodse Tsjechen 
die beiden omkwamen in Duitse concentratie-
kampen. De tragiek van de biografieën van Gideon 
Klein en Ervin Schulhoff laat niet vermoeden hoe 
mooi, ontroerend en geestig hun muziek is. Van 
Klein spelen ze het in Teresienstadt gecom-
poneerde trio; van Schulhoff zijn vooroorlogse 
duo. Het programma wordt afgewisseld met twee 
juweeltjes uit de Duitse barok van Telemann en 
sluit af met Beethoven's grootse strijktrio in G.

Klein Strijktrio 
Telemann Fantasia nr. 6 in e 

(altviool solo) 
Schulhoff Duo (viool/cello) 
Telemann Fantasia nr. 7 in Es 

(altviool solo)
Beethoven Strijktrio in G opus 9/1 
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Programma 1: 'De eerste en tweede Weense 
School'
Mozart's monumentale meesterwerk, het 
Divertimento KV 563, wordt in dit programma 
gecombineerd met Schönberg's persoonlijke 
document uit 1946, voorafgegaan door het 
eendelige juweeltje van de jonge Schubert. 

Schubert  Strijktrio in Bes D 471
Schönberg Strijktrio
Mozart Divertimento in Es KV 563

Programma 2: 

m.m.v. Pieter Wispelwey, cello
Samen met topcellist Pieter Wispelwey brengt het 
Helix Trio een gevarieerd programma met werken 
vol passie en virtuositeit. Het trio opent het 
concert met het derde strijktrio van Beethoven, 
waarna het een sprong van 200 jaar maakt naar 
het tweedelige trio van Penderecki. Na de pauze 
hult het Helix Trio samen met Pieter Wispelwey de 
luisteraar in de warme en gepassioneerde klanken 
van het strijkkwartet van Arensky dat werd 
geschreven ter nagedachtenis aan Tsjaikovsky.
 
Beethoven Strijktrio nr. 3 in G opus 9/1 
Penderecki  Strijktrio
Arensky Strijkkwartet nr. 2 in a 

opus 35

Birthe Blom, viool
Joël Waterman, altviool
Amber Docters van Leeuwen, cello

Helix Trio
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“Terecht een staande ovatie voor het Hermitage 
Kwartet dat van begin tot einde boeide met een 
energiek en gevarieerd concert”

“Vlijmscherp en razend spannend” schreef het 
dagblad van het Noorden over hun première.

Het kwartet, opgericht in 2015, werd meteen 
vanaf de start met veel enthousiasme 
ontvangen. Jacobien en Francien zijn reeds 
bijzonder gerespecteerde musici in het Neder-
landse muziekleven. Beiden vervullen een 
aanvoerders positie in topensembles (Amster-
dam Sinfonietta en het Radio Filharmonisch 
Orkest) en staan daarnaast met diverse grote 
solisten en kamermusici op nationale en 
internationale podia. Floor Le Coultre, prijs-
winnaar op diverse concoursen en William 
McLeish zijn jonge musici die hard bezig zijn een 
carrière op te bouwen, beiden met de hoogste 
onderscheiding afgestudeerd aan het conser-
vatorium van Den Haag.

Programma 1: 'Licht en Liefde'
Dit programma ziet haar eerste licht in de 
stralende 'Sonnenaufgang' van Haydn. In het 
strijkkwartet van Debussy hoort u hoe Debussy 
zich als componist bezig hield met kleur en licht, 
de reden waarom hij wordt gezien als de 
impressionist in de muziek. Janáček schreef de 
laatste elf jaar van zijn leven niet aflatend 
liefdesbrieven aan de veel jongere Kamilla. In zijn 
Tweede Kwartet 'Intieme Brieven' verbeeldt hij 
zijn ontembare passie voor haar. Kwartetleden 
lezen tijdens het concert uit zijn brieven voor.

Hermitage Kwartet
Jacobien Rozemond, viool 
Floor Le Coultre, viool
Francien Schatborn, altviool
William McLeish, cello

Haydn Strijkkwartet in Bes opus 76/4 
'Der Sonnenaufgang'

Janáček Strijkkwartet nr. 2 
'Intieme Brieven'

Debussy Strijkkwartet in g opus 10
 
Programma 2: 'Russische inspiratie'
Het romantische tweede strijkkwartet schreef 
Borodin voor zijn vrouw. Hij herinnert in dit 
kwartet aan hun eerste ontmoeting in Heidelberg. 
In Sjostakovitsj' vierde kwartet hoort u Joodse 
invloeden. Hij voelde zich verwant met de 
expressie van de Joodse muziek, uitbundig maar 
met tragische ondertoon. Beethoven schreef dit 
stormachtige kwartet in opdracht van de 
Russische ambassadeur Razumovsky, dit is terug 
te horen in de Russische folklore. Het melodieuze 
langzame deel schreef hij “in contemplatie van de 
sterrenhemel en de sferen”.

Borodin Strijkkwartet nr. 2 in D
Sjostakovitsj Strijkkwartet nr. 4 in D 

opus 83
Beethoven Strijkkwartet nr. 8 in e 

opus 59/2
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Het trio won meerdere prijzen op internationale 
concoursen zoals de 1e prijs op the International 
Vainiunas Chambermusic Competition in 
Litouwen, de 1e prijs Salieri-Zinetti International 
Chamber Music Competition in Italië, 1e prijs 
Orlando Concours in Nederland en de 2e  prijs 
Gianni Bergamo Award Competition in Zwitser-
land. 

Programma 1:
Het programma begint met de 'vader' van het 
pianotrio Joseph Haydn, en reist dan door naar 
noordelijke sferen met het prachtige werk 
'Plainscapes' van de hedendaagse Letse 
componist Peteris Vasks. Na de pauze klinkt 
Mendelssohn, een persoonlijke favoriet van de 
spelers.

Haydn Pianotrio in E Hob XV:28
Vasks Plainscapes 
Mendelssohn Pianotrio in d opus 49

Programma 2:
Het Brahms trio is vanaf de eerste tot de laatste 
noot doordrongen 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 

Vera Kooper, piano
Gerard Spronk, viool
Irene Enzlin, cello

Delta Pianotrio
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Trio d'Encore 
Caspar Vos, piano
Koen Stapert, viool
Marcus van den Munckhof, cello

Trio Rodin 
Jorge Mengotti, piano
Carles Puig, viool
Esther García, cello

Programma 2: 'Zullen we dansen?' 
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. In deze wereldreis 
steken we van de Andalusische klanken van 
Turina, via de Baltische melancholie en Russische 
volkssprookjes over naar de Nieuwe Wereld, om 
te arriveren bij de nostalgische Argentijnse 
tango's van Piazzolla, de energie en jazzritmes van 
Bernstein, en te eindigen met de elektri-serende 
uitsmijter van Schoenfield.

