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Het bestuur van Randmeerconcerten wenst u een
gelukkig, gezond en muzikaal 2018.

Zondag 7 januari 2018 Hotel NH Sparrenhorst
Het is al een lange traditie om bij de Nieuwjaarsconcerten in Nunspeet
regelmatig jeugdorkesten uit te nodigen. De Fancy Fiddlers en het Britten
Jeugd Strijkorkest traden eerder op en dit jaar kunnen wij genieten van het
Haydn Jeugd Strijkorkest o.l.v van Jan-Ype Nota. Hij is sinds 2005 als
artistiek leider en dirigent verbonden aan het orkest. Daarnaast is hij cellist
en plaatsvervangerd aanvoerder bij het Noord Nederlands Orkest. Hij
treedt op als solist en met diverse ensembles. Jan-Ype Nota is tevens
hoofdvakleraar bij de conservatoria van Groningen en Den Haag. Zie
verder www.hjso.nl
Toelichting bij de muziek
De toelichting in de concertbrief is van Wouter Molendijk

De Russische dirigent en violist Rudolf Barshai (1924-2010) arrangeerde en
orkestreerde het 8e strijkkwartet van Sjostakovitsj voor kamerorkest. Op
YouTube staat een gesprek met hem over Sjostakovitsj, zijn vriend en
mentor.
Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=W4EcS_Zf2i8
Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=BkfdWayruiQ&t=3s
Deel 3:
https://www.youtube.com/watch?v=TX7lMgZvrbI&list=RDTX7lMgZvrbI&
t=87
Een ander boeiend gesprek met Barshai vlak voor zijn dood in 2010:
https://www.youtube.com/watch?v=QkOndf_k0To
Barshai heeft alle symfoniën van Sjostakovitsj opgenomen op Brilliant
Classics, die nog steeds te koop zijn (o.a. Bij Bol.com).

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.
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Terugblik vriendenconcert 17 december 2017 in Elburg.
In de gezellige muziekkamer van Geessien en Frank Hutten in Elburg waren veel Vrienden
van de Randmeerconcerten bijeengekomen om het muzikale kunnen te beluisteren van
andere Vrienden. De term ‘amateurs’ is hier niet op zijn plaats. Het niveau van de
uitvoeringen was verbazingwekkend hoog. En de musici schroomden niet om bijzondere
stukken op het programma te zetten. Zo stonden naast de bekende componisten ook die van
o.a. Arvo Pärt en Willem Pijper op het programma.

Frank Hutten en Geessien Hutten traden zelf ook op.

