1e Randmeerconcert - seizoen 2005/6
zaterdag 1 oktober 2005, 20.00 uur
Oude Kerk - Ermelo
_______________________________________
Van Dingstee Kwartet
Ingrid van Dingstee viool, Marjolein van Dingstee viool
Helena vanTongeren altviool, Ewout van Dingstee cello

PROGRAMMA

Franz Joseph Haydn 1732-1809
Strijkkwartet in D grote terts. Hoboken III Opus 50/6 (‘De kikker’)
1. Allegro
2. Poco Adagio
3. Menuetto - Trio
4. Finale. Vivace

Leos Janácek 1854-1928
Strijkkwartet nr 2 'Intieme Brieven' (1928)
1. Andante - Con Moto - Allegro
2. Adagio - Vivace
3. Moderato - Adagio - Allegro
4. Allegro - Andante - Allegro

Franz Schubert 1797-1826
Strijkkwartet nr. 13 in a kleine terts, D 804 Opus 29
'Rosamunde' (1824)
1. Allegro ma non troppo
2. Andante
3. Menuetto - Allegretto
4. Allegro Moderato

BIOGRAFIE “van Dingstee Kwartet”
Dit is een fenomenaal strijkkwartet met jonge musici die toch al acht jaar samenspelen. Ze brengen een
programma waar iedere muziekliefhebber naar uitziet: klassieke schoonheid bij Haydn, indringende
'Intieme Brieven' van Janácek en romantisch wegdromen bij het Rosamunde-kwartet van Schubert. In de
Oude Kerk zit het publiek rondom het kwartet en zo ontstaat er een zeer direct contact met de musici.
Het Van Dingstee Kwartet werd opgericht door de uit één gezin afkomstige violistes Ingrid en Marjolein
en cellist Ewout van Dingstee. Sinds 1997 is Helena van Tongeren de altvioliste.
Het Van Dingstee Kwartet wist in korte tijd een succesvolle carrière op te bouwen. Het gaf concerten op
talrijke Nederlandse podia en maakte tournees in Europa en de Verenigde Staten.
Het uitgebreide repertoire omvat werken uit alle stijlperiodes van het grote strijkkwartetrepertoire.
Daarbij hecht het kwartet er aan om ook regelmatig Nederlandse composities ten gehore te brengen.
In 2003 bracht het Van
Dingstee Kwartet haar eerste
CD uit met strijkkwartetten van
Haydn, Pijper en Sjostakovitsj.
De CD is door pers en publiek
zeer positief ontvangen en is
vele malen op de radio te
beluisteren geweest. Bij eerdere
samenwerkings-producties nam
het kwartet CD’s op met het
"London String Quartet" van de
hedendaagse, Nederlandse
componist Jan van Amerongen
en het Strijkkwartet in g kl.t.
van Debussy. Ook werden
verschillende radio- en televisieregistraties van concerten gemaakt, zowel in Nederland als door de
Oostenrijkse omroep ORF.
Het Van Dingstee Kwartet won verschillende prijzen. In 2004 won het de Ondine Records prijs bij het
Internationaal Kamermuziek Concours van Kuhmo in Finland. Ook won het kwartet de eerste prijs
(Thomastik-Infeld Prijs) bij het Strijkkwartet Concours van het Internationaal Zomerfestival PraagWenen-Boedapest in Oostenrijk in 2002 en de tweede prijs en de Bärenreiterprijs bij het Internationaal
Kamermuziek Concours Charles Hennen in 2001.
In de pers werd het kwartet onder andere geprezen om zijn klankvorming, vloeiende samenspel,
gedrevenheid en temperament.
Van 2001 tot 2003 volgde het Van Dingstee Kwartet de deeltijdopleiding van de Nederlandse
Strijkkwartet Academie in Amsterdam. Het kwartet volgde masterclasses bij leden van diverse
gerenommeerde strijkkwartetten. Zo werkte het Van Dingstee Kwartet onder anderen met Norbert
Brainin en Siegmund Nissel (Amadeus Kwartet), Günter Pichler (Alban Berg Kwartet) en Sandor
Devich (Bartók Kwartet).

Sinds 2003 werkt het kwartet samen met de Stichting Strijkkwartetten Nederland, een
samenwerkingsverband tussen een aantal prominente Nederlandse strijkkwartetten, dat concertseries
door het hele land verzorgt. Naast de uitgebreide serie concerten heeft het kwartet ook educatieve
projecten op de agenda staan. In samenwerking met muziekscholen en andere organisaties worden
kamermuziekcursussen voor zowel kinderen als volwassenen georganiseerd. Daarnaast geeft het kwartet
ook speciale schoolconcerten.
De violen (Nicola Gagliano, 1739 en Giuseppe Gagliano, 1769) en de cello (Benjamin Banks, 1785) van
het Van Dingstee Kwartet zijn ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
De altviool (Max Möller, 1948) is in privébezit.
Het Van Dingstee Kwartet wordt bij verschillende projecten ondersteund door het Prins Bernard Cultuur
Fonds, het ThuisKopie Fonds, het Kersjes van de Groenekan Fonds, de Stichting Algemeen
Muziekfonds, de Stichting John Kasander, het Willem Mengelberg Fonds en het Haarlems Muziek
Fonds.
Meer informatie is te vinden op hun website www.vandingstee.com

Toelichting bij het concert
Haydn's strijkkwartet in D opus 50/6
Haydn heeft het strijkkwartet uitgevonden en schreef er meteen meer dan tachtig, waarvan er
velen erg mooi zijn. Het kwartet opus 50/6 is ongeveer nummer 49. De zes strijkkwartetten opus
50 (uit 1787) worden de Pruisische kwartetten genoemd, omdat ze opgedragen zijn aan koning
Friedrich Wilhelm II van Pruisen, die een goede cellist was. Helaas ontbreekt hier de ruimte om
uitgebreid te vertellen over de wisselwerking tussen Haydn en Mozart bij het schrijven van
strijkkwartetten. Mozart schreef in 1785 zes aan Haydn opgedragen kwartetten en in 1789 ook
drie Pruisische kwartetten. Haydn werd door de kwartetten van Mozart weer erg geïnspireerd om
nieuwe wegen in te slaan. Het kwartet van vanavond kreeg als bijnaam "de kikker" vanwege de
repeterende noten in het laatste deel. Het is weer een heerlijk stuk: papa Haydn stelt nooit
teleur.
Intieme Brieven van Janácek
Leoš Janáček (Leosj Janatsjek) was de belangrijkste Tsjechische componist in het begin van de
20e eeuw. Hij leefde in Brno, maar studeerde in Praag, o.a. bij Dvorak. Janáček bestudeerde de
Moravische volksmuziek en het ritme in de Tsjechische taal. Beide elementen gebruikte hij in zijn
composities. Langzaamaan ontwikkelde hij een eigen stijl. Zijn prachtige opera Jenufa (uit 1904)
werd in 1916 in Praag een groot succes. Daaruit haalde Janáček veel zelfvertrouwen en inspiratie.
Zijn beste werken schreef hij daarna.
Intieme Brieven is de bijnaam van het tweede kwartet van Janáček. Hij noemde het aanvankelijk
Liefdesbrieven en gaf daarmee uiting aan zijn onbeantwoorde liefde: in 1917 ontmoette Janáček
een 25-jarige getrouwde vrouw, Kamila Stösslova, en hij werd op slag verliefd op haar. Zij was
niet verliefd op hem, maar had bewondering voor de inmiddels beroemde componist. Ze woonden
ver van elkaar en hadden voornamelijk contact via brieven.
Niettemin schreef Janáček gedurende elf jaar vele honderden brieven naar haar, waarvan de
meeste onbeantwoord bleven. (Een citaat: "Jij staat achter iedere noot, levendig, krachtig,
liefhebbend. De geur van jouw lichaam, de warmte van jouw kussen – nee van de mijne. Deze
noten van mij overdekken jou met kussen.") Het was van deze bron van verlangen die Janáček
als inspiratie diende voor een enorme stroom van prachtige werken: de opera's Het Sluwe Vosje
en Kátja Kabanová, de Sinfonietta, de Glagolitische Mis, Taras Bulba en Mládi.
Aan het eind van deze periode kreeg hij een opdracht voor het schrijven van twee kwartetten.
Het tweede kwartet werd Intieme Brieven (uit 1928), een emotionele reis door zijn psyche. Hij
zette hier zijn gevoelens op muziek met het hart op de tong. Het is zijn beste kamermuziekwerk,
geschreven in de laatste maanden van zijn leven. Hij heeft wel enkele repetities gehoord, maar
niet meer de uitvoering van het werk.
De altviool heeft een prominente rol als personificatie van Kamila. (Nog liever zou Janáček een
viola d'amore, de viool van de liefde, hebben gebruikt, maar dat stuitte op technische bezwaren.)
Het begint met de verpletterende eerste ontmoeting.
Het tweede deel gaat over de ontmoeting in een kuuroord, waar Janáček Kamilla voor het eerst
na anderhalf jaar weer ziet, in juli 1921. De verdrietige melodie in de altviool suggereert de
maanden van scheiding. Plotseling is er een opgewonden dans, een thee-salon orkestje in het
kuuroord. Maar even later is de componist weer alleen met zijn herinneringen.
Het derde deel is een muzikaal portret van Kamilla. Het vierde deel is een soort reiniging na een
emotionele reis. Janáček schrijft erbij: een verlangen is gestild.
http://www.chambermusicsociety.org/events/performance_detail.php?id=360
heeft het prachtig begin als mp3 file.

Het Rosamunde-kwartet van Schubert
Schubert schreef dit kwartet in februari 1824. Drie jaar eerder had hij al eens een deel voor
strijkkwartet geschreven (het prachtige Quartetsatz in c), maar dat was bij één deel gebleven.
Als jongetje had hij al elf kwartetten geschreven die hij met twee broers en zijn vader (op de
cello) thuis speelde.
Nu schrijft hij voor het eerst in opdracht een echt vierdelig strijkkwartet. Wat een prachtig stuk is
dit! Het is het enige strijkkwartet dat tijdens zijn leven is gepubliceerd. (Dat gold dus niet voor
bijvoorbeeld "Der Tod und das Mädchen", en het ongelooflijk mooie kwartet in G.) De première
werd een groot succes. Het is opgedragen aan de violist Schuppanzig, die met zijn kwartet ook de
kwartetten van Beethoven uit diezelfde periode ten doop hield.
Schubert had een beroerd leven. Hij leed onder de gevolgen van syfilis, die hem zowel lichamelijk
als geestelijk aantastten. Hij had geen geld en leefde van de gulheid van vrienden. In maart 1824
schreef hij aan een vriend die op dat moment in Rome was: "Ik voel mij het meest ongelukkige
schepsel in de wereld. Stel je een man voor wiens gezondheid nooit meer goed zal zijn en wiens
wanhoop daarover dingen constant slechter maken in plaats van beter. Stel je een man voor
wiens meest briljante hoop vervlogen is, voor wie het geluk van liefde en vriendschap niets
anders dan verdriet te bieden hebben."
Desondanks schreef Schubert een onvoorstelbaar grote hoeveelheid prachtige muziek, hij moet
letterlijk de hele dag hebben staan schrijven. Zijn vriend Moritz von Schwind schrijft over deze
periode: "Als je op het ogenblik bij hem langs gaat dan zegt hij: hoe gaat het? – goed! en hij gaat
gewoon door met werken, waarna je maar weer vertrekt."
Het eerste deel opent ernstig met een herinnering aan het lied 'Greetje aan het spinnewiel' dat
Schubert tien jaar eerder schreef ('Mijn rust is weg, mijn hart is zwaar, ik zal nooit meer rust
vinden'). Het tweede thema is opgewekter. De fijne melodie van het andante had Schubert
eerder gebruikt bij muziek voor Rosamunde, een werk voor het theater dat kort daarvoor slecht
ontvangen was. (Later gebruikt Schubert het thema nog een keer in het Impromptu in Bes, waar
hij er geweldige variaties aan toevoegt.)
Het menuet is eerder een bitterzoete herinnering aan een dans dan de dans zelf. Ook hier is het
thema ontleend aan een eerder lied (uit 1819, Die Götter Griechenlands, "Mooie wereld, waar ben
je? Keer terug, lieflijk bloeiende natuur, …"). Het laatste deel is opgewekter dan de donkere
voorgaande delen.
Wouter Molendijk
25 september 2005

2e Randmeerconcert - seizoen 2005/6
woensdag 12 oktober 2005, 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten
_______________________________________
Storioni Trio Amsterdam
Bar van de Roer - piano
Wouter Vossen - viool
Marc Vossen - cello
PROGRAMMA

Johannes Brahms (1833-1897)
Pianotrio nr. 1 in B grote terts , opus 8 (1889)
1.
2.
3.
4.

Allegro con brio
Scherzo, allegro molto
Adagio
Allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Pianotrio opus 70.1 in D (1809) ‘Geistertrio’
1. Allegro vivace e con brio
2. Largo assai ed espressivo
3. Finale. Presto

Gordon Kerry (1961 - heden)
Pianotrio nr. 2 ‘Im Winde’

BIOGRAFIE

Storioni Trio Amsterdam

Het Storioni Trio
Amsterdam is opgericht in
1995 en dankt zijn naam aan
de Laorentius Storioni viool uit
Cremona 1794, die wordt
bespeeld door Wouter Vossen.
Het instrument van Marc
Vossen is een Giovanni
Grancino cello uit Milaan 1700.
Ter vervolmaking van het
ensemblespel heeft het Trio in
de loop der jaren gewerkt met
grootheden als Isaac Stern,
Mstitslav Rostropovich,
Menahem Pressler, Ralph
Kirshbaum en leden van het
Emerson Kwartet en het
Vermeer kwartet.
Het Storioni Trio Amsterdam beschikt over een zeer breed repertoire dat van Haydn en Mozart via
Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel en Shostakovich leidt naar prikkelende werken van eigentijdse
componisten. Voor het 10-jarig bestaan schreef Kevin Volans een concert voor trio en orkest,dat in
oktober 2005 in premiere gaat. Het trio behaalde meerdere prijzen en onderscheidingen en is
regelmatig te beluisteren op radio en televisie. De CD's van het Storioni Trio Amsterdam met
werken van Mozart,Brahms,Ives, de complete trio's van Shostakovich, Tchaikovsky's trio in a,
Rachmaninov's élégiaque in g, trio's van Dvorak (o.a. Dumky-trio) en werken van Schumann
(Pianokwartet op.47, pianotrio nr.2 op. 80, 4 Skizze fur pedalflugel op.58 ) zijn uitstekend
ontvangen door de pers. In mei 2005 verscheen op het Pentatone-label de nieuwste CD, met
werken van Beethoven (trio opus 1.2 en opus 70 "Geister").
Het Storioni Trio Amsterdam speelt kamermuziek met musici als Nobuko Imai, Gerard Caussé,
Vladimir Mendelssohn, Rainer Kussmaul, Elisabeth von Magnus, Marina Shaguch, Emma Johnson,
Massimo Mercelli. Het Trio soleert met oa het Münchner Kammerorchester, het Noord-Nederlands
Orkest en de Koninklijke Filharmonie van Vlaanderen.
Met grote regelmaat verzorgt het Storioni Trio Amsterdam concerten op alle belangrijke podia in
Nederland zoals het Concertgebouw te Amsterdam, Concertgebouw de Doelen te Rotterdam en
Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht. Het Storioni Trio Amsterdam heeft als "ensemble in
residence" een eigen kamermuziekserie in het Muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven.
Ook internationaal is het Trio zeer actief hetgeen resulteerde in concerten in de belangrijkste
muziekcentra van de wereld, zoals de Weill Recital Hall ( Carnegie Hall )en de Frick Collection te
New York, de Wigmore Hall te London, uitnodigingen op diverse festivals, concerten in heel Europa
en tournees door India, het Midden-Oosten, Japan en de Verenigde Staten.
Meer informatie is te vinden op hun website www.storionitrio.com