Turina 5 Zigeunerdansen 
Senderovas Song and dance 
Bernstein West Side Story (selectie) 
Sjostakovitsj Vijf stukken  
Piazzolla Oblivion 

Muerte del ángel 
Schoenfield Café Music 
Beethoven Strijkkwartet nr. 8 in e 

opus 59/2

Programma 1: 'Nostalgische verhalen'
In dit programma zet het trio muzikale vertel-
lingen van verdriet en nostalgie bij elkaar die door 
componisten op verschillende manieren zijn 
geuit. In de muziek van Pärt is altijd zijn diepe 
religiositeit en zijn verlangen naar een eenvoud en 
ordelijkheid te horen. Het melancholieke karakter 
van Elgar is duidelijk te beluisteren in zijn 
composities. Dvorák, ten slotte, reageerde op de 
dood van zijn dochtertje met een hartver-
scheurend pianotrio. 

Mozart Pianotrio in d KV 442 
Pärt Mozart-Adagio 
Elgar 3 movements  
Dvorák Pianotrio in g opus 26  
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Daniël won prijzen bij diverse concoursen zoals 
bij het Internationaal Pianoconcours van Lagny-
sur-Marne (Frankrijk) en het Seattle Inter-
nationaal Pianoconcours (VS), ook werd hij 
winnaar van het Internationaal Bach Concours in 
Würzburg (Duitsland). In 2014 ontving hij een 
Speciale Prijs bij het Internationaal Bach 
Concours in Leipzig en in hetzelfde jaar was hij 
finalist bij het Internationale Pianoconcours in 
Gorizia (Italië). In 2010 won Daniël van der 
Hoeven de hoofdprijs en de Youri Egorov Gold 
Medal bij het 4e YPF Nationaal Pianoconcours  
het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. 

Programma 1: 'Dansreis door Europa'
Dwars door Europa, via Noorwegen, Duitsland, 
Tsjechië, Hongarije en Frankrijk: Dansen en 
dansvormen, de barokke stijl van Bach gevolgd 
door volksdansen van Grieg, Dvorák en Bartók. Na 
de pauze Ravels geniale pianoversie van zijn La 
Valse, gevolgd door de briljante, grootse 
vierdelige pianosuite van Rudolf Escher, 
geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog: 
Arcana.

J.S. Bach Franse suite nr. 3 in b 
Grieg 5 Noorse volksdansen en 

volksliederen, opus 17
Dvorák Dumka & Furiant opus 12

Polka in E
Debussy La Danse de Puck 
Bartók 6 Roemeense volksdansen
Ravel La Valse
Escher 'Arcana'

piano

Daniël van der Hoeven

Programma 2: 'Uur Natuur'
Na een introductie met Händels 'Forest Music', de 
parallelle ontwikkeling van de piano als 
instrument en de daardoor groeiende 
mogelijkheden om natuurverschijnselen tot 
klinken te brengen. Wervelende rivieren, kleurige 
waterreflecties, prachtige melodieën onder 
parelende druppels.

Händel Forest music
Liszt Konzertetüde nr. 1: 

Waldesrauschen
Ravel Ondine
Debussy La Cathédrale engloutie 
Liszt Au bord d'une source
Debussy Reflets dans l'eau 

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

d'Este
Ravel Jeux d'eau
Debussy L'isle joyeuse
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Linus Pianoquartet
Anastasia Safonova, piano
Irina-Simon Renes, viool
Esra Pehlivanli, altviool
Örs Köszeghy, cello

Programma 1: 'Natuur en Folklore'
In de romantiek werd de natuur vaak geïdea-
liseerd. Schitterende landschappen inspireerden 
de componisten hun fantasiewereld in muziek om 
te zetten.
 
Schumann Waldszenen opus 82
Liszt Vallée d'Obermann
Liszt Waldesrauschen
          Gnomenreigen
          Les jeux d'eaux à la Villa 

d'Este
Kodály Dansen uit Marosszék

Programma 2: 'Beethoven en Schubert', tragiek 
en schoonheid in c
De toonsoort van c heeft voor zowel Schubert als 
Beethoven een diepere betekenis, een wereld 
waarin hun persoonlijke tragiek verklankt wordt.

Beethoven Sonate in c opus 13 
'Pathétique'

Schubert Sonate in c D 958
Schubert Impromptu in c opus 90/1
Beethoven Sonate in c opus 111

Klára Würtz
piano

Programma 3: 'Heimliche Liebe' 

m.m.v. Duco Burgers, voordracht en piano

Gecompliceerde driehoeksverhouding tussen 
Robert Schumann, Clara Schumann-Wieck en 
Johannes Brahms met bewondering, genegen-
heid en verborgen passie voor elkaar. Literatuur-
wetenschapper en pianist Duco Burgers verrijkt 
dit programma met literaire voorbeelden en 
speelt samen met Klára Würtz.

Schumann Sonate in g opus 22 (Würtz)
Brahms Hongaarse dansen 

(4 handen)
Brahms Variaties op een thema van 

Robert Schumann opus 9 
(Würtz)

Clara Schumann-
Wieck Variaties op een thema van  

Robert Schumann (Burgers)
Schumann Bilder aus Osten opus 66 

(4 handen)



Wyneke en Leo vormen nu 40 jaar een 
internationaal succesvol pianoduo en bieden 
daarom een extra feestelijk jubileumprogramma 
aan naast een programma met werken van de 
muzikale zielsverwanten Antonin Dvorák en 
Johannes Brahms. 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  
met name uit 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. 
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pianoduo

Wyneke Jordans en 
Leo van Doeselaar

Programma 2: 'Dvorák en Brahms’

Dvorák 3 Legendes uit 'Aus dem 
Böhmerwalde' opus 68

Brahms Variationen über ein Thema 
von Robert Schumann 
opus 23 

Dvorák 3 Slavische dansen
Brahms 4 Hongaarse dansen

Programma 3: 'Van groot naar klein…..’

