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Vermeer Trio
Zaterdag 3 februari 2018 20.00 uur Oude Kerk Ermelo
19 maart 2011 trad het Vermeer Trio al eens op bij Randmeerconcerten in
de Lukaskerk. Toen met onder andere het pianotrio nr. 3 op. 110, waarvan
nu een prachtige uitvoering is te vinden op Youtube met o.a. Inon
Barnatan (die ook tweemaal bij ons optrad, vandaar dat ik dat hier
vermeld) en Julius Rachlin.
De musici van het Vermeer Trio doen zeker niet voor hen onder en spelen
nu een ander pianotrio nr. 1 op. 63 van Schumann. Daarvóór spelen zij een
van de allermooiste pianotrio’s van Beethoven op. 70 (‘Geistertrio’). In de
uitstekende toelichting van Leo van Wijk kunt u lezen hoe het stuk aan zijn
naam komt. Nog meer informatie is hier te vinden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaviertrio_op._70,1_(Beethoven)
Het Pianotrio van Saint-Saëns vervalt helaas, maar daarvoor staat nu een
misschien nog wel mooier pianotrio van Smetana op het programma, het
pianotrio op. 15.
Het wordt weer genieten met deze drie topmusici van het Koninklijk
Concertgebouworkest!

Oproep
Het is alweer enige jaren geleden dat onze recensente Annette Essers
vanwege haar hoge leeftijd moest stoppen met haar vrijwillige werk.
Annette volgt ons echter nog met grote belangstelling, ondanks dat ze de
90 ruim is gepasseerd!
Bezoekt u regelmatig onze concerten en hebt u over de ambiance, de
uitvoering e.d. een uitgesproken mening en wilt u die wel eens op papier
zetten? (Digitaal mag ook). Dan zien wij die graag tegemoet. Wij vragen
niet om nu ineens 11 concerten te gaan recenseren. Al wilt u maar één
concert beoordelen/beschouwen dan zijn wij daar al content mee. Het
hoeven geen ellenlange teksten te worden.
Voelt u er voor, stuur dan een e-mail aan media@randmeerconcerten.nl.
U mag ook uw voorkeur uitspreken voor een of meerdere concerten.
Volgend concert 17 februari 2018 in Veluvine Nunspeet.
Denkt u er aan dat het concert in Veluvine met het Utrecht String Quartet
gewoon op zaterdag 17 februari om 20.00 uur begint? Het vorige concert
in Veluvine was (afwijkend) op zondag.
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Pianorecital door Daniël van der Hoeven op 21 januari 2018 in Harderwijk.
Was het ‘s-ochtends nog redelijk rustig, ‘s-middags was de Catharinakapel tot de laatste
stoel bezet. Daniël van der Hoeven verrichtte een krachttoer door het programma tweemaal
te spelen in de Catharinakapel.
De Grotrian vleugel hield zich kranig onder het ‘somtijdse geweld’ in enkele passages van de
Beethovensonates. Het was een indrukwekkend vertoon van het kunnen van Daniël van der
Hoeven. De uitvoering van de toccata’s van Bach deed vergeten dat die oorspronkelijk
geschreven waren voor klavecimbel. We zullen Daniël zeker terug zien binnen enkele jaren.
De grote Steinway vleugel staat al voor hem klaar op Kasteel De Vanenburg!