Toelichting bij het concert op 12 oktober 2005
Johannes Brahms (1833-1897)
Pianotrio nr. 1 B grote terts, opus 8
De jonge Brahms verkeerde in kringen van Robert en Clara Schumann. Brahms ontwierp dit kwartet
in 1853 en schreef het in januari 1854, kort voordat Robert geestelijk instortte (wat tot diens dood
kort daarna zou leiden). Het is het eerste werk dat Brahms publiceerde, en het werd spoedig dikwijls
gespeeld. Het heeft dertig jaar geduurd voordat Brahms weer een pianotrio zou publiceren. Hij heeft
er misschien tussendoor wel een aantal geschreven, maar was uitermate kritisch en publiceerde
alleen wat zeer goed was.
Na 34 jaar wilde de uitgever zijn werken opnieuw uitgeven en verzocht Brahms om fouten eruit te
halen. Brahms realiseerde zich dat hij dit trio (als 20-jarige) iets te gehaast publiceerde en herzag
het werk grondig. Vanavond horen we (vermoed ik) de eerste versie.
Ik ben gek op de werken van Brahms. Ik hoef nooit te wachten tot het mooi word, want Brahms
begint altijd direct met een prachtige melodie. Zo ook in dit heerlijk hartstochtelijke en romantische
trio.
Brahms signeerde het werk aanvankelijk met "Kreisler junior". Ik vind het leuk om daar wat
woorden aan te wijden.
De kapelmeester Kreisler was de beroemdste creatie van E.T.A. Hoffmann, de grootste schrijver in
Duitsland in de Romantiek. Kreisler was een half gekke dirigent / componist. (Hoffmann was ook
een begenadigd dirigent, impresario, componist van opera's en kamermuziek, en een heel goed
muziekcriticus.)
Kreisleriana was Hoffmanns titel voor een serie korte verhalen, anekdotes en muziekkritieken, die
min of meer verbonden waren aan de fictieve figuur Kreisler. De eerste serie werd gepubliceerd in
1813 en was zo succesvol dat al snel een tweede serie volgde. Een paar jaar later verscheen het
onder de titel "De levensbeschouwing van kater Mopper samen met fragmenten van de biografie
van kapelmeester Kreisler op gebruikt papier".
De fictieve schrijver ervan is de kater Mopper, een karikatuur van de Duitse gegoede burger die zich
druk maakt om futiliteiten. In gemakkelijke platitudes onthult Mopper aan de lezer hoe je een grote
kater kunt worden. Zijn wijsheid wordt echter regelmatig onderbroken door Kreislers even fictieve
biografie. Deze onderbrekingen worden verklaard door Mopper omdat hij (zogenaamd) schrijft in
een boek dat een drukker had afgekeurd en bestemd had als papier voor aantekeningen. Dat boek
was de biografie van Kreisler.
Het resultaat was een beeld van Kreislers innerlijke leven, van zijn kunst, van zijn strijd met de
realiteit, van zijn verscheurde ziel en van zijn emotionele stormen. Dat sloot goed aan bij de
innerlijke wereld van zowel Hoffmann als van Schumann en Brahms. (Schumann schreef de
prachtige pianocyclus Kreisleriana opus 16.)
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Pianotrio in D grote terts, opus 70.1 ‘Geister Trio’
Beethoven schreef de twee trio's opus 70 in 1808. Hij speelde ze zelf, waarbij Schuppenzigh (die we
10 dagen in geleden tegenkwamen als opdrachtgever van het Haydn strijkkwartet opus 50.6) de
violist was.
Het tweede deel, Largo assai ed espressivo (zeer breed en expressief) brengt ons in een nachtelijke,
spookachtige sfeer. Aan deze interpretatie heeft bijgedragen dat aantekeningen van dit stuk op een
zelfde papier staan als notities voor een (nooit door Beethoven afgemaakte) opera Macbeth. In dat
stuk van Shakespeare spelen heksen een huiveringwekkende rol. Beethoven's notities bevatten
elementen voor een heksenkoor, in dezelfde toonsoort als dit trio heeft: d mineur.
Wij kunnen ons niet goed voorstellen hoe revolutionair Beethoven was, gewend als onze oren nu
aan zijn muziek zijn. Dit langzame deel is er ook weer een mooi voorbeeld van. Hier gaat het om
klank en sfeer meer dan om van structuur met thema's.

Gordon Kerry, Australië (1961-heden)
Pianotrio nr. 2 ‘Im Winde’
Vrij vertaald naar Gordon Kerry’s eigen toelichting:
De titel ‘Im Winde’ komt van een gedicht van de beroemde romantische Duitse dichter Friedrich
Hölderlin (1770-1843).
Zijn korte gedicht ‘Hälfte des Lebens’ begint met een verbeelding van de bloeitijd van het leven –
perenbomen en rozen, zwanen weerspiegeld in het stille oppervlak van een meer. Maar de kern van
het gedicht gaat over het verval als de winter komt (het is immers de tijd van de Romantiek!).
Zoals de dichter het uitdrukt: ‘Die Mauer stehn/ Sprachlos und kalt, im Winde/ Klirren die Fahnen’.
De componist filosofeert nog over de betekenis van het gedicht. Gaat het over een midlifecrisis of is
het ‘Sunt lacrimae rerum’ . (Virgilius: Aeneas). Deze uitdrukking is eigenlijk onvertaalbaar en
betekent zoiets als ‘in de (kern der) dingen zijn tranen’.
‘Im Winde’ werd opgedragen aan de leden van het Trio Jean Paul, en is geschreven in het jaar 2000
met financiële ondersteuning van het Australia Council.
Biografie van Gordon Kerry.
Gordon Kerry is een freelance componist en schrijver, wonend in het noordoosten van Victoria in
Australië .
Solo-en kamermuziekstukken werden
uitgevoerd in o.a. Nederland,
Zweden, het Verenigd Koninkrijk en
Australië. Gordon Kerry heeft veel
kamermuziek geschreven voor
ensembles in verschillende landen.
Zijn opera Medea is uitgevoerd in
veel angelsaksische en europese
landen.
Gordon Kerry studeerde
compositieleer bij Barry Conyngham
aan de universiteit van Melbourne en
heeft onderscheidingen ontvangen
van het Australia Council, Peggy
Glanville-Hicks Trust en het Virginia
Center for the Creative Arts, USA.
Meer informatie is te vinden op www.gordonkerry.com .
Wouter Molendijk
10 oktober 2005

Hälfte des Lebens
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
Friedrich Hölderlin

3e Randmeerconcert - seizoen 2005/6
zondagmiddag 30 oktober 2005, 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet

Riko Fukuda — Fortepiano
PROGRAMMA

Joseph Haydn (1732-1809)
Sonate in Es (Hoboken XVI/52 1794)
1. Allegro
2. Adagio
3. Finale: presto

George Frederick Pinto (1785-1806)
Grand Sonate in c (1803)
1. Allegro espressivo con fuoco e risoluto
2. Poco adagio, tranquillo, legato, e con espressione
3. Rondo, Molto allegro agitato con fuoco e con espressione

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonatensatz in Bes KV 400 (372a) (1781)
1. Allegro

Joseph Haydn (1732-1809)
Sonate in C Hob.XVI/50 (1794)
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro molto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate nummer 10 in G opus 14-2 (1798)
1. Allegro
2. Andante
3. Scherzo, Allegro assai

Beknopte biografie van Riko Fukuda (zie verderop voor een interview)
Riko Fukuda studeerde hobo en piano aan het Toho-Gakuën conservatorium in
Japan. Na het bijwonen van een concert van het Orkest van de 18e Eeuw in Tokyo
besloot zij dat haar toekomst in Nederland lag. Zij kreeg een beurs om bij Stanley
Hoogland aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag te studeren en
specialiseerde zich in het bespelen van de historische fortepiano.
Zij is een veelgevraagd soliste maar ook de kamermuziek heeft haar speciale
aandacht. Zij speelt o.a. in het Nepomuk Fortepiano Quintet, waarvan recentelijk
een cd uitkwam met kwintetten van Ferdinand Ries en Franz Limmer. Haar solo-cd's
met werken van Pinto en Dussek werden zeer goed ontvangen, en in 2001
verschenen twee cd's met pianosonates van Haydn (Brilliant classics).
Riko speelde regelmatig op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Daarnaast is zij
vaak te gast op festivals in Europa en Amerika: zo treedt zij jaarlijks op in dat van
Oregon (USA), rond violist Sergiu Luca met wie zij ook regelmatig in zijn serie in
Houston speelt.
Toelichting bij het concert
Wij horen vijf werken uit een periode van slechts 22 jaar. Maar wat een verschillen
zullen we horen! Tussen de sonates van Haydn en van Beethoven zit slechts vier jaar in
tijd. Nu ze vlak na elkaar klinken, kunt u ervaren hoe revolutionair Beethoven was.
Beethoven was in eerste instantie een geweldig pianist. Door zijn (rond 1800
beginnende) doofheid is die carrière mislukt en werd het componeren het belangrijkst.
De twee sonates opus 14 schreef hij in opdracht voor de barones von Braun. Ze zijn niet
zo virtuoos als bijvoorbeeld de eerste drie pianosonates. (Die schreef hij om zelf mee te
schitteren als pianist.)
Beethoven kwam twee keer uit Bonn naar Wenen: in 1788 om bij Mozart te studeren en
in 1792 om bij Haydn te studeren. Bij Mozart kwam er de dood van Beethovens moeder
tussen en van Haydn zegt hij niets te hebben geleerd in het halve jaar dat de lessen
duurden.
Het was een tijd waarin veel veranderde, mede onder invloed van de Franse Revolutie.
Haydn en Mozart waren in dienst van een vorst, kregen een salaris en moesten de kapel
dirigeren en daar muziek voor schrijven. Mozart heeft wel geprobeerd als zelfstandig
kunstenaar te leven maar kon dat niet volhouden. Beethoven is de eerste vrije
componist uit de muziekgeschiedenis. En dat viel niet mee, want het copyright was in
die tijd nog niet geregeld.
Wat ook veranderde was het publiek. Beethoven kon vrij kunstenaar zijn omdat er een
burgerij ontstond die geld kon uitgeven aan het bezoeken van theater of concerten. De
zalen werden dus groter: het concert werd niet meer gegeven in een muziekkamer van
het paleis, maar in een grotere zaal in de stad. Daarmee ontstond dus ook de behoefte
aan krachtiger instrumenten en zo veranderde het klavecimbel, waar darmsnaren
getokkeld worden, in de pianoforte waarin die snaren door een lederen hamer worden
aangeslagen. Nog weer later worden de snaren van staal, worden ze niet op een houten
frame maar op een stalen frame gespannen, waardoor de snaren dikker kunnen worden
en onder een grotere spanning kunnen staan. Uiteraard verandert daardoor de klank
van het instrument: luider en metaliger. Omdat de klank luider was, ontstond er
behoefte aan dempers. En daardoor ontstond weer behoefte aan een pedaal om de
dempers even van de snaren af te halen en de snaren te laten doorklinken.
Vandaag horen we een fortepiano, die vanaf 1780 steeds meer terrein won. Dit is het
instrument waarvoor deze sonates zijn geschreven, ook al werden ze in die tijd
uiteraard ook gespeeld op klavecimbel. Die ontwikkeling ging zo snel, dat Beethoven in
zijn leven misschien wel drie of vier steeds nieuwere types piano heeft gehad en
daarvoor ook weer andersoortige muziek schreef. De Hammerklaviersonate opus 106
kan waarschijnlijk niet gespeeld worden op het instrument van vanmiddag, ook al door
de omvang van het klavier, vooral in de bassen.

Van George Frederick Pinto had ik nog nooit gehoord en zijn muziek ken ik dus ook
nog niet. Hij stierf toen hij pas 19 jaar oud was en werd toen al de Engelse Mozart
genoemd. Pinto werd sterk beïnvloed door de hartstochtelijke en romantische muziek
die toen in Engeland in de mode was onder invloed van C.P.E. Bach (de meest
getalenteerde zoon van J.S. Bach) en Boheemse componisten als Dussek, die beiden
lange tijd in Londen woonden.
Wij weten veel van Haydns twee bezoeken aan Londen (eerste helft van 1792 en van
1794). Zijn drie laatste pianosonates zijn de nummers 50, 51 en 52. Nummer 50 en 52
schreef hij voor de Engelse pianiste Therese Jansen. In nummer 52 geeft Haydn
aanwijzingen voor het gebruik van het pedaal. Deze sonate is de enige van Haydn waar
een groter bereik dan vijf octaven vereist is. (Onze huidige piano kent 7½ octaaf.)
Hoe snel gaat de tijd? De fortepiano(1) was een vergeten instrument. Het werd pas in
1985 voor het eerst gebruikt op het festival voor oude muziek in Utrecht. Intussen zijn
er veel instrumenten uit musea nagebouwd en hebben veel pianisten zich op het
instrument gespecialiseerd, onder wie Riko Fukuda.
Wouter Molendijk, 30 okotber 2005.
(1)

Algemeen wordt Bartolomeo Cristofori (1655-1732)
beschouwd als de ‘uitvinder’ van de pianoforte. De
beperking van het clavecimbel, dat vrijwel niet reageert op de aanslag, waardoor het geluidsvolume nauwelijks is te beïnvloeden, werd met zijn uitvinding van
het hamermechaniek opgeheven. Met het door hem
ontwikkelde mechaniek werd het mogelijk om crescendo en decrescendo te spelen en dat is op de
klassieke pianoliteratuur van enorme invloed geweest.
De naam komt van ‘clavecembalo col piano e forte’ :
Clavecimbel met zacht en hard.
Latere verbeteringen hebben geleid tot de moderne
concertvleugel

Moderne Steinway vleugel waarop onlangs op Kasteel de Vanenburg werd gespeeld.

Bekorte vrij vertaalde weergave van een interview met Riko Fukuda
Voor de volledige versie zie haar website www.rikofukuda.nl/interview.php
U bent geboren en opgegroeid in Tokio. Hoe bent u
in aanraking gekomen met de typisch Europese
oudere muziek?
Dat was te danken aan een gelukkige speling van het lot.
Ik studeerde hobo aan het Toho Gakuën conservatorium
in Tokio. Ik had twee leraren met behoorlijk verschillende
mentale instelling; een oudere met een conservatieve
instelling en een jongere onderzoekende geest. De oudere
leraar was een typisch ‘moderne hobo’ leraar die weinig
meer onderwees dan het maken van een crescendo hier
en het zetten van wat accenten daar op deze of gene
noot. Zijn benadering was verwarrend voor mij, omdat
mijn visie op de muziek behoorlijk afweek.
De jongere leraar vertrok naar Den Haag om barokhobo
te gaan studeren bij Bruce Haynes. Een jaar later keerde
hij terug met veel ‘nieuwe’ ideeën. Deze nieuwe wind
paste perfect bij mijn ideeën. Ik besloot om mij naast de
moderne hobo toe te leggen op de barokhobo.
Maar u speelt nu op een fortepiano. Hoe komt een Japanse er toe fortepianiste
in Nederland te worden?
Toen ik 23 jaar was, bezocht ik Europa voor het eerst met een Japans barokorkest. We
speelden de Hohe Messe van Bach. Na de rondreis bleef ik een maand in Nederland om
les te nemen bij Bruce Haynes, precies zoals mijn leraar had gedaan.
In die tijd speelde mijn leraar in het Orkest van de 18e Eeuw, onder leiding van Frans
Brüggen. Zij speelden Het Concerto nr. 27 van Mozart met fortepianist John Gibbons. Ik
genoot enorm van de uitvoering, maar tegelijkertijd realiseerde ik mij: dat kan ik ook
(Riko lacht...).
Na afronding van mijn studies aan het conservatorium, werkte ik enkele jaren als
hoboïste. Langzamerhand kwam ik tot de conclusie dat ik geen erg goede hoboïste zou
worden vanwege enkele lichamelijke beperkingen. Ik zei de hobo vaarwel en besloot
naar Nederland te gaan. Een vriendin van mij, die bij Sigiswald Kuijken in België had
gestudeerd, gaf mij de raad om een studiebeurs aan te vragen in Nederland.
Zij dacht natuurlijk dat ik verder zou gaan met de hobostudie, maar ik wist al dat ik
fortepiano wilde gaan spelen. Ik ontving de beurs, waardoor ik bij Stanley Hoogland aan
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag kon gaan studeren.
Op welke leeftijd bent u piano gaan spelen?
Ik was toen vier jaar oud. Ik ben opgegroeid in een musicale familie; mijn moeder zong
en mijn vader speelde piano. Zij beiden waren muziekonderwijzers.
Wat spelen Japanse kinderen; Westerse muziek?
Ja zeker, Japanse kinderen spelen klassieke muziek Ik leerde solfège vanaf het begin.
Ik leerde Latijnse letters aan de noten toe te voegen. Ik kende het Latijnse alfabet vóór
ik Japans kon lezen. Vanaf 10-jarige leeftijd volgen kinderen muzieklessen op school; ze
zingen of bespelen een instrument, zoals het accordeon of de xylofoon. Japanse
traditionele muziek is geen deel van de opvoedkundige leerstof. Echter, op het
conservatorium zijn er speciale klassen voor de toegewijden, waar men de ‘koto’, de
‘biwa’, de ‘sho’ of de ‘hichiriki leert bespelen. Trouwens ik volgde enkele van deze
klassen.

