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Pianorecital Daniël van der Hoeven
Zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 uur
Catharinakapel Harderwijk
Ruim twee jaar geleden maakten onze bezoekers in Zeewolde kennis met
een van de meest begaafde jonge Nederlandse pianisten van zijn
generatie. Daniël van der Hoeven toonde toen zijn kunnen met excellente
uitvoeringen van de 2e Partita van Bach, Gaspard de la Nuit van Ravel en
een even indrukwekkende uitvoering van de 24 Préludes van Chopin.
Zondag speelt hij zowel ‘s-morgens als ‘s-middags een identiek
programma met Toccata’s van Bach en Sonates van Beethoven. En mocht
een ochtendbezoeker er niet genoeg van kunnen krijgen, voor slechts
10 euro kan deze ook het middagconcert bezoeken.

ochtendconcert

middagconcert
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.

Toelichting bij de muziek
De toelichting in de concertbrief is van Hans Maas
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Nieuwjaarsconcert Haydn Jeugd Strijkorkest 7 januari 2018 in Nunspeet.
Zelden werd er tijdens een Nieuwjaarsconcert enthousiaster geapplaudiseerd dan bij het
optreden van de 24 jonge musici van het Haydn Jeugd Strijkorkest uit Groningen.
‘Summertime’ van Gershwin en ‘To make You Feel my Love’ van Bob Dylan misstonden niet
op dit Nieuwjaarsconcert en zangeres Susanne Kokot kreeg hiervoor de handen op elkaar
van het publiek.
Ook de uitvoeringen van een Concerto Grosso van Locatelli en het vioolconcert van Bach
mochten er zijn, waarbij Azra Rustempasic indruk maakte met haar vioolsolo’s.
Het door Rudolf Barshai gearrangeerde en georkestreerde 8e Strijkkwartet van Sjostakovitsj
was het absolute hoogtepunt van de avond. Dit minder bekende werk werd door het publiek
geestdriftig ontvangen. Bewondering gaat uit naar dirigent en artistiek leider Jan-Ype Nota,
die er in slaagde zijn jonge musici dit werk zo sprankelend te laten uitvoeren.