Beethoven Ouverture Egmont
Schumann Selectie uit 'Stücke für große 

und kleine Kinder' opus 85
Debussy Six Epigraphes Antiques
Adams A short ride in a fast 

machine
Gershwin Rhapsody in Blue

40



Programma: 'Een meesterlijk Frans programma'
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. Binnen deze vier componisten 
bestond er een meester/leerling-relatie: Ravel 
studeerde bij Fauré, Debussy kreeg lessen van 
Franck. Hoewel Franck en Fauré nog terug grepen 
op klassieke vormen, wordt Fauré toch al gezien 
als de wegbereider voor de impressionistische 
Franse muziek. En 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 opus 13
Debussy l'Isle joyeuse (piano solo)
Franck Sonate in A 
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Birthe Blom, viool

Klára Würtz, piano



“Buitengewoon energiek en diep muzikaal” was 
het jurycommentaar van het Nederlandse 
Vioolconcours waar Pieter van Loenen in 2016 de 
tweede prijs en de NTR Publieksprijs won. 
Sindsdien gaat het hard met deze jonge violist. 
Als solist en als kamermusicus geeft hij concerten 
in binnen- en buitenland, recent nog op tournees 
naar Amerika en China. Ook is Pieter genomi-
neerd voor de Dutch Classical Talent Award 2019. 

Programma:
Deze zevende sonate is een van Beethoven's 
meest kleurrijke en populaire sonates. Hij schreef 
het in de periode waarin hij zijn grootste 
successen beleefde, terwijl tegelijkertijd zijn 
doofheid steeds ernstiger werd. De muziek is dan 
ook op momenten tragisch, maar de middendelen 
zijn juist weer bijzonder optimistisch. Ravel is in 
zijn eerste vioolsonate geïnspireerd door 
landgenoten als Franck en zijn eigen mentor 
Fauré. De sonate is tijdens zijn leven slechts één 
keer uitgevoerd, door Ravel zelf op de piano in 
1897 met de 16-jarige Roemeen Georges Enescu 
op de viool. In hetzelfde jaar schreef Enescu zijn 
eerste vioolsonate. De Roemeense klanken die 
zijn latere muziek zo karakteristiek zouden maken, 
zijn hier nog vrij diep weggestopt. Na deze sonate 
volgen de Roemeense volksdansen van Bartók, in 
de bewerking voor viool en piano van Zoltán 
Székely.
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Pieter van Loenen, viool

Tobias Borsboom, piano

Beethoven Sonate nr. 7 in c opus 30/2 
'Eroica' 

Ravel Sonate nr. 1 'Posthume' 
Enescu Sonate nr. 1 opus 2 
Bartók Roemeense Volksdansen Sz. 56



Programma 1: '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 Drei Fantasiestücke opus 73
Brahms Sonate in e opus 38
Schumann Fünf Stücke im Volkston 

opus 102
Brahms Sonate in F opus 99

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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Dmitry Ferschtman, cello

Mila Baslawskaja, piano

Programma 3: 'Bach-Suites voor cello solo' 
De suites voor cello solo van Johann Sebastiaan 
Bach zijn voor iédere cellist een bron van 
inspiratie. Zij vormen voortdurend een literatuur 
van studie, verdieping, verwondering en 
uitdaging. Van vernieuwing ook, ongeacht het 
genre waarin hij of zij zich begeeft in de 
persoonlijke carrière.



Programma 1: 'Ballets Russes' 
met Frank van de Laar, piano
In het begin van de twintigste eeuw speelde de 
Russische impresario Diaghilev een hoofdrol in 
het Europese muziekleven. Vooraanstaande 
componisten als Borodin, Rimsky-Korsakow, 
Prokofjev en Poulenc werkten met hem samen. 
Een portret van drie Russische en een Franse ziel, 
die hun genie op zeer verschillende en unieke 
wijze uitkristalliseerden.

Poulenc                Sonate 
Poulenc               Souvenirs
Poulenc                  Les Chemins de l'amour
Borodin                 uit de opera 'Prins Igor': 

Polowetser dansen 
Prokofjev             Sonate in C
Rimsky-Korsakow/ uit de 'Gouden Haan':
Zimbalist Fantasie 
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Anastasia Feruleva, cello

m.m.v. 

Frank van de Laar, piano

of

Ivan Penkov, piano

Programma 2: 'Ballingen' 
met Ivan Penkov, piano
Een programma rond vier grote Oost-Europese 
componisten, die ieder op hun eigen, unieke wijze 
de persoonlijke dramatiek van ballingschap in hun 
geniale meesterwerken hebben verwerkt, waarbij 
hun Slavische wortels ondanks de buitenlandse 
invloeden altijd herkenbaar blijven.

Stravinsky         Suite Italienne 
Chopin         uit de Sonate in g opus 65: 

Largo 
Martinu      Sonate nr. 2 
Rachmaninov  Sonate in g opus 19



Progamma 1: 'Serenades of Mother Russia'
Romantische muziek van componisten uit 
Rusland, die ondanks de buiten de Russische 
landgrenzen verkregen inspiratie onmiskenbaar 
in hun moedertaal geschreven zijn. 

Rimsky-Korsakov Sérénade opus 37 
Prokofjev Uit Romeo & Juliet: 

'Dance of the Knight'
Stravinsky Suite Italienne 
Glazoenov Sérénade Espagnole 

opus 20
Rachmaninov Sonate in g opus 19
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Pamela Smits, cello

Tobias Borsboom, piano

Programma 2: 'Love and Death'
De mooiste muziek dankt vaak zijn oorsprong aan 
twee hoekstenen van het leven: liefde en dood. 
Veelal zijn ze met elkaar verweven en ook 
menigmaal gebruikt als inspiratiebron. Dit 
programma leidt van eenvoudig muzikaal geflirt 
tot werken die reiken aan de diepste lagen van 
gevoelens uit een heel leven.

Beethoven  12 Variaties in F op 
'Ein Mädchen oder Weibchen'
(Mozart, Die Zauberflöte)

Schubert Arpeggione Sonate 
in a D 821

Liszt Romance Oubliée S132
Cassadó Requiebros
Liszt La lugubre gondola S 134 
Chopin Sonate in g opus 65 



James Oesi werd geboren in Londen, groeide op 
in Zuid-Afrika en is sinds zijn komst in 2009 naar 
Nederland een bekend gezicht in de klassieke en 
moderne muziekwereld. Studeerde in 2012 af 
aan het Koninklijk Conservatorium met een 10 
met onderscheiding..

“Bach's Cellosuites, met zijn lastige golvende 
bewegingen. De contrabas geeft Bach iets 
warmers en tegelijkertijd iets minder flexibels 
waardoor het etaleren van het dansante karakter 
van elk onderdeel een opgave moet zijn geweest. 
Tocht lukt dit Oesi voortreffelijk, ook de Sequenza 
van Berio, oorspronkelijk geschreven voor cello, 
een technisch hoogstandje maar door Oesi met 
het grootste gemak neergezet…”
Leeuwarder Courant
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James Oesi, contrabas

Andrea Vasi, piano, 
Diamanda Dramm, viool 
David Kweksilber, klarinet/saxofoon

Programma 1: 'Bach'
Bach 6 Cellosuites 

Programma 2: 'Around the world' 
met Andrea Vasi, piano 
Bartók Roemeense Volksdansen
Janáček Vioolsonate  
 
Programma 3: 
met Andrea Vasi, piano, 
Diamanda Dramm, viool 
David Kweksilber, klarinet/saxofoon
Een gevarieerd en spannend programma met 
werken van Bach, Berio, Beethoven en Bloch 
maar ook the Great American Songbook en 
Zuid Afrikaanse jazz van Louis Moholo.