Wat verbaasde u het meest toen u in Europa aankwam?
Om eerlijk te zijn: niets verbaasde mij werkelijk, omdat ik verwachtte dat alles anders
zou zijn dan ik gewend was. Dus, in feite dacht ik dat vreemde zaken meer regel waren
dan uitzondering. Alles moest verschillend zijn, dat was immers de reden van mijn
vertrek naar Europa. Ik schonk geen aandacht aan zaken waarmee ik al bekend was en
alles wat vreemd was of onbekend boeide mij.
Was het leven in Japan moeilijk?
O ja, Japan is een erg ingekaderde en hiërarchieke maatschappij. Afwijkende meningen
mag men uiten, maar gewoonlijk leidt dat tot conflicten en sociale uitsluiting. Dus als je
geaccepteerd wilt worden kun je beter je mond houden. Maar ik wilde mij kunnen uiten!
In Japan wordt er erg op je gelet en er wordt van je verwacht dat je jezelf zoals alle
anderen gedraagt. Ik voelde mij anders; ik zocht naar een andere geestesgesteldheid.
Europese muziek spelen volgens de ‘historische uitvoeringspraktijk’ stelde mij in de
gelegenheid om mijzelf uit te drukken.
Het systeem van muzikale opvoeding is erg strak in Japan. Er wordt steeds van je
verwacht dat je de mening van jouw leraar vraagt voor je een concert speelt, zelfs als je
-bij wijze van spreken- het Chopin pianoconcours hebt gewonnen. En dat om redenen
van beleefdheid. Je zult altijd zijn leerling blijven. En daar had ik geen zin in.
Toen u de wereld binnentrad van de historische uitvoeringspraktijk hadden de
musici nog steeds een pioniersmentaliteit. Was dat de reden dat het u zo
aantrok?
Niet precies. Ik vond er ideeën die meer met de mijne overeenkwamen. Toen ik 10 jaar
oud was speelde ik een Haydn sonate. Mijn leraar vertelde mij hoe ik moest spelen. Ik
voelde mij er niet goed bij. Ik vond het erg moeilijk dat ik niet op een manier mocht
spelen die bij mij paste. Later kwam ik er achter dat deze ‘natuurlijke manier van
spelen’ was herontdekt in Nederland. Het is de meest logische manier om de oude
muziek te spelen.
Een geboren talent?
Volgens mij hoort deze denkwijze bij een bepaald
type mens. Zo is het ook bij mijn Japanse vrienden,
die bij de Kuijkens in België en bij Anner Bijlsma
hebben gestudeerd.
Aan welke projecten werkt u op dit moment?
Ik ben behoorlijk druk bezig met mijn kwintet, het
Nepomuk Fortepiano Quintet en verschillende
recitals. Momenteel richt ik mij in het bijzonder op
werken van Mendelssohn en Bach in één programma, voor dit en het komende jaar.
Ik neem aan dat u weet dat Mendelssohn de muziek
van Bach opnieuw onder de aandacht bracht met
zijn uitvoering van de Mattheus Passion.
Mendelssohn schreef veel stukken in de stijl van
Bach, wat in die tijd behoorlijk ongebruikelijk was.
Clara Schumann bijv. heeft Mendelssohn nooit
geheel begrepen. Ze had nog nooit een fuga van
Bach gespeeld. Ze hoorde van Bach nadat ze op 21jarige leeftijd met Robert Schumann trouwde en
toen was ze al een befaamd pianiste. Ik vroeg me af, waarom Mendelssohn zo anders
was; waarom hij Bach kende en waardeerde in tegenstelling tot zijn collega’s.
Als kind speelde ik bijna altijd Bach, maar nooit op een fortepiano. Nu ik kijk naar Bach
door de ogen van Mendelssohn. Heb ik een manier gevonden om Bach weer te spelen,
die denk ik interessant is.

Wanneer besloot u om in Nederland te blijven?
Ik kwam hier met de bedoeling om nooit meer naar Japan terug te gaan. Op een zeker
moment kan ik zeer gedurfde en onomkeerbare besluiten nemen. Ik heb blijkbaar wat
tijd nodig om er over na te denken, maar dan ga ik er gewoon voor. En ik voel mij erg
op mijn gemak nu ik in Nederland woon.
- einde interview -

Cd opnamen van Riko Fukuda. Uitgebreide info op haar website

Riko Fukuda heeft toegezegd een aantal CD’s mee te nemen, die u in de pauze of na afloop kunt
kopen. Neemt u a.u.b. wel kontant geld mee als u belangstelling hebt.

Website met interessante informatie over de restauratie van de fortepiano.
De echtgenoot van Riko Fukuda, Edwin Beunk is een befaamd restaurateur van oude piano’s.
Zijn website bevat o.a veel foto’s over de restauratie van deze en ander oude instrumenten.
http://www.fortepiano.nl/index.php

4e Randmeerconcert - seizoen 2005/6
zaterdag 19 november 2005, 20.00 uur
Catharinakapel—Harderwijk

Gemma Rosefield—Cello
Inon Barnaton– piano
Geoffrey Couteau piano
PROGRAMMA
Bohuslav Martinu (1890-1959)
Variaties op een slowaaks thema (1959)

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonate in e kleine terts, opus 38 (1865)
Allegro troppo
Allegretto quasi Menuetto
Allegro

Bohuslav Martinu

David Popper (1846-1913)
Hongaarse Rhapsodie opus 68

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonate nr. 3 in f kleine terts,opus 5 (1853)
Allegro maestoso
Andante espressivo — Andante molto
Scherzo — Allegro energico
David Popper

Franz Schubert ( 1797-1828)
bewerking Franz Liszt (1811-1886)
Der Wanderer

Robert Schumann (1810-1856)
bewerking Franz Liszt
Widmung
Franz Liszt

Beknopte biografie van de musici.

In de Britse pers werd de Engelse celliste Gemma
Rosefield in 2004 uitgeroepen tot de grootste
muzikale belofte voor 2005. Zij won de 1e prijs van
het ‘European Music for Youth Competition’ in Oslo en
meerdere andere prijzen. Gemma Rosefield speelde
Dvorak met de befaamde Menahem Pressler en
volgde masterclasses bij o.a. Yo-Yo Ma.
Ook speelt zij in verschillende kamermuziekensembles.

Gemma Rosefield
Foto van Leila Goodman

Inon Barnatan werd in 1979 in Tel Aviv geboren en
begon op 5-jarige leeftijd te studeren aan het
Conservatorium van Tel Aviv. Zijn orkest debuut
volgde op 11-jarige leeftijd en in de jaren daarna
was hij prijswinnaar op vele verschillende
concoursen. Het afgelopen seizoen trad hij onder
andere op in de Carnegie Hall New York,
Concertgebouw Amsterdam, Salla Verdi in Milaan,
the Royal Festival Hall, Wigmore Hall London en de
Musikverein in Wenen. Inon komt op 8 april 2006 in
Zeewolde terug in onze serie met de beroemde
violiste Liza Ferschtman drie Beethovensonates,
nadat ze die eerder op de grote podia hebben
gespeeld.

Inon Barnatan

De Franse pianist Geoffroy Couteau, die op zevenjarige leeftijd met pianospelen begon, studeerde
onlangs af met de hoogste onderscheiding aan het
Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs.
Hij won verschillende prijzen op concoursen. Geoffroy
Couteau treedt ook regelmatig op met kamermuziek
ensembles in verschillende samenstelling.

Geoffroy Couteau

Toelichting bij het concert
Ik houd van Brahms, en kan helaas niet bij dit concert aanwezig zijn!
Brahms was enorm kritisch: heel wat stukken verdwenen in de open haard. Zijn eerste
gepubliceerde werken zijn drie pianosonates, waarvan de derde verreweg de beste is.
Die sonate is uit 1853, hetzelfde jaar als van het pianotrio opus 8 dat we een paar
weken geleden in Putten zo indrukwekkend door het Storioni Trio hoorden spelen. Ook
toen schreef ik al: bij Brahms hoef je nooit te wachten tot het mooi wordt en dat geldt
dus ook voor deze sonate (en voor de cellosonate). Het tweede, langzame deel wordt
voorafgegaan door dichtregels: De avond schemert, het maanlicht schijnt/Daar zijn
twee harten in liefde verenigd/en houden elkaar zalig omarmd.
Kortom: we zitten midden in de romantiek! Deze sonate vind ik een heftig stuk, vol
krachtige emoties.
De eerste cellosonate is een ook een meesterwerk, maar lyrisch van begin tot eind,
met prachtige melodieën. Het is de eerste meestersonate sinds de cellosonates opus
102 van Beethoven uit 1815, sonates die Brahms zeer goed kende. Net als bij
Beethoven heeft het laatste deel een fugatisch karakter. Brahms hield erg van de cello,
al was hij zelf pianist. Hij had erg grote handen en dat merk je in het tweede deel van
deze sonate, waar de pianist zijn rechterhand extreem moet strekken, en dat moet hij
ook in de sonate opus 5. Opvallend is dat deze cellosonate geen langzaam deel heeft.
Martinu ontvluchtte zijn vaderland Tsjechië voor de nazi's. Hij zou er nooit meer
terugkeren, tot zijn grote verdriet, want hij beschouwde zich als een Tsjechische
componist. Hij schreef de Variaties op een Slowaaks thema in 1959 in Zwitserland, waar
hij te gast was bij Paul Sacher. (Deze had een enorm rijke vrouw en zij gaven aan veel
componisten opdrachten. Daaraan hebben wij vele meesterwerken te danken!) Martinu
was toen al ernstig ziek. Het zijn variaties op een volkslied.
David Popper is geboren in Praag en was een beroemd cellist in de tweede helft van
de 19e eeuw. Hij trad in heel Europa op. Hij schreef veel werken voor cello, zowel
studiemateriaal als echte concertstukken.
Zijn bekendste werk is ‘Sarabande en Gavotte’ . Hij schreef een standaardwerk over het
cellospel ‘Hohe Schule des Violincellospiels’. Aardig om te vermelden dat de oudere
Popper kennismaakte met de jonge Pablo Casals en dat Casals vaak stukken van Popper
speelde. Daarover kunt u meer lezen op de website http://www.cello.org/casals/
casals.htm
In de 19e eeuw was reizen niet zo gemakkelijk als nu en radio of opnames bestonden
uiteraard niet. Velen waren bijvoorbeeld voor het beluisteren van een symfonie van
Beethoven afhankelijk van een pianobewerking daarvan. Liszt componeerde niet alleen
heel veel zelf, maar maakte ook dit soort bewerkingen, ook om zelf op concerten te
spelen. Liederen kon men uiteraard wel zelf thuis spelen met piano. Maar sommige
liederen zijn zo verschrikkelijk mooi, dat Liszt ze zonder zang op de piano wilde spelen.
En zo maakte hij bewerkingen van de mooiste liederen van o.a. Schubert en Schumann.
Het lied Widmung van Schumann is een van mijn lievelingsliederen. Omdat ik de tekst
zo mooi vind, vertaal ik deze voor u:
Toewijding
Jij mijn ziel, jij mijn hart
Jij mijn hartstocht, jij mijn smart
Jij mijn wereld, waarin ik leef
Mijn hemel jij, waar ik naar binnen zweef
O jij mijn graf, waarin
Ik voor eeuwig mijn zorgen leg.

Jij bent de rust, jij bent de vrede
Jij bent door de hemel mij gegeven
Dat jij van me houdt, geeft mij eigenwaarde
Jouw blik heeft mij voor mezelf verlicht
Jij verheft mij liefhebbend boven mijzelf
Mijn goede geest, mijn betere ik!

Wat heeft Schumann hier prachtige muziek bij geschreven. En wat heeft Liszt daar weer
een ongelooflijke bewerking van gemaakt.
Ella en ik zullen aan u denken tijdens het concert: we zitten in die uren in Costa Rica in
de locale bus die ons van San José in vijf uur naar de kust brengt. Maar op onze
discman klinkt dan: Brahms!
oorspronkelijke tekst: Wouter Molendijk
7 november 2005
Wie de originele gedichten wil lezen bij de originele muziek kan deze hieronder vinden. Een aardige tip voor
degenen die naar de originele teksten zoeken bij klassieke liederen e.d. Op de website http://
www.recmusic.org/lieder/ vindt u een enorme verzameling van originele teksten (meer dan 17.000) en dat
allemaal bijgehouden door een Canadese huisvrouw met twee kleine kinderen.

Widmung (origineel)
Du meine Seele, du mein Herz,
Du meine Wonne, du mein Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe,
Mein Himmel du, darein ich schwebe,
O du mein Grab, in das hinab
Ich ewig meinen Kummer gab.
Du bist die Ruh, du bist der Frieden,
Du bist der Himmel mir beschieden.
Daß du mich liebst, macht mich mir wert,
Dein Blick hat mich vor mir verklärt,
Du hebst mich liebend über mich,
Mein guter Geist, mein beßres Ich!
Friedrich Rückert (1788-1866)

Der Wanderer
Wie deutlich des Mondes Licht
Zu mir spricht,
Mich beseelend zu der Reise;
"Folge treu dem alten Gleise,
Wähle keine Heimat nicht.
Ew'ge Plage
Bringen sonst die schweren Tage;
Fort zu andern
Sollst du wechseln, sollst du wandern,
Leicht entfliehend jeder Klage."
Sanfte Ebb und hohe Flut,
Tief im Mut,
Wandr' ich so im Dunkeln weiter,
Steige mutig, singe heiter,
Und die Welt erscheint mir gut.
Alles reine
Seh ich mild im Widerschein,
Nichts verworren
In des Tages Glut verdorren:
Froh umgeben, doch alleine.
Friedrich von Schlegel (1772-1829)

Nieuwsbrief 6 dd. 8 november 2005 — Stichting Randmeerconcerten

5e Randmeerconcert - seizoen 2005/6
zaterdag 14 januari 2006 20.00 uur
Catharinakapel te Harderwijk
Cecilia Bernardini — viool
Mirsa Adami—piano
PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonate in G, KV 301 (1777)
Alegro con spirito
Allegro

Maurice Ravel (1875-1937)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate in G (1959)
Allegretto
Blues, Moderato
Perpetuum mobile, Allegro

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975)
Acht preludes uit opus 34 (1933)

pauze
Maurice Ravel

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate in A opus 47 “Kreutzer”(1803)
Adagio sostenuto- Presto
Andante con variazioni
Finale. Presto

Toelichting bij het programma
Mirsa Adami is in Albanië geboren en gaf al haar eerste
recital op 11 jarige leeftijd. Zij won de eerste prijs in de
landelijke finale van het Prinses Christina Concours. In
maart 2003 was zij een van de winnaars van een Vriendenkransconcours van het Concertgebouw. Deze zomer trad zij
op tijdens het Prinsengrachtfestival. Kortom zij is een zeer
talentvolle en veelbelovend pianiste.

Violiste Cecilia Bernardini (1984) won bijna alle vioolconcoursen die Nederland rijk is en kreeg bovendien de
Vriendenkrans van het Amsterdamse Concertgebouw uitgereikt. Verder won zij in 2003 de 'Flesch' prijs tijdens de
Carl Flesch Akademie in Baden-Baden en vrij recentelijk
(2005) de tweede prijs en de prijs voor de beste uitvoering
van het verplichte moderne werk tijdens het Nationale Vioolconcours (Oscar Back concours).

Op zondag 5 februari 2006 om 14.00 uur vindt het volgende concert in de serie Randmeerconcerten plaats
in Nunspeet in Hotel Vennendal. De pianist David Kuyken speelt dan een geweldig programma: Mozart
(fantasie in c), Beethoven (bagatellen opus 126), Schönberg (6 kleine stukken opus 19), Janácek (sonate
1.X.1905) en de schitterende sonate in a, D 784, van Schubert. David Kuyken speelt prachtig piano. Van deze
Schubert-sonate heeft hij een erg mooie cd-opname gemaakt.

