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EXTRA CONCERTBULLETIN I.V.M. WIJZIGING
Concert zondag 24 januari 2016 Catharinakapel Harderwijk
Door onvoorziene omstandigheden kan violiste Carla Leurs niet optreden tijdens de twee
concerten op zondag 24 januari 2016. Carla is concertmeester bij het Orkest van het
Oosten. Omdat voor haar op dit moment bij het orkest geen vervanger beschikbaar is,
heeft zij de Randmeerconcerten helaas moeten afzeggen.
Dit betekent dat Daniël Kramer genoodzaakt werd om een andere violist(e) te zoeken.
Een extra complicatie is het feit dat er twee concerten worden uitgevoerd in Harderwijk.
Ook moet de kwaliteit worden gehandhaaft.
In een dergelijke situatie wordt eerst gezocht bij de musici waar de pianist vaker mee
heeft opgetreden. In dat geval kan het een voordeel zijn dat pianist en violist al bekend
zijn met gezamenlijk repertoire. Het programma hoeft dan niet of slechts gedeeltelijk te
worden aangepast en er hoeven niet op zeer korte termijn geheel nieuwe muziekstukken
te worden ingestudeerd.
Tot ieders genoegen is Daniël Kramer er in geslaagd om in zeer korte tijd een andere
violist te vinden waar hij mee heeft samengewerkt en die zondag 24 januari beschikbaar
is. Het programma is voor een groot deel ongewijzigd gebleven. Alleen na de pauze is het
programma aangepast (zie programma hieronder).
Wij zijn Daniël Kramer zeer dankbaar voor de snelle wijze waarop hij het probleem heeft
opgelost en voor de prachtige vervangende muziekstukken die we nu te horen krijgen.
Hartelijk dank Daniël!
Violist Bob van der Ent (1982) is de vervanger van Carla Leurs.
De pers schrijft over hem: ...’ een zeer begenadigd en virtuoos violist met een prachtige
ruime en ronde toon’. Bob heeft diverse prijzen gewonnen op muziekconcoursen en treedt
op in binnen-en buitenland. Meer over Bob en natuurlijk Daniël kunt u lezen in de
komende Randmeerconcertbrief.
Gewijzigd programma met twee prachtige nieuwe stukken:
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Vervallen
Nieuw
Nieuw

Ludwig van Beethoven
Edvard Grieg
Enescu
Gabriël Fauré
Maurice Ravel

Vioolsonate nr. 8
Vioolsonate nr. 2
Vioolsonate nr. 3
Sonate nr. 1
Tzigane

N.B. Randmeerconcertbrief nr. 7 wordt op een later tijdstip verzonden.
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