Deze drie musici hebben hun sporen verdiend 
binnen de kamermuziek en de uitvoerings-
praktijk van het barokke en klassieke repertoire. 
Ze geven regelmatig concerten in binnen- en 
buitenland. Voor hun Beethoven project zijn ze 
de Europese bibliotheken ingedoken, waar ze 
vele bijzondere gitaararrangementen vonden. 
Met het gebruik van het authentieke instrumen-
tarium, inclusief klassieke stok en darmsnaren, 
geeft het trio een uniek tijdsbeeld en komen de 
bijzondere vondsten opnieuw tot leven. 

“...erg beeldend en meeslepend...” 
(Luister Magazine) 

Het album 'Adelaide, Beethoven and the guitar' 
kreeg  4 sterren in Trouw, het Nederlands 
Dagblad en Luister Magazine.

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 Muziekprijs-
winnaar Izhar Elias een programma samenge-
steld met werken van Beethoven. Het zijn 
bijzondere arrangementen voor gitaar en 
strijkers, gemaakt door tijdgenoten van 
Beethoven. Rond 1800 was de gitaar in Wenen 
nieuw en hip. Er was grote vraag naar repertoire 
en talrijk waren dan ook de door gitaarvirtuozen 
gemaakte gitaarbewerkingen van muziek van 
jonge grootheden als Beethoven. Izhar bespeelt 
een unieke Carlo Guadagnini gitaar uit 1812.
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Izhar Elias, gitaar

Eva Stegeman, viool

Iván Iliev, altviool

Beethoven Adelaide opus 46 
(arr. N. Coste) 
(altviool/gitaar)

Beethoven Serenade opus 8 
(arr. W.T. Matiegka/
Izhar Elias)

Molino Grand Trio Concertant 
opus 30 

Beethoven Potpourri op zijn favoriete 
thema's 
(arr. A. Diabelli) 
(viool/gitaar)

Beethoven Andante Favori WoO-57 
(arr. F. Carulli opus 235) 
(gitaar solo)

Beethoven Marche Funèbre sur la mort 
d'un Héros uit Pianosonate 
nr. 12 opus 26
(arr. S. Volker ) (gitaar solo)

Molino Grand Trio Concertant 
opus 45 



Programma: 'Tussen melancholie en vuur'
Het Duo Gross & Lucini verheugt zich in seizoen 
2019/20 nieuw werk voor het duo geschreven van 
de Thaise componist Patiparn Jaikampan te 
presenteren. Van de in de Verenigde Staten 
levende componist Alan Thomas waren op de cd 
14 Jewels al prachtige werken te beluisteren. 
Verder klinkt in het programma gloedvolle en 
romantische stukken van de Italiaanse 
componisten Raffaele Bellafronte en Matteo 
Falloni en '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 4 Intieme stukken 
Assad  Jobiniana nr. 4  
Thomas Uit het Balkan Songbook: 

Lament, Sivi Grivi
Falloni Jewel 
Marinissen Mestre Claudinei   
Gnattali Sonate 
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Duo Gross & Lucini 
Katharina Gross, cello
Luca Lucini, gitaar



In 2010 won Johannes Möller (gitarist/ 
componist) de eerste prijs op de Guitar 
Foundation of America, het meest prestigieuze 
gitaarconcours ter wereld. Johannes vormt een 
duo met de uit Buenos Aires afkomstige gitariste 
Laura Fraticelli. Met hun charismatische en 
bezielde spel betoveren zij luisteraars over de 
hele wereld en zorgen voor een onvergetelijke 
ervaring.

Programma 1: 
Tárrega Maria

Lagrima
Recuerdos de la Alhambra
Selectie Argentijnse Tango's 

Trad./Möller Music from the Silk Road 
Mertz Impromptu

Unruhe
Wasserfahrt am Traunsee
Deutsche Weise

Möller Shenandoah-Fantasy  
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Duo Möller-Fraticelli 
Johannes Möller, gitaar
Laura Fraticelli, gitaar

Programma 2: Johannes Möller solo
Traditionele 
Chinese Liederen Little Swallow 

(arr. Möller)
Möller My Homeland  
Barrios Mangore Un Sueno en la Floresta 

Vals nr. 3
Möller Welcome to the World

Ocean Waves 
Eternal Dream

Domeniconi Koyunbaba
Möller Five Chinese Impressions 

Drops of Silk
The Night Flame



Programma : 'Metamorfosen' 
Avontuur van gedaanteverwisselingen
Het zangerige geluid van de hobo en de warme, 
gepassioneerde ritmiek van de gitaar: de 
verrassende combinatie van deze instrumenten is 
bij Pauline Oostenrijk en Enno Voorhorst in 
uitstekende handen. Hun succesvolle cd Modinha 
werd o.a. geselecteerd voor Aangenaam Klassiek 
2017. In dit afwisselende programma, dat begint 
in het koele Engeland en eindigt in tropisch Zuid-
Amerika, maakt beslist niet alleen het klimaat een 
metamorfose door. Dat doen allereerst de 
hoofdpersonen in Brittens beroemde Metamor-
phoses naar Ovidius. In Metamorphosis van Luiz 
Ronnero verandert de hobo van westers instru-
ment naar oosterse schalmei. Villa-Lobos toverde 
in zijn Bachianas Brasileiras de muziek van Bach 
om naar Braziliaanse sferen. Gismonti laat water 
in wijn veranderen. Het vogeltje Uirapuru ontpopt 
zich tot koning van de liefde. En vertolkt op de 
oboe d'amore krijgen Engelse volksliedjes een 
geheel nieuwe gedaante.
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Pauline Oostenrijk
hobo & oboe d'amore

Enno Voorhorst
gitaar

Britten          Folksong Arrangements VI
Duarte Quiet Songs
Britten Metamorphoses after Ovid 

(hobo solo)
Eastwood Uirapurú 
Villa-Lobos Prelude nr. 1 (gitaar solo)

Bachianas Brasileiras nr. 5
Ronnero Metamorphosis
Paradiso Notte a Venezia
Mora-Jimenez Echoes
Gismonti Agua e Vinho 