Hierna volgt de toelichting >

Notities bij het concert
Dit jaar is een Mozart-jaar. Op 27 januari is de viering van de 250e geboortedag van dit muzikale
genie. Mozart speelde zelf erg goed piano en viool. Hij schreef voor deze combinatie prachtige sonates. Velen waarderen deze sonates hoger dan zijn pianosonates.
Sjostakovitsj is voor mij een van de grootste componisten van de 20e eeuw. Hij had een beroerd
leven door de voortdurende strijd met de communistische autoriteiten. (Ik heb eens een aantal
nachten slecht geslapen na het lezen van wat hij over zijn leven vertelde aan Volkov. Dat is verschenen in privé-domein bij de Arbeiderspers. Huiveringwekkende lectuur!) Deze preludes zijn
geschreven voor piano solo in 1933 en de componist heeft er zelf de eerste uitvoering van gegeven
op 24 mei 1933 in Moskou.
De 24 preludes passen in een pianotraditie, die terug gaat tot het Wohltemperiertes Klavier van
Bach. Het klavier van de piano heeft 12 verschillende toetsen, 7 witte en 5 zwarte. Bij iedere toets
hoort een majeur en een mineur toonladder. Dat levert dus 12 keer 2 is 24 mogelijkheden op. Aan
ieder van die toonladders wordt een bepaalde sfeer toegedacht. (De beroemdste 24 preludes zijn
van Chopin.) Verschillende componisten hebben de preludes opus 34 bewerkt, o.a. voor viool en
piano.
Ravel was een Bask. Hij heeft niet heel veel
werken nagelaten, maar ze zijn wel alle van
zeer hoge kwaliteit. Ook Ravel liet zich
beïnvloeden door de 18e-eeuwse Franse
clavecinisten Rameau en Couperin. Deze sonate ontstond in 1927, tien jaar na de sonate
van Debussy. Ravel en Georges Enesco, de
beroemde violist en componist en leraar van
onder andere Jehudi Menuhin, gaven de eerste uitvoering van deze sonate. Het is tien
jaar na de eerste wereldoorlog en Amerikaanse invloeden, met name van de jazz en
de negermuziek, overspoelen Europa. Ze laten
ook Ravel niet onberoerd. (Ravel was een veel
grotere componist dan bijvoorbeeld George
Gershwin, maar Ravel was wel enigszins jaloers op diens grote auto!) Zo is het tweede
deel van deze sonate een Blues en zijn er ook
in het derde deel tal van jazz-invloeden. Het
swingt en is toch echt Franse muziek.
Beethoven schreef tien sonates voor piano en viool. Beethoven zette, evenals Mozart, de piano in
de volgorde voorop. Latere componisten, zoals Brahms, schrijven sonates voor viool en piano. De
"Kreutzer"sonate is Beethovens negende sonate en (samen met de "Frühling"sonate) de
beroemdste. Beethoven schreef deze sonate in 1803, aan het begin van de periode, die de middenperiode genoemd wordt (globaal van 1802 tot 1812). Hij wist toen, dat hij als componist de wereld
veel mee te delen had, hij wist ook dat hij steeds dover werd en dat een carrière als pianist uiteindelijk tot mislukken gedoemd zou zijn.
De uit Polen afkomstige violist George Bridgetower kwam in het voorjaar van 1803 in Wenen aan
en vroeg Beethoven hem te helpen. Beethoven wilde dat wel en beloofde een sonate voor een concert in mei. Ondanks de korte tijd, die nog beschikbaar was, schoof Beethoven het werk aan de sonate steeds op. Slechts het laatste deel, dat oorspronkelijk voor een andere sonate geschreven
was, lag helemaal uitgeschreven klaar. Bridgetower kreeg de zenuwen, toen een paar dagen voor
het concert de andere delen nog steeds niet beschikbaar waren. Vrijwel zonder het stuk te studeren werd het voor de eerste keer uitgevoerd: Bridgetower speelde voor een deel Beethovens eigen handschrift, want een kopiist konden ze zo snel niet vinden! Beethoven zelf speelde de pianopartij. Het stuk had weinig succes, aan de ene kant door het op bravoure en effect gerichte spel
van Bridgetower, aan de andere kant door de gebrekkige voorbereiding. De relatie tussen de twee
bekoelde, en in 1805 droeg Beethoven het werk aan de Franse vioolvirtuoos Kreutzer op.
Wouter Molendijk.

6e Randmeerconcert - seizoen 2005/2006
zondag 5 februari 2006 14.00 uur
Wintertuin Hotel Vennendal te Nunspeet
David Kuijken — piano
m.m.v. Helena Basilova—piano vierhandig

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Fantasie in c kl. t. KV 475

Wolfgang Amadeus Mozart

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
6 Bagatellen opus 126 (1823/24)
Andante con moto
Allegro
Andante
Presto
Quasi allegretto
Presto—Andante amabile e com moto

Beethoven getekend

Arnold Schönberg (1874-1951)
6 kleine Klavierstücke opus 19 (1911)
Leicht, zart
Langsam
Sehr langsame Viertel
Rasch, aber leicht
Etwas rasch
Sehr langsam
De 12 kleine stukken van Beethoven en Schönberg in dit programma worden
in een speciale volgorde afwisselend gespeeld.
pauze
Arnold Schönberg

Na de pauze

Leos Janacek (1854-1928)
Sonate 1.X.1905 (1905)
Het voorgevoel
De dood

Leos Janacek

Franz Schubert (1797-1828)
Fantasie in f kl. t. opus 103, D 940
Voor piano vierhandig, uitgevoerd samen
met Helena Basilova

Fortepiano van Schubert

Over David Kuijken
David Kuijken kreeg zijn opleiding bij Karel Hilsum, Ton Hartsuiker en bij Peter Feuchtwanger in
Londen. Tevens volgde hij meesterklassen bij Leon Fleisher en György Sebök. Tijdens zijn opleiding
maakte hij zijn debuut in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam en in de Queen
Elizabeth Hall in Londen. Hij was prijswinnaar op het Tromp
Concours in Eindhoven en in 1990 behaalde hij een finaleplaats
op het Internationale Pianoconcours te Santander in Spanje. Hij
ontving daar ook de prijs voor de beste interpretatie van hedendaagse muziek.
David Kuyken is een zeer veelzijdig pianist. Hij heeft met verschillende orkesten gespeeld in binnen- en buitenland onder
dirigenten als Comissiona, Montgomery, Haenchen, Lazarjev,
Ros Marbá, Jóo, Vis, Porcelijn en Spanjaard. In 2001 maakte
hij samen met zijn duo-partner Brenno Ambrosini zijn debuut
bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Hans
Vonk. In 2003 volgt zijn solodebuut bij dit orkest. Naast recitals geeft David Kuyken ook talloze kamermuziekconcerten in
verschillende bezettingen in binnen- en buitenland. Hij speelt
regelmatig met de violisten Janine Jansen en Ilya Grubert en
met het Prazak en Mandelring Strijkkwartet. Hij is regelmatig
te horen op de Nederlandse radio.
Op CD zijn verschenen: de pianoconcerten van Ton de Leeuw,
Kees van Baaren en Jurriaan Andriessen. Zijn solo-Cd’s met
Nederlandse componisten en pianosonates van Schubert zijn
door de pers lovend ontvangen. Volgend seizoen volgen opnames van werken van Brahms en een
CD met werken van Reger, Liszt en Franck. Al meer dan tien jaar heeft David Kuyken zijn eigen
kamermuziekserie in de Rode Hoed in Amsterdam geprogrammeerd, in samenwerking met de radio. Een interessante en uiterst creatieve programmering heeft deze series tot een groot succes
gemaakt en veel concerten werden ook in de andere grote zalen in Nederland gepresenteerd.

Over Helena Basilova

Helena Basilova is geboren te Moskou. Zij begon op haar vijfde met pianolessen. In 1990 verhuisde Helena naar Nederland, waar zij les kreeg op de
conservatoria van Utrecht en Amsterdam. Zij heeft nog steeds les van David
Kuyken. In 1998 en 2001 won ze een eerste prijs bij het Prinses Christina concours; in 2004 was zij prijswinnaar bij het YPF-concours. Helena is regelmatig
te horen op de Nederlandse concertpodia.

Gedachten van Wouter Molendijk over het komende concert
Dit concert begint en eindigt met een fantasie. Een componist noemt een stuk fantasie als het geen
conventionele, vaste structuur heeft zoals bijvoorbeeld de sonatestructuur. De componist is werkelijk vrij om thema's en motieven te introduceren en te bewerken zoals het hem invalt, letterlijk alsof ie het fantaseert. Veel componisten schreven fantasieën, al in de renaissance, maar de grote
componisten schreven er niet zo veel.
Op 27 januari 1756 werd Mozart geboren, 250 jaar (en 9 dagen) geleden. Dat kan haast niemand
ontgaan zijn. Mozart schreef de fantasie in c in 1784. Het stuk duurt ruim 12 minuten en is daarmee Mozarts langste fantasie. Onmiddellijk wordt duidelijk dat er iets spannends staat te gebeuren.
Een motief in mineur ontwikkelt zich, er komt een ritmisch element bij, de harmonie verschuift,
een basmotief komt naar boven, nieuwe elementen dringen naar voren en dan is er plotseling een
stukje van een melodie die even later afgerond wordt. Plotseling wordt het afgewisseld door een
spannend geroffel in de bassen. En zo gaat het maar door, steeds weer worden we verrast.
In de drie jaren vlak voor de eerste wereldoorlog zijn in de kunstgeschiedenis enorm belangrijk. In
die jaren (van 1910 tot 1913) verandert Kandinsky van een schilder van realistische Russische
taferelen in een abstract schilder (geweldig te zien in het Lehnbachhaus in München). In die jaren
ontwikkelt
Schönberg als eerste muziektheoreticus een alternatief voor het componeren in majeur of mineur
toonsoorten. Het is hier niet de plaats om daarover uitvoerig te schrijven. Heel kort samengevat
zou je kunnen zeggen dat alle twaalf tonen even belangrijk zijn en dat ze allemaal gebruikt moeten
worden. Dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar was een ontwikkeling die ingezet lijkt
door Wagner, met name in diens opera Tristan und Isolde. Mahler schreef in zijn 10e symfonie in
1911 één "akkoord" met elf verschillende tonen. Schönberg schreef de zes stukjes opus 19 in
1911. Wellicht heeft Schönberg bij het zesde stukje de dood van Mahler in datzelfde jaar in gedachten gehad. De laatste 20 jaar wordt de muziek van Schönberg anders gespeeld dan daarvoor.
Nu is er eindelijk ruimte om Schönbergs muziek zo te spelen dat je mag horen hoezeer hij wortelt
in de laatromantiek: het hoeft niet meer klinisch gespeeld te worden, het mag mooi zijn. Hopelijk
zult u dat ook ervaren als u deze stukjes voor de eerste keer hoort. Ze zijn zeer kort, soms slechts
een halve minuut lang, maar in die halve minuut kan Schönberg een indringend verhaal vertellen.
Ik heb zelf veel plezier beleefd aan het spelen van deze stukjes.
David Kuyken zal de stukjes afwisselen met de zes bagatellen opus 126 van
Beethoven. Ik hoop dat hij ons iets zal vertellen over de keuzen die hij daarbij gemaakt heeft en
hoe hij op dit idee is gekomen. Beethoven schreef deze bagatellen in de periode dat hij aan de 9e
symfonie werkte. Het is vrijwel het laatste dat hij voor de piano schreef. Net als bij de fantasie is
hier ook geen sprake van een vaste structuur, het zijn niemendalletjes, maar niet heus. Beethoven
heeft ze waarschijnlijk bedoeld als cyclus, om ze alle zes in de gepubliceerde volgorde uit te voeren. Het wordt spannend hoe de afwisseling zal uitwerken. Ik verwacht dat de Schönberg stukjes
toegankelijker zullen zijn omdat we steeds weer even op adem kunnen komen met de tonale Beethoven.

In september hebben we het prachtige 2e strijkkwartet van Janáček (Intieme brieven) kunnen
horen, een van zijn laatste werken. De pianosonate met de bijnamen "1 oktober 1905" of "De
straat" is nog uit de tijd dat Janáček alles vernietigde dat hij schreef. Dit stuk is behouden gebleven omdat de pianist die het als eerste uitvoerde, het had overgeschreven. Ook dit is een heftig
stuk over het voorgevoel en de tragische dood van een arbeider bij de strijd om een Tsjechische
universiteit in Brno, de stad waar Janáček leefde.
Schubert heeft in ongeveer 15 jaar een ongelooflijke hoeveelheid prachtige muziek geschreven,
waaronder stukken voor piano-4handen, die samen op zes cd's passen. Kort voor zijn dood, in de
eerste drie maanden van 1828 schreef hij de fantasie in f. Het is een weergaloos mooi stuk. Het
begint met een heerlijk rustig en eenvoudig thema, wordt dan wat wilder en heeft ingewikkelde
doorwerkingen. Het thema komt terug, zelfs even in majeur en precies als je denkt, nou weten we
het wel, zet Schubert een geweldige fuga in. Als het thema daarna nog weer terug komt, lijkt de
tijd stil te staan. Ik heb het stuk zelf een aantal keren mogen uitvoeren. Het is technisch niet zo
moeilijk, maar interpretatief wel: met name de tempokeuze en het vast houden van het tempo
stellen hier hoge eisen aan de pianisten.
Wouter Molendijk, 31 januari 2006

7e Randmeerconcert - seizoen 2005/2006
zaterdag 18 februari 2006 20.00 uur
Theater de Dialoog te Ermelo
Opera Minora speelt
L’occasione fa il ladro (1812)
(de gelegenheid maakt de dief)
van Gioacchino Rossini (1792-1868)
Libretto van Luigi Prividali

Rolverdeling:
Berenice:
Ernestina:
Conte Alberto:
Parmenione:
Martino:
Don Eusebio:
Stewardess:

Marike Verbeek
Antje Lohse
Pascal Pittie
Wiebe-Pier Cnossen
Bastiaan Witsenburg
Jan van Maanen
Juli Bakker

Pianobegeleiding:

Irina Sisoyeva

Regie/toelichting:
Decor, kostuums:
Licht:

Claudia Christern
Vera Aikens
Mark Nukoop

sopraan
mezzosopraan
tenor
bas
bas
tenor

Handeling:
Jager Conte Alberto is op weg naar zijn verloofde Berenice, die hij nog nooit heeft ontmoet. De
eerste paar scènes spelen in een herberg waar hij voor een storm schuilt. Per ongeluk wordt zijn
koffer verwisseld met die van de andere gast, Don Parmenione. Don Parmenione vindt het
portret van een mooie dame in de koffer, meet zich prompt de identiteit van Conte Alberto aan
en reist samen met zijn dienaar Martino af naar diens verloofde Berenice.
Berenice heeft haar vader op zijn sterfbed beloofd Conte Alberto te huwen. Ze wil echter eerst
kijken wat voor vlees ze in de kuip heeft en heeft met haar dienstmeid Ernestina afgesproken, dat
deze zich als Berenice zal voordoen om de onbekende verloofde op de proef te stellen. De
verwarring is dus compleet als beide heren zich aandienen als verloofde. Maar al bij de eerste
ontmoeting worden de "juiste" stellen met de valse identiteit verliefd op elkaar: Conte Alberto op
Berenice en Don Parmenione op Ernestina. Alberto biecht dus meteen aan de als Berenice
verklede Ernestia op dat hij niet van haar houdt. Berenice onthult aan Parmenione dat zij de
bruid is en vervolgens ontmaskert zij hem door hem vragen te stellen over zijn "familie", die hij
natuurlijk allemaal verkeerd beantwoordt. Ook zijn dienaar Martino wordt door Don Eusebio en
Ernestina zonder succes streng ondervraagd over zijn baas. Maar na een confrontatie tussen
Berenice en de twee "verloofdes" vinden de stellen elkaar en heeft het stuk een Happy End.
Plaats van handeling:
Om het verhaal voor het huidige publiek actueel en herkenbaar te maken,verplaatsten we deze
verwisselingskomedie, waarin koffers, identiteiten en kleding verruild worden, in onze enscenering
naar de 20e eeuw in een vliegtuig en op een vliegveld. Deze context past uitstekend bij de
verwarring over identiteiten, de dolende zielen en de zoektocht naar bagage en geschikte partners.
De dames zijn vlotte stewardessen, oom Eusebio is een corrupte douanier en passagier Don
Parmenione meet zich de identiteit aan van piloot Don Alberto.

Over de hoofdrolspelers

(uitgebreide informatie op website www.operaminora.nl)

Marike Verbeek, sopraan
Berenice
Marike Verbeek, sopraan, studeerde aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag en behaalde in 2001 haar MA voor
Solozang en slaagde cum laude voor Opera aan De Nieuwe Opera
Academie.

Antje Lohse, mezzosopraan
Ernestina
De Duitse mezzospraan Antje Lohse begon haar zangstudie aan de RobertSchumann-Hochschule, Düsseldorf. Aansluitend studeerde zij aan het
Conservatorium van Amsterdam. Het repertoire van Antje Lohse strekt zich
uit van oude tot hedendaagse muziek. Regelmatig verleent zij haar
medewerking aan oratoria en liedrecitals.

