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Duo Gross & Lucini  
Katharina Gross, cello 
Luca Lucini, gitaar 
 
Het Duo Gross & Lucini raakt met haar afwisselende repertoire, dat zich uitstrekt van Spaans 
temperament, folklore uit de Balkan, melancholie van de Argentijnse tango tot Braziliaanse berimbeau-
ritmes, niet alleen haar tien snaren maar ook de ziel van het publiek. Vanaf het seizoen 2014/15 was het 
duo te gast bij diverse festivals in Oostenrijk en Italië. Beide musici studeerden bij gerenommeerde 
docenten aan de Conservatoria van Keulen, Manchester en Cremona. Bovendien zijn zij 
meervoudig prijswinnaar bij internationale concoursen. 
 
Programma 1: ‘14 Jewels’ 
In januari 2016 vonden in Amsterdam cd-opnames plaats. Het resultaat, de cd 14 Jewels, kwam in de 
zomer van 2016 uit, werd gepresenteerd op Radio4 en ontving enthousiaste recensies. 
“Het debuut-album 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 ’14 Jewels’ zeer toegankelijk voor een breed publiek! Een CD met prachtige stukken die aanleunen 
tegen de Spaanse traditie, de Balkan, tango en de Braziliaanse signatuur in zich dragen. 
Celliste Katharina Gross en gitarist Lucca Lucini zoeken de kern op van de muziek die ze uitkristalliseren 
tot veertien juweeltjes!”  
(Mattie Poels/Music Frames) 
 
Manuel de Falla  Suite populaire espagnole 
Alan Thomas  Uit het Balkan Songbook: Haj Mene Majka, Lament, Sivi Grivi 
Matteo Falloni Jewel  
Arnold Marinissen  Mestre Claudinei 
Radamés Gnattali  Sonate  
 
Programma 2: ‘Tussen melancholie en vuur’ 
Het Duo Gross & Lucini verheugt zich, in seizoen 2018/19 nieuw voor het duo geschreven werk te 
presenteren. Van de Thaise componist Patiparn Jaikampan, die eerder al werk voor Katharina’s project 
cellomondo schreef, brengen zij nieuw werk in première. Patiparn, zelf gitarist, weet als geen ander hoe 
je voor dit instrument schrijft. Van de in de Verenigde Staten levende componist Alan Thomas waren in 
concerten en op de duo-CD 14 Jewels al drie prachtige, op folkloristische Balkanse muziek gebaseerde 
werken te beluisteren. In het nieuwe seizoen speelt Duo Gross & Lucini ook van hem nieuw werk. 
Verder klinkt in het programma gloedvolle en romantische muziek van de Italiaanse componisten 
Bellafronte en Roberto di Marino, en 4 Intieme Stukken van de Servische componist Dusan Bogdanovic. 
Het programma eindigt met een vurig-meeslepende compositie van de Braziliaan Sérgio Assad. 
 
Alan Thomas  uit het Balkan Songbook en nieuw werk voor het duo 
Raffaele Bellafronte  Suite nr.1  
Roberto di Marino  Milonga 
Patiparn Jaikampan  ‘La mélancolie cachée sous l'haleine lasse’ 
Dusan Bogdanovic  4 Intieme stukken 
Sérgio Assad  Jobiniana nr.4 
 
 