Sete Anéis



“Hoewel er in de huidige generatie opvallend veel 
saxofoonkwartetten zijn, kenmerkt het Ardemus 
Quartet zich met hun aanstekelijke enthousiasme 
op het podium waardoor zij een zichtbare band 
met elkaar en met het publiek creëren.“ 
Jury Dutch Classical Talent

Gepassioneerd, vurig en gedreven. Vier jonge 
saxofonisten met een grote liefde voor 
kamermuziek, het Ardemus Quartet (Ardemus: 
lat. wij branden). De vier internationale musici 
zijn naadloos verbonden en brengen een 
verfrissende muzikale ervaring. Sinds de 
oprichting in Amsterdam (2014) heeft het 
Ardemus Quartet diverse prijzen bij nationale en 
internationale concoursen gewonnen, waar-
onder het Boris Papandopulo Concours in Zagreb 
(2015), Storioni Toonzaal Concours (2016), 
Grachtenfestival Conservatorium Concours 
(2016) en het 13de Internationale Concours voor 
Jonge Musici Ferdo Livadić, Kroatië (2016). In de 
categorie blaasinstrumenten behaalde het 
Ardemus Quartet in 2017 de halve finale van het 
prestigieuze 9e Osaka Internationale Kamer-
muziek Concours in Japan. Bovendien was het 
kwartet finalist van de Dutch Classical Talent 
Award (2017/2018).

Programma 1: 'Jewels'
Parels uit de klassieke muziek: de meest geliefde 
en bekende stukken uit vier eeuwen. Het 
saxofoonkwartet klinkt als orkest, als strijkkwartet 
en als piano en laat het publiek de verschillende 
facetten van deze formatie horen.
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Ardemus Quartet 

Lisa Wyss, sopraansaxofoon
Lovro Mercep, altsaxofoon
Jenita Veurink, tenorsaxofoon
Yo-yo Su, baritonsaxofoon

Händel selectie uit: Water Music 
(arr. D. Sremec) 

Puccini Crisantemi 
(arr. L. Mercep) 

Ravel Tombeau de Couperin 
(arr. Ch. Enzel) 

Sjostakovitsj Elegie en Polka 
(arr. L. Wyss)

Gershwin Three preludes 
(arr. W. Schlei) 

Programma 2: 'Winds of Change'
Werken van componisten uit alle windrichtingen  
Frankrijk, Rusland, Estland, USA en Nederland. 
Deze fascinerende mix van stukken uit de hele 
wereld neemt de luisteraar mee op reis door de 
ontwikkeling van het saxofoonrepertoire, van 
vroege werken uit de jaren '30 tot composities van 
onze tijd met invloeden van jazz en wereldmuziek.

Bozza Andante et Scherzo 
Glazoenov Saxofoonkwartet in Bes 

opus 109 
Torke May 
Tüür Lamentatio 
Lago Ciudades 



De drie musici leerden elkaar kennen op het 
Conservatorium van Amsterdam, vormen sinds 
2013 een vast trio en profileren zich met 
gevarieerde programma's. Naast het origineel 
voor deze bezetting gecomponeerd repertoire 
brengen zij ook regelmatig arrangementen van 
Pachelbel tot Mahler. Het trio trad reeds 
veelvuldig op, o.a. tijdens het Internationaal 
Kamermuziekfestival Utrecht en het Grachten-
festival Amsterdam. Ook wonnen zij prijzen, bij 
de Storioni Ensemblewedstrijd en het Tristan 
Keuris Kamermuziekconcours. Opnamen van hun 
spel werden meerdere malen uitgezonden op 
Radio 4 en NTR Podium.

Programma 1: 'Liebste Almschi!'
In dit programma schetst het Chimaera Trio een 
portret van Alma Mahler. Aan de hand van 
fragmenten uit haar dagboeken en brieven, 
voorgelezen door de musici of door een verteller, 
maakt het publiek kennis met de vrouw die een 
spin in het culturele web van haar tijd was. Als 
vrouw, muze, vriendin of minnares van vele 
kunstenaars (Gustav Mahler, Walter Gropius en 
Franz Werfel waren de belangrijkste) vormde ze 
een schakel tussen vele kunsten. Door originele 
composities en eigen arrangementen wordt het 
publiek meegenomen in een meeslepend 
levensverhaal.
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Chimaera Trio
Annemiek de Bruin, klarinet
Irene Kok, cello
Laurens de Man, piano

J. Strauss Kaiserwalzer opus 437 
(arr. LdM)

Wagner Albumblatt WWV 94 
(piano solo)

Von Zemlinsky Trio in d opus 3
Berg Vier Stücke opus 5 

(klarinet/piano)
A. Mahler Drie liederen (arr. LdM)
G. Mahler Lieder eines fahrenden 

Gesellen (arr. LdM)

Programma 2: 'Spectrum'
In dit programma maakt het publiek kennis met de 
eindeloze mogelijkheden van de kleurrijke 
combinatie van een blaas-, strijk- en toets-
instrument. Van een felle Middeleeuwse dans tot 
nieuw werk van jonge componisten, van een 
bekend meesterwerk van Brahms tot een 
vergeten componist, van intieme miniaturen tot 
eigen arrangementen van orkestmuziek: het 
Chimaera Trio laat een breed spectrum uit de rijke 
muziekgeschiedenis horen. Het nieuwe werk van 
de prijswinnende Tijn Wijbenga is het resultaat 
van een zowel vriendschappelijke als artistieke 
samenwerking.

Anonymous Estampie (arr. LdM)
Wijbenga Nieuw werk
Brahms Trio in a opus 114
Hartmann Serenade in a opus 24
Wantenaar Berceuse 
Elgar 2 pieces opus 15 (arr. LdM)
Górecki Uit: 'Lerchenmusik': 

Recitatives and Ariosos 
opus 53



Vijf prominente musici uit het Residentie Orkest 
startten in 2017 dit nieuwe ensemble om vorm te 
geven aan hun artistieke en kamermuzikale 
verwantschap. Met het rijke kleurenpalet van de 
verschillende mogelijkheden aan instrument-
combinaties in composities uit uiteenlopende 
stijlperioden, zorgt het ensemble Tableaux 
Vivants ervoor dat de luisteraar zich in een 
levend muzikaal schilderij waant.