Wiebe-Pier Cnossen, bas
Parmenione
Wiebe-Pier Cnossen, bariton, studeerde in 2001 af aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Hij heeft zijn tweede fase studie solozang
aan de Nieuwe Opera Akademie in Amsterdam en Den Haag voltooid. Hij
vervulde in dit kader een aantal solorollen. Ook zingt hij regelmatig
cantates, oratoria en missen.

Pascal Pittie, tenor
Conte Alberto
Tenor Pascal Pittie studeerde aan het conservatorium van Maastricht en
behaalde er de diploma's eerste fase zang, tweede fase zang en operaklas
allen met een onderscheiding. Op negentienjarige leeftijd maakte hij zijn
operadebuut. Daarna vertolkte hij diverse opera-en solorollen en werkte
mee aan verschillende internationale operafestivals. In oktober van vorig
jaar won hij de Jo Bollenkampprijs tijdens de Internationale Vocalisten
Presentatie.

Bastiaan Witsenburg, bas
Martino
Bastiaan Witsenburg, bariton (1983), ontving gedurende een half jaar
privé-zangles van Marga Olckhuijzen en ging naar de Jeugd Theaterschool.
Hij studeerde drie jaar aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2004
volgde hij privé-lessen bij David Wilson-Johnson om in 2005/6 zijn studie
aan het conservatorium af te ronden.

Jan van Maanen, tenor
Don Eusebio
Jan van Maanen is een uitzonderlijk veelzijdig musicus. Na zijn opleiding
orgel- en orkestdirectie aan de conservatoria van Den Haag en Utrecht
heeft hij opera's en operettes gedirigeerd. Ook heeft hij als pianist
gesoleerd. Na privé-zanglessen te hebben gevolgd bij verschillende
zangpedagogen, breidde Jan van Maanen zijn werkterrein als tenor uit. Ook
heeft hij partijen in oratoria en geestelijke muziek op zijn repertoire.

Claudia Christern, regisseur
De Nederlands-Duitse regisseuze Claudia Christern liep na haar studie cultuurgeschiedenis stage bij
de Nederlandse Opera te Amsterdam en de Deutsche Staatsoper te Berlijn. Vanaf 1997 is ze
werkzaam als free-lance regisseuze voor operette-, musical en theaterproducties in Nederland en
Duitsland. In 1998 richtte Christern samen met de dirigent Benoît Debrock het gezelschap Opera
Minora op en regisseert en presenteert "Opera's uit de koffer". Sinds 2002 is ze werkzaam geweest
als docente drama aan het Conservatorium van Amsterdam, bij zomerworkshops in Frankrijk en bij
de educatieve afdeling van de Nederlandse Opera.

De volgende bladzijden geven een indruk van de uitvoering >

Voor de liefhebber hebben wij het Italiaanse libretto van internet gehaald. We garanderen niet dat
de handeling geheel volgens dit libretto verloopt! Zie het aparte document “Libretto_occassione”

8e Randmeerconcert - seizoen 2005/2006
vrijdag 10 maart 2006 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg te Putten
Trio Arpa Aularco
Gwyneth Wentink—harp
Karin Basting—fluit
Maarten Jansen—cello

PROGRAMMA
Joseph Jongen (1873-1953)
Deux Pieces en Trio (trio)
- Assez Lent
- Allegro Moderato

Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968)
Serenade (cello / harp)
Joseph Jongen

Henriette Renië

(1875-1956)

Légende (harpsolo)

André Jolivet (1905-1974)
Pastorales de Noël (trio)

Philippe Gaubert (1879-1941)
Three water Colors (trio)
- On a clear Morning
- Autumn Evening
- Serenade

Mario Castelnuovo Tedesco

Gabriel Fauré (1845-1924)
Fantaisie (fluit / harp)

Johannes Brahms (1833-1897)
Hongaarse dansen (trio)

Henriette Renië

Korte beschrijving van de componisten
Joseph Jongen (België)
Josehp Jongen studeerde in Luik en behaalde een 1e Prix de Rome in
1897. Hij behoorde tot de impressionistische Waalse School. Jongen
componeerde ondermeer symfoniën en symfonische gedichten, veel
kamermuziek, liederen, koor, orgel-en pianomuziek. Na César Franck
wordt hij beschouwd als één van de belangrijkste Belgische componisten.
Mario Castelnuovo Tedesco (Italië)
Mario Castelnuovo Tedesco componeerde een van verfijnde cultuur
getuigende muziek. Hij schreef o.a. ouvertures bij werken van Shakespeare. Castelnuovo schreef kamermuziek, orkestmuziek, liederencycli
en enkele opera’s

André Jolivet

Henriette Renië (Frankrijk)
Henriette Renië was tijdens haar leven een befaamd harpiste en zij
schreef veel harpmuziek. Onder haar leerlingen was o.a. de wereldberoemde harpspeler Grandjani (die weer Nicanor Zabaleta onder zijn
leerlingen had).
André Jolivet (Frankrijk)
André Jolivet, componist en dirigent schreef o.a. orkestwerken en
kamermuziek Voor de oorlog was hij mede-oprichter met o.a. Messiaen
van de compistengroep La Jeune France .
Philippe Gaubert (Frankrijk)
De franse componist Philippe Gaubert was tevens fluitist en dirigent.
In 1936 werd hij muzikaal directeur van de Parijse Opera. Hij volgde
eerst de impressionistische richting, maar later schreef hij neoromatische muziek. Tot zijn composities behoren orkestmuziek, balletten en
kleinere stukken.
Gabriel Fauré (Frankrijk)
Fauré werd tijdens zijn opleiding sterk beïnvloed door Saint Saens.
Zijn pianomuziek en liederen worden beschouwd als behorend tot het
beste dat in Frankrijk is voortgebracht. Hoewel Fauré een klassieke
opleiding volgde, was hij als componist zeer gevarieerd en oorspronkelijk. Zijn oeuvre is zeer breed. Hij heeft ook zeer mooie kamermuziek
gecomponeerd.

Philippe Gaubert

Gabriel Fauré

Johannes Brahms (Duitsland)
Reeds op jeugdige leeftijd werd Brahms gezien als een grote belofte.
Als componist blonk hij uit in orkest-en kamermuziek. Als toondichter
van ca. 300 liederen wordt hij gezien als een navolger van Schubert en
Schumann.

(O.a. naar Encyclopedie van de Muziek, Elsevier 1957)

Johannes Brahms

Over de musici

Gwyneth Wentink, harpiste werd in 1981 geboren
in Utrecht als dochter van Nederlands-Hongaarse
ouders. Zij studeerde bij Erika Waardenburg aan het
Utrechts Conservatorium, waar zij haar einddiploma
met de hoogst haalbare cijfers en met onderscheiding
behaalde. Gwyneth heeft inmiddels een internationale
carrière opgebouwd als soliste. Zij heeft vele 1e prijzen
gewonnen op internationale concoursen.

Karin Basting, fluitiste kreeg haar eerste fluitlessen
bij de Terneuzense Muziekschool. Verder studeerde zij
o.a. aan de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht bij
Abbie de Quant. In 2001 sloot zij de tweede fase van
haar studie cum laude af. Zij volgde diverse Masterclasses. Zij treedt solo op en met verschillende ensembles.

Maarten Jansen, cellist kreeg zijn eerste cellolessen al op negenjarige leeftijd bij
Jet van Baaren en later Lenian Benjamins. Hij studeerde o.a. in Utrecht bij
Elias Arizcuren en haalde op zijn examen
als uitvoerend musicus een 10 met
onderscheiding. Maarten Jansen treedt
op als solist en met diverse ensembles in
binnen-en buitenland. Ook speelt hij
vaak samen met zijn zus Janine Jansen.
Op verscheidene concoursen behaalde hij
verschillende prijzen. Maarten komt uit
een zeer musicale familie. Ook zijn broer
David is uitvoerend musicus (orgel en
clavecimbel) Hiernaast staan zij samen
op de foto met een andere muzikale familie (Pauline en Nienke Oostenrijk)

9e Randmeerconcert - seizoen 2005/2006
zaterdag 8 april 2006 20.00 uur
De Open Haven
Zeewolde
Liza Ferschtman - viool
Inon Barnatan - piano
PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Vioolsonate nr. 8 in G gr.t. opus 30/3 (1803)
Allegro assai
Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso
Vioolsonate nr. 3 in Es gr.t. opus 12/3 (1799)
Allegro con spirito
Adagio con molt’espressione
Rondo. Allefro molto
pauze

Vioolsonate nr. 2 in A gr.t. opus 12/2 (1799)
Allegro vivace
Andante più tosto. Allegretto.
Allegro piacevole
Vioolsonate nr. 10 in G gr.t. opus 96 (1816)
Allegro moderato
Adagio espressivo
Scherzo. Allegro
Poco allegretto

Over Liza Ferschtman
Van de in 1979 geboren Nederlandse violiste Liza Ferschtman
werd door Aad van der Ven in de Haagsche Courant van 2
augustus 2004 gezegd: “momenteel moeilijk in ons land een
tweede violist(e) van haar kaliber te vinden”.
Zij begon met viool spelen toen ze vijf jaar oud was.Haar
buitengewone talent bleek al snel en op zeer jonge leeftijd
bezocht ze reeds masterclasses bij violisten als Yvry Gitlis,
Igor Oistrach en Aaron Rosand. Van grote invloed is ook Philip
Hirshhorn op haar geweest.Tot 1998 studeerde ze vervolgens
bij Herman Krebbers aan het Conservatorium van Amsterdam
en Alla Kim, waarna ze nog ging werken met onder andere
Ida Kavafian aan het gerenommeerde Curtis Institute of Music te Philadelphia en David Takeno in Londen.
Liza Ferschtman was winnares van alle nationale vioolconcoursen, inclusief het Oscar Back Concours (’97). Zij ontving
in 1998 de belangrijke Philip Morris Finest Selection Award.Ook was zij meervoudig prijswinnares
op het Internationale Concours van Sion, Zwitserland.
Liza Ferschtman was op belangrijke podia als soliste te beluisteren met belangrijke orkesten als het
Koninklijk Concertgebouworkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Radio Symphonie Orkest, het Radio Kamerorkest, Nieuw Sinfonietta Amsterdam en het Nederlands Philharmonisch Orkest en ook met verschillende provincieorkesten als het Brabants Orkest, Het Gelders Orkest en
Orkest van het Oosten.
Hierbij werkte zij met dirigenten als Leonard Slatkin, Lev Markiz, Lawrence Renes, Jaap van Zweden, Franz Brüggen, Michel Tilkin, Max Pommer, Thierry Fischer en Shlomo Mintz. In het buitenland
trad zij ondermeer op met de Pragua Philharmonia en het Liszt Kamer Orkest in Zwitserland, in Japan als concertmeester en soliste met de East West Baroque Academy, en in recital in Frankrijk,
België, Duitsland ( WDR), Engeland, Rusland en Oostenrijk.
Zij is ook een veel gevraagd kamermuziekspeelster en concerteerde met gerenommeerde collega's tijdens belangrijke
kamermuziekfestivals in Delft, Engeland ( Cornwall), Amerika
(het Ravinia Festival in Chicago), Duitsland en Oostenrijk. Ook
in Nederland was zij als kamermuziekspeelster op de muziekpodia door het hele land te beluisteren inclusief de Kleine en
Grote Zaal van het Concertgebouw.
Ze is veelvuldig voor radio en televisie opgetreden en was ondermeer op de televisie te zien op het Prinsengrachtconcert
2002 en bij het 10-jarig jubileumconcert van de Zondagochtendserie in de Grote Zaal van het Concertgebouw.
Haar muzikale repertoire is zeer groot en zij verzorgde
meerdere wereldpremières, waaronder het vioolconcert van
Dirk Brossé. Hiervan is een live cd uitgekomen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. de componist.
Voor de komend seizoen staan optredens gepland in binnen –
en buitenland, waaronder concerten met het Israel Symphony Orchestra in februari 2006 en in
Nederland met o.a. het Limburgs Symfonieorkest en Holland Symfonia.
Met haar duo partner, de Israëlische pianist Inon Barnatan zal zijn ondermeer in de Kleine Zaal van
het Concertgebouw in het voorjaar 2006 alle Beethoven vioolsonates uitvoeren in een serie van
drie concerten. Tevens zullen ze in maart 2006 hun debuut in New York maken.
Met de pianist Bas Verheijden nam zij een dubbel cd op met werken van ondermeer Franck, Strawinsky, Poulenc en Tchaikovsky, die in Luister een 10 ontving.
Vanaf 2007 is Liza Ferschtman artistiek directeur van het internationale Delft Chamber Music Festival.
Website www.lizaferschtman.com
Copyright foto’s (voor zover bekend) Marco Borggreve

Over Inon Barnatan
De Israëlische pianist Inon Barnatan (1979) werd op zesjarige
leeftijd toegelaten tot het Conservatorium van Tel Aviv. Vanaf
1994 studeerde hij aan de Rubin Academy of Music bij Victor
Derevianko en Natasha Tadson en vanaf 1997 in Londen als
privé-student bij Maria Curcio. Momenteel studeert hij met
een beurs van de Kennedy Leigh Trust bij Maria Curcio en
Christopher Elton aan de Royal Academy of Music in Londen.
Inon genoot privé coaching van Radu Lupu, Murray Perahia,
Leon Fleisher en John O'Conor en volgde masterclasses van
Dimitry Bashkirov, Pnina Zaltsman, Oxana Yablonskaia en anderen.Hij is sinds 1996 laureaat van de America-Israel Cultural Foundation. Hij won vele prijzen op nationale en internationale concoursen, waaronder de eerste prijs van de Beethoven Society of Europe Competition en de tweede prijs op het
Internationale Concours van Porto. Als deelnemer aan The
International Holland Music Sessions Zomer Academie 2000
studeerde hij bij John O'Conor, Jan Marisse Huizing and Lee
Kum-Sing. Inon Barnatan gaf talrijke solorecitals in Londen,
Parijs, Milaan en New York, in Israël en Portugal en speelde soloconcerten met het Portugees Nationaal Orkest, het Symfonieorkest van Haifa en de Jerusalem Camerata.
Website: www.inonbarnatan.com

Liza Ferschtman en Inon Barnatan

Copyright foto’s (voor zover bekend) Marco Borggreve.

