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Opening seizoen 43 in Kasteel De Vanenburg
Vorig seizoen werd geopend met het imponerende Dudok Kwartet in
de Oude Kerk in Ermelo. In seizoen 43 keren we voor het
openingsconcert terug naar de normale situatie in Kasteel De
Vanenburg. De oorzaak van de ruil lag toen in het feit dat het
Storioni Trio zich niet vrij kon maken in september 2015.
Het befaamde Osiris Trio treedt op met prachtige pianotrio’s van
zowel Ludwig van Beethoven als Dmitri Sjostakovitsj. Heel benieuwd
zijn wij naar de Bagatellen die de Nederlandse componist Bob
Zimmerman speciaal heeft geschreven voor het Osiris Trio.
Overigens is deze componist - voorzover wij weten- geen familie van
de Amerikaan Bob (Robert) Zimmerman, beter bekend onder zijn
artiestennaam Bob Dylan.
Toelichting bij het programma
De notities bij het programma zijn deze keer van Wouter Molendijk.
Errata
Wij hebben u al via e-mail en de website op de hoogte gebracht van
enkele wijzigingen ten opzicht van het programmaboekje.
Om te beginnen stond er een drukfout in het programmaboekje bij
concert nr. 8. De juiste datum van het concert is zaterdag 11
februari 2017.
Bij concert nr. 1 wordt uiteraard niet een strijkkwartet van
Beethoven gespeeld, maar het pianotrio op. 70 nr. 2.
Onze verontschuldiging voor deze fouten.
Programmawijziging
In overleg met ons is door Erika Waardenburg het programma voor
concert nr. 2 enigszins aangepast en dit wordt als volgt:
G. Rossini (1792-1868)
G. Donizetti 1797-1848)
L.M. Tedeschi(1867-1944)
O. Respighi (1879-1936)
A. Pasculli((1842-1924)
A. Ponchielli(1834-1886)
G. Silvestrini (1961)
G. Verdi (1813-1901)
G. Rossini

Thema en Variaties
Othello
Lucrezia Borgia
Elegia
Siciliana voor harp solo
Omaggio a Bellini (engelse hoorn)
La Gioconda
3 etudes voor hobo solo
Il Trovatore
La Cenerentola

Bestel rechtstreeks
uw concertkaarten,
klik op de winkelwagen of bestel via
onze website
Bestellen
concertkaarten
via internet
Een handleiding
voor het bestellen
vindt u op onze
website. Klik hier.