Programma:
J.C. Bach Kwintet in G opus 11 nr. 2 
Pla  Sonate in d DolP 3.2b 

(hobo/viool/cello)
Mozart Fluitkwartet in D KV 285 

(fluit/viool/altviool/cello)
Holst Terzetto 

(fluit/hobo/altviool)
Honegger Trois Contrepoints 

(piccolo hobo/althobo/viool/cello)
Rubbra Suite 'The Buddha' opus 64 
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Ensemble 
Tableaux Vivants 
Eline van Esch, fluit
Pauline Oostenrijk, hobo
Mara Oosterbaan, viool
Timur Yakubov, altviool
Gideon den Herder, cello



Het Voyager Trio is een nieuw ensemble, 
bestaande uit musici die solistisch en in de 
kamermuziek tot de top behoren. Alle drie 
hebben zij een grote passie voor kamermuziek en 
treden graag buiten de gebaande paden van de 
klassieke muziek. De cello en saxofoon liggen in 
elkaars verlengde, niet alleen qua bereik, maar 
vooral in hun expressie-mogelijkheden. De 
aparte samenstelling van het trio leent zich bij 
uitstek voor een creatieve programmering, maar 
kan ook putten uit het meer klassieke repertoire. 
Het bevlogen spel van het Voyager Trio staat 
voor een hoogstaande muzikale ervaring. 

Programma 1: 'Crossing Styles' 
De musici van het Voyager Trio bundelen hun 
krachten in een programma, waarin de 
vermenging van klassieke muziek met 
verschillende stijlen uit de volksmuziek het 
uitgangspunt is. 

Lago Ciudades 
De Falla Suite Populaire Espagnole 

(cello/piano)
Williams Escapades uit 'Catch me if 

you can' (altsax/piano)
Bolcom Graceful Ghost Rag 

(piano solo)
Politano 'Danzas' (opgedragen aan 

het Voyager Trio)
Piazzolla Four Seasons of Buenos 

Aires 
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Voyager Trio
Arno Bornkamp, saxofoons
Pamela Smits, cello 
Tobias Borsboom, piano

Programma 2: 'Voyager on the Orient Express’
De muzikale traditie wordt in dit programma 
vertegenwoordigd door componisten als Mikhail 
Glinka, Pjortr Iljitch Tsjaikovsky, Sergej Rach-
maninov en Mili Balakirev. Bij al deze componisten 
voelt de luisteraar de diepe roerselen van de 
Russiche ziel. Dit programma legt de roemruchte 
Russische ziel bloot in al zijn facetten.

Glinka  Drie Russische Liederen
Juon                        Trio Miniatures                                             
Balakirev   De Leeuwerik (piano solo)
Sjostakovitsj       Pianotrio opus 1                                    
Sharafyan Trio                         
Tsjaikovsky Nocturne (cello/piano)
Rachmaninov Romance opus 10, nr. 6 

(saxofoon/piano) 
Kapustin                Sonatina Animato uit het 

'Duo' opus 99 
(saxofoon/cello)  

Visser                Oriënt Express 
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Lars Wouters van den 
Oudenweijer, klarinet

Esra Pehlivanli, altviool

Anastasia Safonova, piano

Programma 1: 
De naam 'Kegelstatt' verwijst naar een plek waar 
het kegelspel gespeeld wordt. Volgens een 
legende heeft Mozart het trio gecomponeerd 
tijdens het kegelspel. Alle instrumenten zijn hier 
even verdiept in een boeiend gesprek. De Engelse 
componiste en altvioliste Rebecca Clarke is 
voornamelijk bekend door haar kamermuziek 
werken met altviool. De Prelude, Allegro en 
Pastorale zijn gecomponeerd tijdens haar verblijf 
bij haar broers in de VS. Geïnspireerd door 
Mozarts 'Kegelstatt' hield Robert Schumann zich 
intensief bezig met het schrijven voor deze 
kenmerkende combinatie. Het 'unieke effect' van 
de samenklank van deze instrumenten bracht 
hem naar eigen zeggen “in vervoering”. `L'isle 
joyeuse´ werd gecomponeerd door Claude 
Debussy in 1905 op het eiland New Jersey als een 
deel van 'Suite Bergamasque'. Het prachtige trio 
van Reinecke is een uitzonderlijk romantisch 
werk, werd geschreven in 1903 vlak voor de 80ste  
verjaardag van de componist.

Mozart Kegelstatt Trio in Es KV 498 
Clarke Duo (klarinet/altviool) 
Schumann  Märchenerzählungen opus 132 
Debussy L'Isle joyeuse (piano solo) 
Reinecke Trio in A opus 264 

Programma 2:
Gordon Jacobs besloot al op een vroege leeftijd 
carrière als musicus te maken. De ideeën om zich 
als concertpianist te ontwikkelen werd gedwars-
boomd door een ongeluk waardoor zijn 
linkerhand minder goed functioneerde. Een 
carrière als blazer was evenmin mogelijk, het 
componeren bood een uitkomst. Zelfs als 
krijsgevangene tijdens WO1 bleef hij schrijven 
voor het kamporkestje. De trio miniaturen 
behoren tot de meest frequent uitgevoerde 
kamermuziekwerken van de Russisch-Zwitserse 
componist Paul Juon, oorspronkelijk geschreven 
voor piano. De vier stukken geven een prachtig 
inzicht in zijn kunst van vertellen in muziek, zijn 
vreugde in dansen en ritmische verrassingen. Niet 
veel componisten hebben hun beste werken 
geschreven na hun 70ste, maar Carl Reineke is er 
een van, en zonder twijfel een 'must' voor deze 
bezetting.

Mozart Kegelstatt Trio in Es KV 498 
Schumann     Märchenerzählungen opus 132 
Jacob Trio 
Juon Trio-Miniaturen opus 18a, 24a 
Reinecke Trio in A opus 264 



Programma 1: 'Herbststimmung’
Het klarinetkwintet van Brahms opgedragen aan 
Mühlfeld wordt algemeen beschouwd als een van 
de hoogtepunten in  de kamermuziek-
geschiedenis. Als componist lijkt Robert Fuchs in 
onze tijd wat vergeten te zijn. Bij leven kon Fuchs 
echter rekenen op veel bewondering, onder meer 
van zijn leraar Brahms. Fuchs schreef twee 
decennia nadat Brahms zijn monumentale 
klarinetkwintet had geschreven een eigen 
kwintet: een laatromantisch eerbetoon aan zijn 
grote voorbeeld. Net als bij Brahms is in dit werk 
de klarinet vooral onderdeel van het kleurenpalet, 
samensmeltend met de sonoriteit van de vier 
strijkers, meer dan de expliciete solist. 