Beethoven's vioolsonates
Beethoven schreef 32 sonates voor piano solo, 10 sonates voor piano en viool, en 5 sonates voor
piano en cello.
Beethoven zet de piano voorop in de volgorde in de titel, en dat is dus anders dan de componisten
na hem zoals Brahms, die sonates schreven voor viool en piano. Soms klagen bezoekers op onze
concerten bij deze sonates dat ze de piano zo hard vinden klinken. Dikwijls zit daar de wens achter
om de viool vooral goed te horen met de piano als begeleidingsinstrument. Dat was dus helemaal
niet Beethovens bedoeling en dat blijkt onder andere uit de volgorde van de instrumenten in de
titel.
De twee beroemdste sonates voor piano en viool van Beethoven zijn de enige twee sonates met
een bijnaam: de Frühlings-sonate (lente-sonate) en de Kreutzer-sonate. De Kreutzersonate is de
afgelopen tien jaar zeker drie keer gespeeld in de serie Randmeerconcerten, voor het laatst in
Harderwijk op 14 januari j.l.
De Frühlings-sonate is heel lieflijk, zoals de titel al suggereert. Deze twee sonates horen we vanavond dus niet en ik ben daar blij om, want de andere sonates zijn ook zo prachtig, maar worden
veel minder vaak gespeeld.
Beethoven begon zijn carrière als virtuoos pianist, en schreef zijn drie pianotrio's opus 1 en twee
pianosonates opus 2 voor zichzelf als pianist. Maar Beethoven kon ook prima viool spelen, en was
in zijn jeugd altviolist in het hoforkest in Bonn. Hij is zijn hele leven met de beroemdste violisten
uit zijn tijd bevriend geweest. Hij kon dus uitstekend voor de viool schrijven zoals natuurlijk blijkt
uit zijn geweldige vioolconcert en de fantastische strijkkwartetten.
De derde sonate uit opus 30 valt met de deur in huis, met een vlot, ritmisch en dramatisch
thema aan het begin van het eerste deel. Het tweede deel heeft als titel "in het tempo van een
menuet" maar het is helemaal geen menuet. Het is een deel waarin Beet-hoven zijn geniale vermogen demonstreert om variaties te schrijven. Het is prachtige, afwisselende, ingetogen muziek.
Het derde deel is daarna weer lekker vlot en verfrissend.
Bedenkt u bij de titels van de delen, dat het in Beethovens tijd normaal was dat adellijke lieden
Italiaans spraken. Voor hen betekent allegro in de eerste plaats "blij". Muziek-amateurs geven aan
allegro meestal de betekenis "snel", maar dat is dus niet de eerste betekenis: vivace betekent snel.
Allegro vivace betekent dus letterlijk: blij en snel.
De drie sonates opus 12 zijn opgedragen aan de keizerlijke kapelmeester Antonio Salieri.
(Wellicht herinnert u zich hem als de man die zo'n bedenkelijke rol speelt in de Mozart-film uit
1983.) Maar Salieri was in zijn tijd een beroemd componist, bij wie Beethoven zo'n tien jaar les
heeft gehad zonder er iets voor te hoeven betalen.
De drie sonates werden niet goed ontvangen. Men vond ze bizar, vreemd, gemaakt en onnatuurlijk. Nou ja, net zoals wij zelf de muziek van onze tijd ervaren: niets nieuws onder de zon! Een
criticus schreef: "het is zo moeilijk te spelen dat het lijkt op het zoeken naar muzikale perversie."
Ik vermoed dat u dat vanavond niet zult denken.
De derde sonate uit opus 12 lijkt iets rustiger te beginnen, maar al gauw mag de
pianist zijn virtuositeit demonstreren.
De tweede sonate uit opus 12 begint met een heerlijk zonnig thema, waar ik altijd blij van
word. Het derde deel begint met een heel pregnant thema dat je niet snel vergeet. Hier is Beethoven echt al een heel stuk van Haydn verwijderd, wiens werk veel eleganter is en minder direct het
drama en de expressie zoekt. Haydn was in 1799 nog zeer actief als componist.
De tiende sonate opus 96 schreef Beethoven in 1812, negen jaar na de negende sonate, de
Kreutzer sonate. Hij is geschreven voor de violist Pierre Rode en de Aartshertog Rudolf, die een
goede pianist was en één van Beethovens bewonderaars en opdrachtgevers. (Het fantastische
"aartshertogtrio" opus 97 is aan hem opgedragen.)
Hier horen we de Beethoven uit de midden periode van zijn leven. Hij heeft leren leven met zijn
doofheid, heeft zich gevestigd als de belangrijkste componist van zijn tijd, en als de eerste componist die zich als zelfstandig kunstenaar in leven kan houden.
Wouter Molendijk, 31 maart 2006

Nunspeet, 18 september 2005

CELLO OCTET CONJUNTO IBÉRICO
Dirigent: Elias Arizcuren

sopraan: Laura Alonso

Cellisten: Robert Putowski (solist), Artur Trajko (solist), Rebecca Smit, Ilonka van den Bercken,
Lucie Stepanova, Sanne Bijker, Esther Iglesias, Jozien Jansen
PROGRAMMA
Marlos Nobre
1939

3 Canciones de Beiramar
m.m.v. Laura Alonso

Marlos Nobre

Ode aan García Lorca
m.m.v. Laura Alonso

Marlos Nobre

Desafío

Manuel de Falla
1876-1946

Siete canciones populares españolas *
1. El paño moruno
2. Seguidilla española
3. Asturiana
4. Jota
5. Nana
6. Canción
7. Polo
m.m.v. Laura Alonso
PAUZE

Heitor Villa-Lobos
1887-1959

Bachianas brasileiras nr 1

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras nr 5
* Aria (Cantilena)
* Dansa (Martelo)
m.m.v. Laura Alonso

Het Cello Octet wordt in het kader van het Kunstenplan gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W en gesteund door:

BIOGRAFIE
CELLO OCTET CONJUNTO IBÉRICO
Dirigent Elias Arizcuren
Een in de wereld uniek ensemble dat internationaal een begrip is geworden. De pers in Parijs en
Londen schreef over het Cello Octet Conjunto Ibérico: “… zij zijn de ontdekking van de jaren ‘90,
tonen de perfectie van een strijkkwartet en combineren het volume van een klein kamerorkest met
mediterrane hartstocht.” Kortgeleden noemde dezelfde pers de concerten met Teresa Berganza in
Amsterdam, Brussel en op Franse festivals “… een hoogtepunt van het seizoen.” De
wereldberoemde cellist Yo-Yo Ma zei in een interview: “… dit ensemble is een schat; het is een
geweldig voorbeeld voor de muziekwereld… Overal waar ik speel: Brazilië, Japan, USA, word ik
over het Conjunto Ibérico aangesproken… Elias Arizcuren is een visionair die met zijn groep iets
unieks heeft bereikt.”
De loopbaan van het Cello Octet Conjunto Ibérico, opgericht in 1989 door Elias Arizcuren
en aangemoedigd door Mstislav Rostropovich en Yo-Yo Ma, zou men kunnen resumeren in: 12
CD’s (en twee zijn in voorbereiding) en meer dan 60 premières van werken van de meest markante
componisten van nu. In november 2005 zal o.a. Motetten van Mauricio Kagel zijn première
beleven. Dankzij de vasthoudendheid van Elias Arizcuren kan het Octet originele werken
programmeren, de meeste aan het Cello Octet opgedragen, van o.a. Xenakis, Nobre, Halffter,
Donatoni, De Pablo, Denisov, Bussotti, Pärt, Boulez, Loevendie, Riley en Glass, naast de meer dan
100 prachtige Spaanse liederen (Turina, De Falla, Nin, Montsalvatge, Granados, Guridi, Albéniz)
en Zuid-Amerikaanse liederen (Villa-Lobos, Ginastera, Guastavino, Piazzolla) die het publiek niet
zelden met verbazing ontdekt.
Het Cello Octet Conjunto Ibérico toont een enorme veelzijdigheid in zijn programmering:
concerten met Teresa Berganza of Bernarda Fink, dansproducties met Conny Janssen, concerten
met flamencozangeres Carmen Linares en premières van zowel vooraanstaande als jonge
componisten.
Naast optredens in vele Europese landen en op belangrijke festivals heeft Conjunto Ibérico ook
geconcerteerd in Azië, de Verenigde Staten en Canada. Het Cello Octet is net terug van een
succesvolle tournee door Israël, Mexico en Brazilië. Voor 2005, behalve concerten in verschillende
Europese landen, staan tournees door Azië (maart), Zuid-Amerika en de U.S.A. (oktober) gepland.
Elias ARIZCUREN, dirigent en cellist, is geboren in Spanje. Hij heeft allereerst bij zijn vader
gestudeerd, vervolgens bij Gaspar Cassadó, André Navarra en Sandor Végh. In 1969 richtte hij het
Mendelssohn Trio op dat een uitgebreide discografie bezit. Hij is de maker van een videomethode
over de cellotechniek, heeft gepubliceerd over de geschiedenis van de cello en is verantwoordelijk
voor de uitgave van een verzameling werken van het repertoire. Elias Arizcuren geeft masterclasses
in vele landen en is jurylid bij concoursen..
Meer informatie? Zie www.cello-octet.com

2e Belvédèreconcert - seizoen 2005/6
zondag 27 november 2005, 14.00 uur
Hotel De Sparrenhorst te Nunspeet
Miranda van Kralingen—sopraan
Joop van Zon—piano
PROGRAMMA
Reynaldo Hahn (1875-1947)
D’une Prison
Trois jours de Vendange
Si mes vers avaient des ailes

Hector Berlioz (1803-1869)
Les nuits d’été
Villanelle
Le spectre de la Rose
Sur les lagunes
Absence
Au cimetière
L'île inconnue

Reynaldo Hahn

Francis Poulenc (1899-1963)
Banalités
Chanson d’Orkenise
Hotel
Fagnes de Wallonie
Voyage à Paris
Sanglots
Hector Berlioz

- pauze -

Gabriel Fauré (1845-1924)
Vier liederen
Les Berceaux
Au bord de l’eau
Rêve d’Amour
Après un Rêve
Les Six, Poulenc 2e rechtsboven

Maurice Ravel (1875-1937)
Deux mélodies Hébraïque
Kaddisch
L’Enigme Eternelle

-

Francis Poulenc (1899-1963)
La courte paille
Gabriel Fauré

Le Sommeil
Quelle Aventure!
La Reine de coeur
Ba, Be, Bi, Bo, Bu
Les Anges musiciens
Le Carafon
Lune d’Avril

Cécile Chaminade (1857-1944)
Twee liederen
Tu me dirais
Si j’étais jardinier

Maurice Ravel

Cécile Chaminade

Hierna volgt de toelichting

Miranda van Kralingen - sopraan

De Nederlandse sopraan Miranda van Kralingen slaagde cum
laude voor haar eindexamen aan het Sweelinck Conservatorium
in Amsterdam en studeerde bij Ank Reinders. Nadat zij een masterclass volgde bij Elisabeth Schwartzkopf in het Amsterdamse
Concertgebouw beleefde haar carrière een grootse vlucht: zij
zong de Vier letzte Lieder van Strauss gedurende het slotconcert
van de categorie ‘Jong Nederlands Talent’ dat werd uitgezonden
op radio en televisie. Een succesvolle opera- en concertcarrière
volgde. Zij zong de hoofdrol in de wereldpremière van Rosa, a
horse drama van Louis Andriessen bij de Nederlandse Opera
(verschenen op CD) en zong Die Freundin in Von heute auf
Morgen van Arnold Schönberg. Zij vertolkte de rollen van Mimì in
La Bohème en Donna Anna in Don Giovanni bij Opera Zuid. Zij
werkt regelmatig samen met de Nationale Reisopera: zij vierde
grote successen als Contessa in Le Nozze di Figaro, Elisabetta in
Don Carlo van Verdi, Hanna Glawari in Die lustige Witwe, de titelrol in Katja Kabanova van Janacek, Ellen Orford in Benjamin Brittens Peter Grimes en vooral als Leonore in Fidelio van Ludwig van
Beethoven.
Miranda van Kralingen heeft ook in het buitenland een succesvolle operacarrière. Haar debuut als Contessa in Mozart’s Le
Nozze di Figaro werd snel gevolgd door rollen in Der Rosenkavalier, Don Giovanni, Die lustige Witwe en Die Fledermaus. De
beroemde regisseur Harry Kupfer nodigde haar uit bij de Komische Oper Berlijn, daar zong zij o.a.: Fewronia in Die Legende
von der unsichtbaren Stadt Kitesch (Rimsky-Korsakov), Donna
Anna (Don Giovanni) en Gräfin (Figaro’s Hochzeit) en Leonore in
Beethoven’s Fidelio tijdens de viering ter ere van het vijftigjarig
Foto Morten de Boer
bestaan van de Komische Oper. Bij de Opera van Basel zong zij
Die Marschallin in Der Rosenkavalier en bij het Théâtre Champs-Élysées in Parijs maakte zij haar zeer succesvolle Franse debuut als Agathe in Der Freischütz. Bij Welsh National Opera werd haar roldebuut Tosca door
het publiek enthousiast ontvangen.Tevens zong ze Eva in Die Meistersinger von Nürnberg bij de Opera van
Toulouse en Die Marschallin (Der Rosenkavalier) bij de Opera van Stuttgart.
Tevens is Miranda van Kralingen een veelgevraagd concertzangeres in en buiten Europa. Haar brede concertrepertoire omvat werken van Monteverdi t/m Messiaen. Onlangs zong zij ‘Les poémes pour Mi’ van Messiaen
bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest o.l.v.Ed Spanjaard en Les nuits d’été van Berlioz bij het Residentie
Orkest. Miranda van Kralingen geeft tevens masterclasses. Verder geeft zij, samen met pianiste Tan Crone,
duo-lessen voor zang en piano op het beroemde kamermuziekfestival, het Orlando Festival te Rolduc. Ook op
het gebied van kamermuziek en in het theater is Miranda van Kralingen actief: Zij werkt met diverse kamermuziekensembles zoals het Borodin Kwartet het Escher Trio en het Matangi kwartet, zingt klassieke recitals en
bracht het theater-recital “Vocal Variety” met pianist Bert van den Brink. In Oktober 2004 gaat haar theaterconcert “Zangkoorts” in première met als begeleider Gregor Bak.
Uit handen van José Carreras ontving Miranda van Kralingen de naar hem genoemde Diamond Tulip Award
voor haar vocale prestaties van de afgelopen jaren in binnen- en buitenland.
Miranda van Kralingen trad ook regelmatig op voor het Koninklijk Huis. Zo werd zij o.a. uitgenodigd om op te
treden ter ere van het 25-jarig huwelijk van Hare Majesteit en Prins Claus, tijdens een staatsbezoek van het
Koninklijk paar en voor het 12 ½ jubileum van Hare Majesteit’s voorzitterschap van de Raad van Staten. Op
02.02.02 zong zij het Ave Maria van Schubert tijdens de huwelijksvoltrekking in de Nieuwe Kerk te Amsterdam tussen prins Willem-Alexander en prinses Máxima.
Sinds juni 2004 is Miranda van Kralingen artistiek leider van Opera Zuid.

Toelichting bij het programma
Reynaldo Hahn werd geboren uit Franse ouders in Caracas Venezuela.
Hij was een leerling van Jules Massenet en componeerde met name opera’s en operettes. Ook schreef hij
kamermuziek en chansons. Hij bewoog zich even gemakkelijk op het gebied van de “lichte” als ook op dat
van de “ernstige” muziek.
Hector Berlioz is de grootste Franse romantische componist met grote bewondering voor Beethoven en Weber.
Na een afgebroken studie medicijnen heeft hij zich, zeer tegen de zin van zijn vader, toegelegd op de
muziek. In 1830 ontving hij de Prix de Rome. Hij was ook een vernieuwer in zijn tijd vooral door toepassing
van ongebruikelijke instrumenten in zijn composities.
Gabriel Fauré heeft zijn componistenopleiding genoten bij Saint-Saëns en is een vertegenwoordiger van de late
romantiek met een overgang naar het impressionisme. In 1897 volgde hij Massenet op als leraar compositie
aan het conservatorium in Parijs en had o.a. Ravel en Koechlin onder zijn leerlingen. In 1905 werd hij directeur van dat conservatorium.
Maurice Ravel, van Baskische origine, was een leerling van Fauré. In het begin hanteerde hij nog de streng
classicistische normen, maar hij gebruikte deze voor zijn vernieuwingsideeën. Zijn kunst verenigt de
overzichtelijkheid en helderheid van het classicisme met de weelderigheid en warmte van de romantiek en
de mysterieuze dromerigheid van het impressionisme. In 1914 schreef hij Deux mélodies Hébraïque.
Francis Poulenc ontving zijn compositieopleiding van Koechlin en maakte later deel uit van de Groupe des Six
(met o.a. Honegger en Milhaud). Samen met Darius Milhaud komt hij in aanraking met, en later onder
invloed van de 2e Weense School (Schönberg, Webern en Berg) De meeste liederen schreef hij in het
tweede deel van zijn carrière, Banalités kwam tot stand in 1940 en in 1960 schreef hij La courte paille.
Cécile Chaminade werd geboren in Parijs. Zij was componiste van kleinere werken en is bekend geworden
door haar pianomuziek. Het genre waarin zij met name uitblonk was dat van de salonmuziek.

Voor de liefhebbers (in een apart document: Liedteksten_27nov05.pdf), hebben we de liedteksten op het internet opgezocht. We kunnen niet garanderen dat de liedteksten juist en volledig zijn. Ook weten wij niet of de
componist alle coupletten gebruikt heeft. De verzamelaars van deze teksten hebben getracht zo zorgvuldig
mogelijk te zijn. En de uitvoerend kunstenaar zingt misschien wel een selectie van de coupletten.
De teksten van Rosemonde Gérard die door Cécile Chaminade gebruikt zijn voor haar twee liederen, waren niet
te vinden via het internet.
We kijken in ieder geval vol verwachting uit naar het optreden van Miranda van Kralingen. Dat gaat een geweldige belevenis worden. Zorg daarom dat u tijdig aanwezig bent voor de beste plaatsen.

