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Pianorecital door Tobias Borsboom op 20 januari 2019 in de
Catharinakapel in Harderwijk vanaf 11.00 en 14.00 uur.

Ochtendconcert

Middagconcert

Bestel rechtstreeks
uw concertkaarten,
klik op de winkelwagen of bestel via
onze website
Bestellen
concertkaarten
Tobias Borsboom speelde eerder bij de Randmeerconcerten op 19 maart 2017 in Zeewolde. via internet
Een handleiding
voor het bestellen
Jacques Rambonnet Vriendenconcert op 16 december 2018.
vindt u op onze
Onder het motto ‘door Vrienden voor Vrienden’ konden de Vrienden in Elburg
website. Klik hier.

genieten van puike uitvoeringen en na afloop van een gezellig samenzijn. Foto’s
hiervan zijn te vinden op: http://vrienden.randmeerconcerten.nl/
De foto’s kunt u opslaan door op een foto te klikken en met de rechter muistoets
te klikken op’Afbeelding opslaan als…’.

Weetje
Weet u nog dat Yoram Ish Hurwitz op 22 oktober 2011 in De Dialoog in Ermelo de
complete Année de Pèlerinage Suisse en Italie heeft uitgevoerd?
Toelichting bij de muziek
De toelichting in de concertbrief is van Wouter Molendijk. Wouter is (helaas voor
ons) dan wel na een veertigtal jaren gestopt als bestuurslid, maar hij vindt het
nog steeds leuk om toelichtingen te schrijven.
Ook heeft Wouter weer driftig gezocht op internet naar leuke muziekvoorbeelden
(zie pagina 2).
Bestellen van losse kaarten via internet
De Ticketunie heeft de bestelpagina’s verfraaid en verbeterd. Dat heeft voor het
bestellen geen gevolgen. De handleiding op onze website zullen wij
dienovereenkomstig gaan aanpassen. Via de winkelwagentjes hiernaast komt u
direct op de bestelpagina’s.
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Op Youtube kun je Vallée d'Obermann van veel beroemde pianisten beluisteren.
https://www.youtube.com/watch?v=BZ2AqIzHSQw
De voorkeur van Wouter heeft deze uitvoering door Claudio Arrau, omdat hij het best de verleiding weerstaat
om aan het eind veel te versnellen. Als je andere pianisten vanaf ongeveer minuut 11 beluistert, dan kun je
ervaren hoezeer hun uitvoering minder indruk maakt doordat zij de nadruk te leggen op virtuositeit. Bij
Horowitz wordt het stuk daar zelfs een karikatuur.
Franz Liszt ‒ Venezia e Napoli
https://www.youtube.com/watch?v=7eEPiKw3dOc
https://www.youtube.com/watch?v=5DtMXyIM3uU
https://www.youtube.com/watch?v=4XFsdnuWMpI
De drie stukken in de superieure uitvoering door Jorge Bolet, zonder beeld, alleen de muziek
https://www.youtube.com/watch?v=kK35x1FkqKk
de drie stukken door de pianist Jeno Jando, zonder beeld, alleen de muziek
Leopold Godowsky ‒ Java Suite
https://www.youtube.com/watch?v=43QwWJdH4o4
Druk op 14.35 voor No. 5 Borobudur in Moonlight
Druk op 36.17 voor No. 10 In the Kraton, zonder beeld, alleen de muziek
Aspasia Nasopoulou
http://www.nasopoulou.eu/
Hier is (een deel van) Eudoxia te horen.
Estampes van Debussy
https://www.youtube.com/watch?v=OdB2lkzG_v4
Daniel Barenboim vertelt over Pagodes en speelt heel mooi, en je ziet hem spelen.
https://www.youtube.com/watch?v=mWDA1OKpOrA
idem over La soirée dans Grenade
https://www.youtube.com/watch?v=Ybr7pR_d_x0
idem over Jardins Sous La Pluie
https://www.youtube.com/watch?v=5dFceiCR8sU
Begint met estampes en daarna krijg je er ook nog alle preludes bij in een prachtige uitvoering door Claudio
Arrau, zonder beeld, alleen de muziek.
https://www.youtube.com/watch?v=xHJ-XKBzBMk
Sjatoslav Richter, Live in Salzburg in 1977, ook heel erg mooi en dromerig. Zonder beeld, alleen de muziek.
Piet Swerts prelude 'Le jardin à Giverny'
https://open.spotify.com/album/6OPDuQ582XDFSVDo2smkSZ

(Wel eerst gratis aanmelden)

Dit is een diepgravend artikel over met name Vallée d'Obermann, voor wie daarin geïnteresseerd is:
https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=ucin1377868661&disposition=inline
Als extraatje zeer uitgebreide informatie over Godowski:
http://www.godowsky.com/GODOWSKY.html

