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Zondag 12 november 2017 De Verbeelding Zeewolde
Riko Fukuda trad meerdere malen op bij Randmeerconcerten, solo maar
ook samen met andere musici. Zij studeerde zowel in Japan als Nederland
met als specialisatie de fortepiano. Bij onze concerten kan zij een keuze
maken uit de ruime collectie fortepiano’s van haar echtgenoot, de
befaamde fortepiano restaurateur Edwin Beunk. http://www.fortepiano.nl/
Peter Hanson speelde in zijn carrière als violist met zeer veel toporkesten,
zoals The Academy of St. Martin the Fields, London Symphony Orchestra
enz. Hij is al 25 jaar concertmeester bij het Orchestre Révolutionnaire et
Romantique o.l.v. John Eliot Gardiner. Hij treedt over de hele wereld op en
dirigeert zelf ook.
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Toelichting bij de muziek
De toelichting is van Leo van Wijk

Randmeerconcertbulletin seizoen 44 nr. 4, 12 november 2017

pagina 2

Terugblik concert 22 oktober 2017 in de Catharinakapel in Harderwijk
Maria Milstein die samen met Hanna Shybayeva imponerende uitvoeringen gaf in de
Catharinakapel, werd de maandag daarop verrast met de bekendmaking dat zij winnaar
was geworden van de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. Deze prijs wordt door het
Fonds Podiumkunsten uitgereikt namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Meer informatie vindt u bij het Fonds Podiumkunsten.
De officiele uitreiking vindt zaterdagavond 27 januari 2018 plaats in het Concertgebouw.
Bij Randmeerconcerten blijkt men blijkbaar een goede neus te hebben voor toptalenten.
Immers voor zij wereldsterren werden, traden latere winnaars zoals Janine Jansen,
Ronald Brautigam. Lavinia Meijer en vele anderen al bij ons op.

Concert zondag 26 november 2017 in Veluvine Nunspeet
Nog maar eens brengen wij onder uw aandacht dat het concert begint om 14.00 uur
en niet zoals in een aantal programmaboekjes staat 20.00 uur.

