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Ensemble Lumaka 
Jana Machalett, fluit 
Saskia Viersen, viool 
Martina Forni, altviool 
Charles Watt, cello 
Miriam Overlach, harp 
 
“Lumaka sleept het publiek met speels gemak mee in een wereld van sferen en kleuren, stemmingen en exotische 
gedachten”   
 
Deze klankwereld ontstaat in wisselende samenstelling van fluit, harp en strijkers, meestal met 
muziek van het Fin de Siècle en het Interbellum. Lumaka combineert integere, technisch 
hoogstaande interpretaties met persoonlijke toelichtingen.  
 
Programma 1: ‘Mozart’s bewonderaars in de romantiek’  
In dit programma worden werken van Mozart gecombineerd met stukken van zijn bewonderaars 
uit de 19de eeuw. Spohr en Glinka schreven stukken over thema’s van Mozart. Hoffmann is 
vooral bekend als schrijver van fantastische verhalen en was een zo grote bewonderaar van 
Mozart dat hij zijn derde voornaam ‘Willem’ in ‘Amadeus’ veranderde. 
 
Mozart  Fluitkwartet in A KV 298  
Spohr       Potpourri over thema’s uit  Mozart’s Zauberflöte  
 (cello/harp) 
Mozart   Sonate in e KV 304 (bew. viool/harp) 
Mozart uit het Requiem: Et incarnatus est… (bew. kwintet) 
Glinka Variaties op een thema van Mozart (harp solo) 
Mozart Fluitkwartet in G KV 285a 
Hoffmann  Harpkwintet in c 
 
Programma 2: ‘Paysages/ Landschappen’  
‘Paysages’ is niet alleen mooi om in een concertzaal te beluisteren, maar ook heel geschikt voor 
festivals en buitenlocaties. Met dit programma ontvoeren wij u naar allerlei verschillende land-
schappen: van een gevoelslandkaart bij Pierné tot pure vrolijkheid bij Tournier, van de lente naar 
een herfstlandschap bij Koechlin, en van grote rust bij Cage naar grote energie bij Jongen.  
Pierné Voyage au ‘Pays du Tendre’ (fluit/harp/strijktrio) 
Jongen Pièces en Trio (fluit/cello/harp) 
Cage In a landscape (harp solo) 
Koechlin uit Paysages et Marines:   
 - Paysage d’Octobre (arr. fluit/altviool/harp) 
Tournier  Suite (fluit/harp/strijktrio)  
Pierné Variations libres et final (fluit/harp/strijktrio)  
Ravel  Sonatine (fluit/cello/harp)  
Koechlin  Primavera (fluit/harp/strijktrio) 



 
Programma 3: ‘Virtuositeit en Grandezza!’ (fluit, cello & harp) 
Ravel Sonatine en Trio  
Fauré  Fantaisie (fluit/harp)  
Debussy Sonate (cello/harp)  
Pierné Impromptu-Caprice (harp solo) 
Jongen  Deux pièces en trio   
Gaubert Trois Aquarelles 
 
Programma 4: ‘Noël de France’ (fluit, cello, harp en zang: Sabine Wüthrich) 
speciaal programma voor de kerst  
Jolivet Pastorales de Noël (fluit/cello/harp) 
Pijper Noël de France (sopraan/harp)   
Saint-Saëns Fantaisie opus 124 (fluit/harp)   
Tournier Six Noëls opus 32 (harp solo) 
Martin Trois chants de Noël  
 
  
 


