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Zaterdag 30 september 2017 Kasteel De Vanenburg Putten
Seizoen 44 gaat van start met drie topmusici in een samensteling die bij ons
niet vaak te horen is. Voor de combinatie hoorn, viool en piano staat een
meesterwerk van Brahms op het programma.
Laurens Woudenberg en Joanna Wronko treden voor het eerst op bij de
Randmeerconcerten. Voor Frank van de Laar is het zeker al de tiende keer
met verschillende musici. Wij kennen hem vooral van zijn optredens samen
met Larissa Groeneveld.
Correcties concert 5
Het is al meerdere mensen opgevallen dat bij concert 5 door het Ebonit
Saxofoonkwartet op zondag 26 november 2017 in het programmaboekje
een fout is geslopen. Het concert begint uiteraard om 14.00 uur in Veluvine
en dus niet om 20.00 uur. Mocht u kennissen hebben die het concert ook
willen bezoeken, geeft u dat dan a.u.b. aan hen door.
Het Ebonit Saxofoonkwartet maakt melding van het vertrek van Simone
Müller bij het saxofoonkwartet. Gelukkig heeft men een kwalitatief gelijkwaardige opvolger gevonden in de persoon van Alberto Tárraga Alcañiz.
En tot hun en ons grote genoegen blijft het programma ongewijzigd.
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Toelichting bij de muziek
De toelichting is van Wouter Molendijk. Hij heeft weer een paar mooie
voorbeelden gevonden bij YouTube.
Bij Brahms Hoorntrio op. 40
Deel 1 en 2 https://www.youtube.com/watch?v=ae6atQtOmgw
Deel 3 en 4 https://www.youtube.com/watch?v=Z-pW7kUigUw
Zora Slokar hoorn, Denes Varjon piano, Tamas Major viool
Bent u geïnteresseerd in de vriendschap tussen Johannes Brahms en Clara Wieck?
Auteur Joop van Velzen heeft een biografie geschreven over de muzikale vriendschap
tussen beiden. De biografie bevat veel brieven die door Johannes Brahms en Clara Wieck
aan elkaar geschreven zijn. Inmiddels zijn er al 5 delen verschenen!
https://www.opusklassiek.nl/boeken/velzen_clara_schumann_brahms1.htm
Website van de uitgever
https://www.boekscout.nl/shop2/zoeken.php?tw=brahms