Reynaldo Hahn—D‘une Prison
Trois jours de vendange, tekst Alphonse Daudet (1840-1897)
Je l'ai rencontrée un jour de vendange,
La jupe troussée et le pied mignon,
Point de guimpe jaune et point de chignon,
L'air d'une bacchante et les yeux d'un ange.
Suspendue au bras d'un doux compagnon,
Je l'ai rencontrée aux champs d'Avignon,
Un jour de vendange.
Je l'ai rencontrée un jour de vendange,
La plaine était morne et le ciel brûlant.
Elle marchait seule et d'un pas tremblant,
Son regard brillait d'une flamme étrange *
Je frissonne encore en me rappelant
Comme je te vis, cher fantôme blanc,
Un jour de vendange
Je l'ai rencontrée un jour de vendange,
Et j'en rêve encore presque tous les jours:
Le cercueil était couvert en velours,
Le drap noir portait une double frange.
Les soeurs d'Avignon pleuraient tout autour.
La vigne avait trop de raisin *
L'Amour avait fait la vendange.
Si mes vers avaient des ailes, tekst Victor Marie Hugo (1802-1885)
Mes vers fuiraient, doux et frêles,
Vers votre jardin si beau,
Si mes vers avaient des ailes,
Des ailes comme l'oiseau.
Ils voleraient, étincelles,
Vers votre foyer qui rit,
Si mes vers avaient des ailes,
Des ailes comme l'esprit.
Près de vous, purs et fidèles,
Ils accourraient, nuit et jour,
Si mes vers avaient des ailes,
Des ailes comme l'amour!

Hector Berlioz
Les Nuits d'Été, tekst Théophile Gautier (1811-1872)
Villanelle
Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous les deux nous irons, ma belle,
Pour cueillir le muguet aux bois.
Sous nos pieds égrénant les perles
Que l'on voit, au matin trembler,
Nous irons écouter les merles,
Nous irons écouter les merles siffler.
Le printemps est venu, ma belle;
C'est le mois des amants béni;
Et l'oiseau satinant son aile,
Dit ses vers au rebord du nid.
Oh! Viens donc sur ce banc de mousse
Pour parler de nos beaux amours,
Et dis-moi de ta voix si douce,
Et dis-moi de ta voix si douce, toujours!
Loin, bien loin égarant nos courses,
Faisons fuir le lapin caché,
Et le daim, au miroir des sources
Admirant son grand bois penché;
Puis chez nous, tout heureux, tout aises,
En paniers, en laçant nos doigts
Revenons, rapportant des fraises,
Revenons, rapportant des fraises, des bois!
La Spectre de la Rose
Soulêve ta paupière close
Qu'effleure un songe virginal!
Je suis le spectre d'une rose
Que tu portais hier au bal.
Tu me pris encore emperlée
Des pleurs d'argent de l'arrosoir,
Et, parmi la fête étoilée,
Tu me promenas tout le soir.
O toi qui de ma mort fus cause,
Sans que tu puisses le chasser,
Toutes les nuits mon spectre rose
A ton chevet viendra danser;

Mais ne crains rien, je ne réclame
Ni messe ni De Profundis.
Ce léger parfum est mon äme,
Et j'arrive du du paradis.
Mon destin fut digne d'envie,
Et pour avoir un sort si beau
Plus d'un aurait donné sa vie;
Car sur ton sein j'ai mon tombeau,
Et sur l'albâtre où je repose
Un poëte avec un baiser
Écrivit: "Cigît une rose,
Que tous les rois vont jalouser."
Sur les Lagunes
Ma belle amie est morte,
Je pleurerai toujours;
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours.
Dans le ciel, sans m'attendre,
Elle s'en retourna;
L'ange qui l'emmena
Ne voulut pas me prendre.
Que mon sort es amer!
Ah! sans amour s'en aller sur la mer!
La blanche créature
Est couchée au cercueil;
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil!
La colombe oubliée
Pleure, pleure et songe à l'absent;
Mon âme pleure et sent
Qu'elle est dépareillée.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour s'en aller sur la mer!
Sur moi la nuit immense
S'étend comme un linceul,
Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.
Ah! comme elle était belle,
Et comme je l'aimais!
Je n'aimerai jamais
Une femme autant qu'elle
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour s'en aller sur la mer!
S'en aller sur la mer! Ah! Ah!

Absence
Reviens, reviens, ma bien-aimée;
Comme une fleur loin du soleil,
La fleur de ma vie est fermée
Loin de ton sourire vermeil!
Entre nos coeurs qu'elle distance!
Tant d'espace entre nos baisers!
O sort amer! ô dure absence!
O grands désirs inapaisés.
D'ici là-bas que de campagnes,
Que de villes et de hameaux,
Que de vallons et de montagnes,
A lasser le pied des chevaux!
Au Cimetière, Clair de Lune
Connaissez-vous la blanche tombe,
Où flotte avec un son plaintif
L'ombre d'un if?
Sur l'if une pâle colombe,
Triste et seule au soleil couchant,
Chante son chant:
Un air maladivement tendre,
À la fois charmant et fatal,
Qui vous fait mal
Et qu'on voudrait toujours entendre;
Un air comme en soupire aux cieux
L'ange amoureux.
On dirait que l'âme éveillée
Pleure sous terre à l'unisson
De la chanson,
Et du malheur d'être oubliée
Se plaint dans un roucoulement
Bien doucement.
Sur les ailes de la musique
On sent lentement revenir
Un souvenir.
Une ombre, une forme angélique,
Passe dans un rayon tremblant,
En voile blanc.
Les belles de nuit demicloses
Jettent leur parfum faible et doux
Autour de vous,
Et le fantôme aux molles poses
Murmure en vous tendant les bras:

Tu reviendras!
Oh! jamais plus près de la tombe,
Je n'irai, quand descend le soir
Au manteau noir,
Écouter la pâle colombe
Chanter sur la pointe de l'if
Son chant plaintif.
L'Île Inconnue

Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler.
L'aviron est d'ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d'or fin;
J'ai pour lest une orange,
Pour voile une aile d'ange,
Pour mousse un séraphin.
Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler.
Est-ce dans la Baltique?
Dans la mer Pacifique?
Dans l'île de Java?
Ou bien est-ce en Norvège,
Cueillir la fleur de neige,
Ou la fleur d'Angsoka?
Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
Menez-moi, dit la belle,
À la rive fidèle
Où l'on aime toujours!
Cette rive, ma chère,
On ne la connaît guère
Au pays des amours.

Francis Poulenc
Banalité, tekst Guillaume Apollinaire (Wilhelm Kostrowicki) (1880-1918)
Chanson d'Orkenise
Par les portes d'Orkenise
Veut entrer un charretier.
Par les portes d'Orkenise
Veut sortir un va-nu-pieds.
Et les gardes de la ville
Courant sus au va-nu-pieds:
"Qu'emportes-tu de la ville?"
"J'y laisse mon coeur entier."
Et les gardes de la ville
Courant sus au charretier:
"Qu'apportes-tu dans la ville?"
"Mon coeur pour me marier."
Que de coeurs dans Orkenise!
Les gardes riaient, riaient,
Va-nu-pieds, la route est grise,
L'amour grise, ô charretier.
Les beaux gardes de la ville
Tricotaient superbement;
Puis les portes de la ville
Se fermèrent lentement.
Hôtel
Ma chambre a la forme d'une cage,
Le soleil passe son bras
Par la fenêtre.
Mais moi qui veux fumer
Pour faire des mirages,
J'allume au feu du jour
Ma cigarette.
Je ne veux pas travailler,
Je veux fumer.

Fagnes de Wallonie
Tant de tristesses plénières
Prirent mon coeur aux fagnes désolées
Quand las j'ai reposé dans les sapinières
Le poids des kilomètres pendant que râlait
Le vent d'ouest.
J'avais quitté le joli bois,
Les écureuils y sont restés.
Ma pipe essayait de faire des nuages
Au ciel qui restait pur obstinément.
Je n'ai confié aucun secret
Sinon une chanson énigmatique
Aux tourbières humides.
Les bruyères fleurant le miel
Attiraient les abeilles,
Et mes pieds endoloris
Foulaient les myrtilles et les airelles.
Tendrement mariée
Nord nord la vie s'y tord
En arbres forts et tors.
La vie y mord la mort
A belles dents, à belles dents
Quand bruit le vent.
Voyage à Paris
Ah! la charmante chose
Quitter un pays morose
Pour Paris
Paris joli
Qu'un jour dût créer l'Amour.

Sanglots
Notre amour est réglé par les calmes étoiles.
Or nous savons qu'en nous beaucoup d'hommes respirent
Que vinrent de trés loin et sont un sous nos fronts.
C'est la chanson des rêveurs
Qui s'étaient arraché le coeur
Et le portaient dans la main droite.
Souviens-t'en cher orgueil de tous ces souvenirs
Des marins qui chantaient comme des conquérants.
Des gouffres de Thulé, des tendres cieux d'Ophir,
Des malades maudits, de ceux qui fuient leur ombre,
Et du retour joyeux des heureux émigrants.
De ce coeur il coulait du sang
Et le rêveur allait pensant
À sa blessure délicate
Tu ne briseras pas la chaîne de ces causes
… Et douloureuse et nous disait
… Qui sont les effets d'autres causes.
Mon pauvre coeur, mon coeur brisé
Pareil au coeur de tous les hommes
Voici nos mains que la vie fit esclaves
… Est mort d'amour ou c'est tout comme
Est mort d'amour et le voici.
Ainsi vont toutes choses,
Arrachez donc le vôtre aussi.
Et rien ne sera libre jusq'à la fin des temps.
Laissons tout aux morts
Et cachons nos sanglots.

Gabriel Fauré
Les berceaux, tekst René-François Sully-Prudhomme (1839-1907)
Le long du Quai, les grands vaisseaux,
Que la houle incline en silence,
Ne prennent pas garde aux berceaux,
Que la main des femmes balance.
Mais viendra le jour des adieux,
Car il faut que les femmes pleurent,
Et que les hommes curieux
Tentent les horizons qui leurrent!
Et ce jour-là les grands vaisseaux,
Fuyant le port qui diminue,
Sentent leur masse retenue
Par l'âme des lointains berceaux.
Au bord de l'eau, tekst René-François Sully-Prudhomme (1839-1907)
S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe,
Le voir passer,
Tous deux s'il glisse un nuage en l'espace,
Le voir glisser,
À l'horizon s'il fume un toit de chaume
Le voir fumer,
Aux alentours si quelque fleur embaume
S'en embaumer,
Entendre au pied du saule où l'eau murmure
L'eau murmurer,
Ne pas sentir tant que ce rêve dure
Le temps durer.
Mais n'apportant de passion profonde
Qu'à s'adorer,
Sans nul souci des querelles du monde
Les ignorer;
Et seuls tous deux devant tout ce qui lasse
Sans se lasser,
Sentir l'amour devant tout ce qui passe
Ne point passer!

S'il est un charmant gazon (Rêve d’amour), tekst Victor Marie Hugo (18021855)
S'il est un charmant gazon Que le ciel arrose, Où [brille] en toute saison Quelque fleur
éclose, Où l'on cueille à pleine main Lys, chèvre-feuille et jasmin, J'en veux faire le
chemin Où ton pied se pose! S'il est un sein bien aimant Dont l'honneur dispose, Dont le
ferme dévouement N'ait rien de morose,
Si toujours ce noble sein
Bat pour un digne dessein,
J'en veux faire le coussin
Où ton front se pose!
S'il est un rêve d'amour,
Parfumé de rose,
Où l'on trouve chaque jour
Quelque douce chose,
Un rêve que Dieu bénit,
Où l'âme à l'âme s'unit,
Oh! j'en veux faire le nid
Où ton coeur se pose!
Après un rêve, tekst Romain Bussine
Dans un sommeil que charmait ton image
Je rêvais le bonheur ardent mirage,
Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore,
Tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore;
Tu m'appelais et je quittais la terre
Pour m'enfuir avec toi vers la lumière,
Les cieux pour nous entr'ouvraient leurs nues,
Splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues,
Hélas! Hélas! triste réveil des songes
Je t'appelle, ô nuit, rends moi tes mensonges,
Reviens, reviens radieuse,
Reviens ô nuit mystérieuse!

Maurice Ravel
Deux Mélodies Hébraïques
Kaddisch (in het Frans)
Que ta gloire, ô Roi des rois, soit exaltée, ô toi qui dois renouveler le Monde et ressuciter
les trépassés Ton règne, Adonaï, soit proclamé par nous, fils d'Israël, aujourd'hui,
demain, à jamais. Disons tous: Amen.
Qu'il soit aimé, qu'il soit chéri, qu'il soit loué, glorifié ton nom radieux. Qu'il soit béni,
sanctifié; qu'il soit adoré, ton nom qui plane sur les cieux, sur nos louanges, sur nos
hymnes, sur toutes nos bénédictions. Que le ciel clément nous accorde la vie calme, la
paix, le bonheur. Ah! ah! ah! ah! Disons tous: Amen.
Kaddisch (in het Aramees)
Yithgaddal weyithkaddash scheméh rabba be'olmâ diverâ 'khire'outhé veyamli'kh
mal'khouté behayyé'khôn, ouveyome'khôn ouve'hayyé de'khol beth yisraël ba'agalâ
ouvizman qariw weimrou. Amen.
Yithbara'kh, weyischtaba'h weyithpaêr weyithromam weyithnassé weyithhaddar
weyith'allé weyithhallal scheméh deqoudschâ beri'kh hou. Le'êlà min kol bir'khatha
weschiratha touschbehatha wene'hamathâ daamirân ah! be'olma ah! ah! ah! ah!
Weïmrou Amen.
L'Énigme éternelle (in het Frans)
Monde tu nous interroges:
Tra la tra la la la la
L'on répond:
Tra la tra la la la la
Si l'on ne peut te répondre:
Tra la tra la la la la
Monde tu nous interroges:
Tra la tra la la la la
L'Énigme éternelle (in het Yiddish)
Frägt die Velt die alte Casche
Tra la tra la la la la
Entfernt men
Tra la tra la la la la
Un as men will kennen sagen
Tra la tra la la la la
Frägt die Velt die alte
Tra la tra la la la la

Francis Poulenc
La Courte Paille, tekst Maurice Carême
Le sommeil
Le sommeil est en voyage.
Mon Dieu! où est-il parti?
J’ai beau bercer mon petit;
Il pleure dans son lit-cage,
Il pleure depuis midi.
Où le sommeil a-t-il mis
Son sable et ses rêves sages?
J'ai beau bercer mon petit,
Il se tourne tout en nage,
Il sanglote dans son lit.
Ah! reviens, reviens, sommeil,
Sur ton beau cheval de course!
Dans le ciel noir, la Grande Ourse
A enterré le soleil
Et rallumé ses abeilles.
Si l'enfant ne dort pas bien,
Il ne dira pas bonjour,
Il ne dira rien demain
À ses doigts, au lait, au pain
Qui l'accueillent dans le jour.
Quelle aventure!
Une puce, dans sa voiture,
Tirait un petit éléphant
En regardant les devantures
Où scintillaient les diamants.
--Mon Dieu! Mon Dieu! Quelle aventure!
Qui va me croire, sil m’entend?
L’éléphanteau, d’un air absent,
Suçait un pot de confiture
Mais la puce n’en avait cure,
Elle tirait en souriant.
--Mon Dieu! Mon Dieu! Que cela dure!
Et je vais me croire dément?
Soudain, le long d’une clôture,
La puce fondit dans le vent,

Et je vis le jeune éléphant
Se sauver en fendant les murs.
--Mon Dieu! Mon Dieu! La chose est sûre!
Mais comment le dire à maman?
La reine de coeur
Mollement accoudée
À ses vitres de lune,
La reine vous salue
D’une fleur d'amandier.
C’est la reine de coeur,
Elle peut, s'il lui plaît,
Vous mener en secret
Vers d'étranges demeures.
Où il n'est plus de portes,
De salles ni de tours
Et où les jeunes mortes
Viennent parler d'amour.
La reine vous salue,
Hâtez vous de la suivre
Dans son château de givre
Aux doux vitraux de lune.
Ba, Be, Bi, Bo, Bu
Ba, be, bi, bo, bu, bé!
Le chat a mis ses bottes,
Il va de porte en porte
Jouer, danser, chanter.
Pou, chou, genou, hibou.
Tu dois apprendre à lire,
À compter, à écrire,
Lui crie-t-on de partout.
Mais rikketikketau,
Le chat de s'esclaffer,
En rentrant au château:
Il est le Chat botté!

Les anges musiciens
Sur les fils de la pluie,
Les anges du jeudi
Jouent longtemps de la harpe.
Et sous leurs doigts, Mozart
Tinte, délicieux,
En gouttes de joie bleue.
Car c'est toujours Mozart
Que reprennent sans fin
Les anges musiciens,
Qui, au long du jeudi,
Font chanter sur la harpe
La douceur de la pluie.
Le carafon
« Pourquoi, se plaignait la carafe,
N'aurais-je pas un carafon?
Au zoo, madame la Girafe
N'a-t-elle pas un girafon? »
Un sorcier qui passait par là,
À cheval sur un phonographe,
Enregistra la belle voix
De soprano de la carafe
Et la fit entendre à Merlin.
« Fort bien, dit celui-ci, fort bien! »
Il frappa trois fois dans ses mains
Et la dame de la maison
Se demande encore pourquoi
Elle trouva, ce matin-là
Un joli petit carafon
Blotti tout contre la carafe
Ainsi qu'au zoo, le girafon
Pose son cou fragile et long
Sur le flanc clair de la girafe.