Wolf Italiaanse Serenade in G 
Fuchs Klarinetkwintet in Es opus 102
Brahms Klarinetkwintet in b opus 115
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Lars Wouters van den 
Oudenweijer, klarinet

Vera Beths, viool

Merel Junge, viool

Heleen Hulst, altviool

Job ter Haar, cello

Programma 2: 'Lichtheid en melancholie'
Het klarinetkwintet van Reger geldt als zijn laatste 
kamermuziekwerk, het werd in slechts 10 dagen 
voor zijn plotselinge dood voltooid. Opus 41 
omvat de drie geschreven strijkkwartetten van 
Schumann, die na het grondig bestuderen van de 
klassieke kwartetten van Haydn, Mozart en 
Beethoven in 1842 eraan begon. Schumann leed 
de periode ervoor aan een ernstige depressie en 
was hierdoor niet in staat te componeren. 
Gelukkig kwam erna een uiterst productieve 
periode, waarin hij in slechts vijf weken tijd deze 
strijkkwartetten schreef! Wonderkind Hummel 
werd al op 4 jarige leeftijd als enige voltijds-
student onder de hoede genomen door Mozart. 
Net als in het kwintet van Mozart, domineert de 
klarinet niet als solist, maar wordt deze met het 
strijktrio prachtig geïntegreerd. Kamermuziek in 
haar puurste vorm!

Hummel Klarinetkwartet (WoO 1807)  
Schumann Strijkkwartet nr. 3 in A opus 41  
Reger Klarinetkwintet in A opus 146  



31

Lenneke Ruiten, sopraan

Thom Janssen, piano

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, sub-
tiliteit 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 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:
Schumann Der Nussbaum

Die Meerfee
Die Lotosblume
Mein schöner Stern!
Widmung

Wolf Mignonliederen
Brahms Die Mainacht

Regenlied
Geheimnis

R. Strauss Die Nacht
Das Rosenband
Zueignung



Programma 1: 'From Russia with love’
Rachmaninov Trio Elégiaque in g 

(pianotrio)
Drie Liederen 
(sopraan/pianotrio)

Tsjaikovsky Andante cantabile opus 11 
(cello/piano)
Méditation uit Souvenir d'un 
lieu cher opus 42 
(viool/piano)

Glière Vier duetten opus 39 
(viool/cello)

Sjostakovitsj Sieben Romanzen nach 
Gedichten von A. Blok 
(sopraan/pianotrio)

Programma 2: 'Reis door Europa’
Beethoven        My Harry was a gallant gay 

(sopraan/pianotrio)
Again, my lyre  
The cottage Maid

Fauré Après un rêve (cello/piano)
Papillon

Grieg Solveigs lied 
(sopraan/viool/cello)

Suk Appassionato opus 17/2
(viool/piano)

Purcell               Nymphs and shepherds 
come away 
(sopraan/piano/cello)
Music for a while (J. Dryden)
Sweeter than roses (Norton)
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Lenneke Ruiten, sopraan

Peter Brunt, viool

Jeroen den Herder, cello

Thom Janssen, piano

Britten   Cabaret Songs 
(sopraan/piano)
Tell me the truth about love
Funeral Blues
Johnny
Calypso

Diepenbrock Berceuse 
(sopraan/cello/piano)

Rachmaninov Liederen; The little Island 
opus 14/2 (sopraan/piano)
Oh, never sing to me again 
opus 4/4 
So many hours, so many 
fancies opus 4/6 

R. Strauss Es ist ein Traum 
(uit de Rosenkavalier)
(pianotrio bew. 
B. Zimmerman)
Beim Schlafengehn 
(sopraan/piano/viool)

J. Strauss Frühlingsstimmen 
(sopraan/pianotrio)
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Karin Strobos, mezzosopraan

Felicia van den End, fluit

Daria van den 
Bercken, piano

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 zorgt 
voor grote diversiteit in repertoire en bezetting. 
Van opera aria's tot romantische sonates, van 
Caccini tot nieuw werk speciaal voor dit trio 
gecomponeerd. De dames praten de program-
ma's graag aan elkaar.

Programma:
Bizet Chansons Bohême 

(uit Carmen)
Massenet Va! Laissez couler mes 

larmes (uit Werther) 
Élegie 

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 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 midzomer-
ochtend 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 opus 64 

Britten Selectie uit 'Eight Folk Songs' 
Britten Interlude uit 'A ceremony of 

Carols'
Selectie uit 'Friday 
Afternoons' 
A Birthday Hansel, opus 92 

Prokofjev Gavotte opus 12 & Gavotte 
opus 25
The Chatterbox 

34

programma 2: 'Ballade Slave’
Franse elegantie en Russisch drama. Claude 
Debussy leerde rond 1881 de muziek van 
Tsjaikovsky kennen via de Russische mecenas 
Nadezjda von Meck. In haar opdracht schreef de 
piepjonge Franse componist een quatre mains 
transcriptie van de drie dansen uit Tsjakovsky's 
Zwanenmeer. Debussy's bewondering voor de 
Russische muziek klinkt door in de Ballade Slave 
waar dit programma mee opent. Naast zijn 
romantische en symbolistische Proses Lyriques 
klinkt ook een latere, zeer bekende compositie; 
het harpconcert Danse Sacrée et Danse Profane. 
De liederen van Tsjaikovsky zullen zomaar 
geklonken kunnen hebben als Debussy zich met 
de familie van Mme Von Meck rond de piano 
schaarde tijdens koude winteravonden of lange 
zomeravonden in de Datsja. 

Debussy Ballade Slave  
Tsjaikovsky Liederen 
Debussy Danse Sacrée et Danse 

Profane 
Tsjaikovsky/ Danse Russe uit het
Debussy Zwanenmeer
Debussy Six Épigraphes Antiques  
Tsjaikovsky uit 'De seizoenen': Oktober 
Debussy Proses lyriques  

Duo Bilitis

Eva Tebbe, harp
Ekaterina Levental, 
mezzosopraan & harp
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Arno Bornkamp, saxofoon

James Murray, videobeelden

Programma: 'Bach in Beeld'
Johann Sebastian Bach (1685-1750) heeft tijdloze 
muziek voor solo-instrumenten gecomponeerd. 
Met zijn Partita's voor traverso en viool en zijn 
Suites voor cello creëert hij voor dat ene solo-
instrument monumentale composities, met als 
uitgangspunt de verschillende dansvormen van 
zijn tijd. In het algemeen laat de muziek van Bach 
zich goed vertalen voor andere instrumenten. 
Bach was zelf een verwoed arrangeur van zijn 
eigen- en andermans muziek. De verschillende 
saxofoons, met hun lenige techniek en eindeloze 
klankkleurschakeringen, lenen zich bij uitstek 
voor transcripties van Bach's muziek. De inter-
nationaal gelauwerde saxofonist Arno Bornkamp 
waagt zich in dit programma aan de krachtproef 
drie van Bach's solowerken in één programma uit 
te voeren. Hij doet dat echter niet geheel alleen: 
de speciaal voor dit project gemaakte 
videobeelden van videokunstenaar James Murray 
zullen hem 'begeleiden' en ervoor zorgen dat dit 
concert een totaalervaring wordt.

Johann Sebastian Bach:
Suite nr. 2 BWV 1008 voor baritonsaxofoon 
(oorspronkelijk cello)
Partita BWV 1013 voor sopraansaxofoon 
(oorspronkelijk traverso)
Partita nr. 2 BWV 1004 voor altsaxofoon 
(oorspronkelijk viool)



Programma: '350 jaar Rembrandt - Nederlandse 
muziek uit de Gouden Eeuw’
In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van 
Rijn is overleden. Ter ere van dit Rembrandt jaar 
brengt Cordevento een speciaal programma met 
muziek uit de Lage Landen ten tijde van deze 
schilder. In de 17e eeuwse Lage Landen was een 
rijk cultureel leven. Beroemde schilders uit deze 
gouden eeuw waren Rembrandt en Vermeer. Op 
veel schilderijen zijn musicerende burgers 
afgebeeld. Maar hoe zou de muziek van deze 
schilderijen nu geklonken hebben?

werken van o.a.:
Jan Pieterszoon Sweelinck
Jacob van Eyck
Cornelis Thymanszoon Padbrué
Philippus van Wichel
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Cordevento

Erik Bosgraaf, blokfluit
Izhar Elias, barokgitaar
Alessandro Pianu, klavecimbel
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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 - 
de 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. 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 (viool/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 program-
ma 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 compo-
nisten 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….



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, Hebreeuwse melodieën, oriëntaalse 
miniaturen, een Engels tuinfeest en een briesje aan 
de Japanse zee.... Vraiment divertissement!

Ibert Deux Interludes (trio) 
Caplet Divertissement à la 

Française (harp solo)
Divertissement à l'Espagnole 

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

Granados Andaluza (viool/harp) 
Smit Trio 
Martinu Promenades (trio) 
Miyagi Haro no Umi (fluit/harp) 
Bartók Roemeense dansen 

(viool/harp)  
Goossens Suite opus 6 (trio)        

Programma 2: 'The Art of Trio' 
(fluit/altviool/harp)
Claude Debussy schiep met zijn sonate voor fluit, 
altviool en harp een nieuwe kamermuziek-
bezetting die in de 20e eeuw veel andere 
componisten zou inspireren. Voor Martina, Jana 
en Miriam was zijn sonate het begin van een 
hechte samenwerking, zij weten elkaar steeds 
weer te inspireren. 
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Trio Lumaka

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

Bax Elegiac Trio    
Takemitsu And then I knew 't was 

wind 
Dubois Terzettino 
Jolivet Petite suite 
Debussy Sonate 

Programma 3: 'Blue hour' (fluit/cello/harp)
In dit programma neemt Lumaka u mee van de 
nacht naar het ochtendgloren. Heel langzaam 
ontwaken we samen en verkennen we de 
schoonheid van de schemering totdat de dag 
aanbreekt. (Dit programma kan ook geboekt 
worden met een light designer die uw concertzaal 
omtovert en de muzikale reis ondersteunt met 
maanlicht en zonsopkomst) 

Debussy Syrinx (fluit solo)
Debussy Feuilles d'album (harp solo) 
Foote At dusk
Jongen Deux pièces en Trio
Bosmans Nocturne (cello/harp)
Migot Concert 
Mouquet La flûte de pan
Lajtha Trio nr. 2 opus 47 
Jongen Deux pièces en Trio
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Musica ad Rhenum

Jed Wentz, traverso
Job ter Haar, cello
Michael Borgstede, klavecimbel

Programma: 'Jean Daniel Braun, een vergeten 
Franse meestercomponist uit de 18e eeuw’
Een virtuoos programma rondom de componist/
fluitist Jean Daniel Braun, werkzaam in Parijs. Hij 
verkocht muziek van Händel en heeft daardoor 
ook veel van Handel's stijl overgenomen. 

Braun Sonata Seconda in e opus 5 
Sonata quarta in G 

Händel Uit de 'Montagu Music 
Collection'
Sonata Terza in d opus 1

Barrière Sonata nr. 6 in c boek II
Braun Suite in e 
Braun Sonata Sesta in G opus 7



`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......
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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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'De Grote Pinguïn en 
Bananen Show’

Ergens op de Zuidpool leven de laatste vier 
pinguïns van Katona. Het bijzondere van deze 
pinguïns is dat ze uitsluitend bananen eten. Als 
de enige bananenboom op de Zuidpool sneuvelt, 
gaan de pinguïns op reis, op zoek naar een plek 
waar bananen in overvloed zijn. Die plek blijkt de 
bananenstal van Ome Jaap, Albert Cuypmarkt, 
Amsterdam, Nederland te zijn. Na een 
gevaarlijke reis komen zij aan bij de marktkraam 
van Ome Jaap. Maar wat moet Ome Jaap met 
vier pinguïns?

Een grappige en ontroerende muziekvoorstelling 
gespeeld door de vier veelzijdige musici van het 
Ardemus Saxofoon Kwartet. Muziek van o.a. 
Michael Nyman, Claude Debussy, Michael 
Jackson en Toek Numan.

Musici en acteurs: Ardemus Quartet
Regie en tekst: Margrith Vrenegoor
Ontwerp beelden: Emile Zeldenrust
Lichtontwerp: Teus van der Stelt
Kostuumontwerp: Judith de Zwart
Voice-over: Har Smeets
Ontwikkeld door: Nationaal Jeugd Orkest

Ardemus Quartet
 
Lisa Wyss, sopraansaxofoon
Lovro Mercep, altsaxofoon
Jenita Veurink, tenorsaxofoon
Yo-yo Su, baritonsaxofoon
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“Als er geen muziek zou zijn, was 
er alle reden om gek te worden.”

“De taal van de tonen wordt door 
de gehele mensheid verstaan; 
melodie is de universele taal 
waarin een musicus zich richt tot 
ieders hart.” 

“Muziek is de bemiddelaarster 
tussen het geestelijke en het 
zinnelijke leven.” 

“Muziek drukt uit wat niet in 
woorden kan worden gezegd, 
maar wat onmogelijk verzwegen 
kan worden.” 

“Muziek zit in de lucht – je neemt 
er gewoon zoveel van als je nodig 
hebt.” 

“Je moet leren wat er te leren 
valt, en dan je eigen weg gaan.”

Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky

Richard Wagner

Ludwig van Beethoven

Victor Hugo

Edward Elgar

Georg Friedrich Händel

Beroemde quotes
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