Lune d’Avril
Lune,
Belle lune, lune d'Avril,
Faites-moi voir en mon dormant
Le pêcher au coeur de safran,
Le poisson qui rit du grésil,
L'oiseau qui, lointain comme un cor,
Doucement réveille les morts
Et surtout, surtout le pays
Où il fait joie, où il fait clair,
Où soleilleux de primevères,
On a brisé tous les fusils.
Belle lune, lune d'avril,
Lune.
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PROGRAMMA
J. Haydn, String quartet in B flat major,
opus 64 no. 3 (23’)
Vivace assai
Adagio
Menuet. Allegretto
Finale. Allegro con spirito
Joseph Haydn

L. van Beethoven, Strijkkwartet in F,
opus 135 (23’)
Allegretto
Vivace
Lento assai, cantante e tranquillo
Grave, ma non troppo tratto - Allegro "Der schwer gefasste Entschluss”)

pauze
Ludwig van Beethoven

F. Schubert, Strijkkwartet in d klein, D 810,
Der Tod und das Mädchen (38’)
Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto
Presto

Franz Schubert

Korte beschrijving van de musici
QUIRINE SCHEFFERS (1976) ontving op achtjarige leeftijd haar eerste
vioollessen van Cor van Iersel aan de Veldhovense Muziekschool. Tijdens de middelbare school nam zij privélessen bij Dusan Karpišek en Heleen
Koppe te Eindhoven. Haar Eerste Fase vakopleiding volgde Quirine
bij Theodora Geraets aan het Koninklijk Conservatorium van Den
Haag. De Tweede Fase opleiding kamermuziek voltooide zij bij Peter
Brunt met een 9 met onderscheiding. Tegelijkertijd rondde zij haar
vioolstudie aan de Musikhochschule Hannover (D) af bij Prof. Krzysztof Wêgrzyn. Bovendien volgde zij masterclasses bij Adam Kostecki,
Zakhar Bron, Herman Krebbers en Helmut Zehetmair. Quirine won
de eerste prijs tijdens het Interprovinciaal Muziekconcours van de Stichting Jong
Muziektalent Nederland in Deventer (1996). Als soliste maakte Quirine haar internationale debuut met de Filharmonia Opolska (PL) in het vierde vioolconcert van
Mozart. Zij treedt regelmatig op als soliste met diverse Nederlandse ensembles.
Gedurende twee jaar was Quirine eerste concertmeester van het Brabants Kamerorkest.
SIDONIE RIHA (1973) kreeg haar eerste vioollessen op vijfjarige leeftijd. Ze
ontving haar professionele muzikale en pedagogische opleiding in de klas van
Charles-André Linale en Mikail Vaiman aan de Hochschule für Musik in
Keulen, alwaar ze als student ook zelf lesgaf. Later studeerde ze bij
Boris Belkin en Robert Szreder in het Bachelor- en Masterprogramma
van het Conservatorium Maastricht, en volgde ze als tweede hoofdvak
altvioollessen in de klas van Mikail Kugel. Naast haar studie nam Sidonie deel aan diverse masterclasses; solistisch bij o.a. Anna
Chumachenko, Yfrah Neaman, Ivan Strauss en Igor Bezrodny, en voor
kamermuziek bij het Amadeus Kwartet, het Panocha Kwartet en het
Orpheus Kwartet. In 2002 ontving ze namens de Academia Musicale Chigiana in
Siena (I) het erediploma (diploma di merito) en een speciaal stipendium. Sidonie
was lid van verschillende Duitse orkesten, waaronder de Deutsche Kammerakademie Neuss. Behalve in het klassieke repertoire voelt ze zich ook uitstekend
thuis in de hedendaagse en in de oude muziek - haar voorkeur gaat echter uit
naar de kamermuziek. Sinds 2005 speelt Sidonie in het Rubens Kwartet.
ROELAND JAGERS (1980) begon op zesjarige leeftijd met vioolspelen en had tot
1995 les van Heleen Koppe aan de Eindhovense Muziekschool. Daarna ging hij altviool studeren aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Zijn docenten daar
waren Gisella Bergman (vooropleiding) en Ferdinand Erblich. In 2001
behaalde Roeland het diploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding. De vervolgstudie Tweede Fase bij Vladimir Mendelssohn werd,
eveneens met onderscheiding, in 2004 voltooid aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haag. Roeland volgde masterclasses bij o.a.
Ervin Schiffer, Wolfram Christ, Nobuko Imai, Milan Skampa en Lars
Anders Tomter. Hij maakte als solo-altist deel uit van het Nationaal
Jeugd Orkest en remplaceerde o.a. in Het Brabants Orkest en het
Nederlands Kamer Orkest. Solistisch concerteerde hij met diverse Nederlandse ensembles. In kamermuziekverband maakte hij verschillende buitenlandse concertreizen, o.a. met de pianist Igor Roma. Behalve altviool studeerde Roeland ook piano aan het Brabants Conservatorium waarvoor hij in 2003 zijn diploma Uitvoerend Musicus behaalde.

JOACHIM EIJLANDER (1975) kreeg vanaf zijn negende jaar celloles bij Jan Hollinger. Hij studeerde vanaf 1997 bij Elias Arizcuren aan het conservatorium van
Utrecht en kreeg ook lessen van Lenian Benjamins. In 2002 behaalde
hij zijn Tweede Fase diploma. Daarna kreeg hij lessen van Antonio Meneses, Clemens Hagen en Laurentiu Sbarcea. Tijdens zijn studie
speelde Joachim solistisch met het conservatoriumensemble en was hij
regelmatig aanvoerder van de cellogroep van het conservatoriumorkest. Ook was hij aanvoerder van de celli in het Erasmus Chamber Orchestra, een Europees orkest van conservatoriumstudenten. Zijn voorliefde voor kamermuziek uitte zich in deelnames aan internationale kamermuziekfestivals. In dit kader speelde hij met pianiste Daria Hovora in het ‘Festival plus
Six 2000’ te Parijs. Voorts speelde hij samen met onder anderen violist CharlesAndré Linale en met de pianisten Paolo Giacometti en Klara Würtz in het Concertgebouw te Amsterdam.

Rubens Kwartet
"Een ware ensemblecultuur, waarin hartstocht en uitdrukkingskracht hand in hand
gaan met een fijn gevoel voor kleur en stijl." Zo oordeelde de jury van de
Kunstprijs 2004 over het Rubens Kwartet. Het jonge kwartet, opgericht in 2000,
studeerde drie jaar lang voltijds aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie
(NSKA) onder leiding van Stefan Metz, cellist van het voormalig Orlando Kwartet.
Momenteel volgt het kwartet lessen bij Prof. Eberhard Feltz aan de Berlijnse
“Hanns Eisler” Hochschule. Daarnaast staan concerten in binnen- en buitenland op
het programma. Behalve de prestigieuze Kunstprijs (voorheen Philip Morris Finest
Selection) won het
kwartet ook het Kamermuziekconcours
Almere 2003 en de Kersjes van de Groenekan Prijs 2004. Het viertal
behaalde een
tweede prijs tijdens het
Tromp Internationaal Concours 2004 te
Eindhoven, en de
derde prijs op het Internationaal
Strijkkwartet Concours
van het festival
Prague Spring 2005
(Tsjechië).
Onlangs nog won het
kwartet de derde
prijs en de speciale prijs
voor de beste vertolking van een werk van
Franz Schubert,
tijdens het Internationaal
Schubert Concours
2006 te Graz
(Oostenrijk).
"The Rubens Quartet is one of the most gifted and pleasing young quartets I have
ever met." Woorden van Milan Škampa van het befaamde Smetana Kwartet.
In het kader van de opleiding aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie volgde
het Rubens Kwartet masterclasses bij o.a. leden van het Amadeus, het Borodin en
het Juilliard Kwartet, bij Milan Škampa, Thomas Brandis en de Hongaarse componist György Kurtág. Ook nam het Rubens Kwartet deel aan cursussen van het Orpheus Kwartet en het Párkányí Kwartet. Op uitnodiging van de Britten-Pears
School for Advanced Musical Studies was het Rubens Kwartet in 2002 en 2003
"Quartet in Residence" in Aldeburgh (UK). Het werd twee maal een maand lang
gecoacht door Hugh Maguire, primarius van het voormalig Allegri Kwartet, en gaf
een aantal concerten in het Verenigd Koninkrijk.

Het Rubens Kwartet concerteert op zowel de kleine als de grotere podia in binnen
en buitenland. Het kwartet werd geselecteerd voor de concertreeks Het Debuut
2004, een tournee die jonge talentvolle musici langs de belangrijkste Nederlandse
zalen voert. Het daaropvolgende seizoen bracht uitnodigingen van o.a. het
Grachtenfestival en het Gergiev Festival. In het verleden trad het kwartet op in
o.a. Duitsland, Frankrijk en Zwitserland (Tonhalle Zürich). Recentelijk debuteerde
het in London, Berlijn, Nice en Ljubljana. In
2004 en 2005 verzorgde het kwartet een
aantal concerten
op uitnodiging van het
Internationale
Strijkkwartetten Festival
in de Lubéron (Fr).
Het repertoire van
het Rubens Kwartet reikt
inmiddels van Purcell tot Kurtág, van
Haydn tot Piazzolla. Dit repertoire wordt
gestaag uitgebreid,
waarbij ook aandacht
wordt besteed aan
werken voor kwintet: het
Rubens Kwartet
concerteert o.a. met
klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer, met altviolist Ferdinand Erblich
(Párkányí Kwartet), met pianist Rian de Waal en met Jean Dubé, eersteprijswinnaar van het Franz Liszt Pianoconcours 2002.
Het Rubens Kwartet wordt financieel ondersteund door het Kersjes van de Groenekan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBF). In samenwerking met het
PBF en met AVRO Klassiek ontstond in het voorjaar van 2003 een eerste live-cd.
Het kwartet bespeelt instrumenten uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Fotografie musici : Marco Borggreve (Hij is een vooraanstaand Nederlands fotograaf. Marco
Borggreve maakt o.a. prachtige, kunstzinnige foto’s van uitvoerenden van de klassieke muziek.
Copyright teksten/foto’s van het ensemble: Rubens Kwartet

Toelichting bij het concert
Haydn: strijkkwartet in Bes opus 64/3
Het is voor ons niet zo goed voorstelbaar maar ook het strijkkwartet is eens
'uitgevonden'. Waarom juist deze instrumenten en geen contrabas of twee altviolen of een fluit ? De uitvinder was Joseph Haydn: in 1772 schreef hij als 40-jarige
zes strijkkwartetten (opus 20) met vier delen snel, langzaam, menuet, snel. Mozart werd geïnspireerd door deze kwartetten en schreef een jaar later als 17-jarige
op reis in Italië zes kwartetten. Daarna schrijven beiden negen jaar geen
strijkkwartetten meer ! En in 1781 schrijft Haydn weer zes strijkkwartetten: "op
een geheel nieuwe, bijzondere manier" zegt hij in het voorwoord. De delen zitten
gecompliceerder in elkaar en niet alleen de thema's (melodieën) worden gebruikt
op verschillende manieren maar korte fragmenten uit die thema's gaan een eigen
rol spelen. Het menuet is vervangen door een scherzo, dat vlotter en pittiger is.
Ook deze kwartetten inspireren Mozart weer om het genre verder te verkennen.
In 1790 overlijdt de prins in wiens dienst Haydn was. Hij was toen een vrij man en
ging zijn geluk (en roem en geld) zoeken in Londen. De zes kwartetten opus 64
zijn in 1790 geschreven, een tweede set van zes kwartetten voor de violist Johann
Tost. In deze kwartetten staat het menuet nog maar twee keer als tweede deel.
Uiteindelijk zullen bijna alle componisten ervoor kiezen om als tweede deel een
langzaam deel te schrijven. Dit derde kwartet is een heerlijk, levendig stuk. Papa
Haydn stelt nooit teleur.
Van Beethoven: strijkkwartet in F, opus 135
Dit is (vrijwel) het laatste werk dat Beethoven schreef. Aan het eind van zijn leven
schreef Beethoven zes grote strijkkwartetten, de Himalaya uit de strijkkwartetliteratuur. Zeer hartstochtelijke, persoonlijke en diepgravende muziek. Dit kwartet
lijkt Beethoven's testament. Boven het laatste deel schreef hij de woorden: "Muss
es sein?" (Moet het zo zijn?) en dan begint het eerste thema van dat deel met een
frase waarop de tekst "Es muss sein" past. Even later wordt de muziek heel erg
mooi. Beethoven noemt het laatste deel: "Der schwer gefasste Entschluss” (Het
zwaar vallende besluit). De interpretatie die daar meestal aan gegeven wordt heeft
een strekking als: voor geluk moet je strijd leveren, dat krijg je niet zo maar
cadeau. Beethoven was een meester in het schrijven van variaties. Dat is hier het
geval in het derde deel.
Schubert: strijkkwartet in d klein
Schubert schreef dit kwartet met de bijnaam: Der Tod und das Mädchen in 1824.
Het is één van zijn mooiste kwartetten. Op 31 maart 1824 schreef hij een vriend:
"Op het gebied van liederen hebik niets nieuws gemaakt. Maar ik heb wel verschillende instrumentale werken geschreven, waaronder twee strijkkwartetten en een
oktet. Ik wil me graag een weg banen naar grootschaliger werken."
Het langzame deel van dit kwartet is zeer indrukwekkend. Het zijn variaties op het
thema dat Schubert gebruikte bij het lied Der Tod und das Mädchen. Dit kwartet
behoort tot de meest gespeelde stukken uit de literatuur.
Al met al staan vanmiddag drie meesterwerken op het programma. Het wordt stilletjes genieten.
Wouter Molendijk

Ons jaarlijkse presentatieconcert voor jonge talenten
Op zondag 21 mei 2006 om 14.00 uur is in Harderwijk in de Catharinakapel ons
jaarlijkse concert waarop jong talent zich kan presenteren. Dit jaar wordt dat
weer heel bijzonder, want wij organiseren het in samenwerking met de Academie
voor Muzikaal Talent o.l.v. de bekende harpiste Erika Waardenburg die zelf de
toelichtingen zal verzorgen. Zij presenteert twee violisten, een hoboïste, een celliste en drie pianisten.
Een extra (bijzondere) bijdrage wordt geleverd door de uit onze regio afkomstige
violist Wim Ruitenbeek, die aan het eind van zijn studie aan het Koninklijk Haags
Conservatorium is.
Het programma bevat o.a. de volgende werken:
J. Haydn:
een Londoner Trio
F.Chopin:
een wals en de 4e Ballade
R. Schumann:
een Romanze
D. Sjostakowitch: de "Passacaille" uit het 1e vioolconcert
(door Wim Ruitenbeek)
F. Ries:
het eerste deel uit het Quintet op. 112.
De toegangsprijs bedraagt € 10 en zal voor een groot deel ten goede komen aan
het studiefonds voor jonge musici.

Erika Waardenburg met een aantal studenten van de Academie voor Muzikaal Talent

Volledig programma: zie volgende bladzijde

Presentatieconcert Jonge Musici
zondag 21 mei 2006 om 14.00 uur
Catharinakapel Harderwijk
in samenwerking met de Academie voor Muzikaal Talent
o.l.v. Erika Waardenburg

Musici:
Viool:

Floor le Coultre (nr. 1, 5,7)

Hobo:

Marlies van Gangelen (nr. 1, 4, 7)

Cello:

Rosette Kruisinga (nr. 1, 3, 7)

Piano:

Xavier Boot (nr. 2, 7)
Hilde Stolker (nr. 3, 4, 5)

Harp:

Erika Waardenburg (nr. 7)

Programma:
1.

Joseph Haydn (1732-1809)

Londoner Trio (allegro moderato, andante, finale)

2.

Frédéric Chopin (1810-1849)

4e Ballade

3.

Alexander Glazunov (1865-1936)

Chant du Menestrel op. 71

4.

Robert Schumann (1810-1856)

Romanze

5.

Camille Saint Saens (1835-1921)

Havanaise

PAUZE
6.

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975)

1e vioolconcert deel 3 "Passacaille"

uitvoering: Wim Ruitenbeek (viool) en Maureen Wong (piano)
7

Ferdinand Ries (1784-1838)

Quintet op. 112 deel 1 allegro non troppo

