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Concert zaterdag 15 september 2007
Hexagon Ensemble met
Carol Linssen
Een fascinerende ontmoeting met
Francis Poulenc

Inhoud
Programma 15 september 2007
Over het Hexagon Ensemble
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Extra bestelformulier voor abonnementen
Contactadressen en concertlocaties

1e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zaterdag 15 september 2007 20.00 uur
De Dialoog - Ermelo
Hexagon Ensemble
met Carol Linssen in de rol van Francis Poulenc
-Entretiens avec Francis PoulencFrancis Poulenc
(1899-1963)

fragment uit Sonate voor twee
klarinetten
- klarinet, hoorn

Emanuel Chabrier

Idylle

(1841-1894)

bewerking Hexagon Ensemble

Igor Stravinsky

fragment uit Le Sacre du Printemps

(1882-1971)

bewerking Hexagon Ensemble

Pastorale
bewerking Hexagon Ensemble

Claude Debussy

fragment uit Danse Sacreé et profane

(1862-1918)

– piano solo

André Messager

Syrinx
– fluit solo

Sergej Prokofjev

fragment uit 3e pianoconcert

(1891-1953)

– piano solo

Scherzo uit pianosonate nr. 2
– piano solo

Charles Koechlin
(1867-1950)

uit Deux Nocturnes: Venise

Erik Satie

Le Piccadilly
- piano solo

(1866-1925)

- fluit, hoorn, piano
Darius Milhaud

A. Messager/G. Fauré fragment uit Souvenir de Bayreuth
(1853-1929)/1845-1924)

bewerking Hexagon Ensemble
– fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, piano

W.A. Mozart
(1756-1791)

uit Kwintet in Es gr.t. KV 452,
deel III, allegretto
– hobo, klarinet, fagot, hoorn, piano

~pauze~
Igor Stravinsky

~na de pauze~

Erik Satie

Gnossienne nr. 3
bewerking Hexagon Ensemble

George Auric

uit Trio deel I ‘Decidé’

(1899-1983)

- hobo, klarinet, fagot

Francis Poulenc

uit Sextuor, deel I ‘allegro vivace’
– fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, piano
George Auric

Darius Milhaud
(1892-1974)

uit La cheminée du roi René
‘La Maousinglade’
– fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn

Francis Poulenc

Elégie
- hoorn, piano

slotkoor uit ‘Dialogues des Carmélites’
- fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn

2 fragmenten uit Trio, deel I Presto
- hobo, fagot, piano

Charles Koechlin

uit Sextuor, deel II ‘Divertissement’
– fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, piano

uit ‘Trio’ deel II ‘Andante’
- hobo, fagot, piano)

uit Sextuor, deel III ‘Finale’
– fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, piano

Emanuel Chabrier

Erik Satie

Hexagon Ensemble samenstelling
Wout van den Berg – fluit
Bram Kreeftmeijer – hobo
Arno van Houtert – klarinet
Marieke Stordiau – fagot
Christiaan Boers – hoorn
Hans Eijsackers - piano
HEXAGON ENSEMBLE
Het Hexagon Ensemble is een pianosextet bestaande uit 5 blazers en een pianist.
Het ensemble verzorgt sinds 1991 vele succesvolle optredens, onder meer in het Concertgebouw in
Amsterdam, Wigmore Hall in Londen en op het Festival van Vlaanderen. Ook maakte het Hexagon
Ensemble een tournee naar de Verenigde Staten, waar naast concerten ook masterclasses gegeven
werden.
Geen bibliotheek is veilig voor de zes leden van het Hexagon Ensemble. Overal ter wereld zoeken
zij naar onbekend of vergeten repertoire. Door deze speurtocht beschikken zij over een unieke
catalogus met meer dan 4000 werken: onbekende stukken van bekende componisten, maar ook
werken van onbekende componisten. Een programmering met boeiend repertoire, rode draden en
pakkende titels: dat is Hexagon ten voeten uit.

De eigenzinnige koers die het Hexagon Ensemble vaart komt tot uitdrukking in de cdprogrammering die gevarieerd, verrassend én afgewogen is. Bij het maken van de cd’s leggen de
musici van Hexagon zich geen enkele beperking op: bekende hoogtepunten uit de muziekliteratuur
wisselen zij af met die bijzondere werken die zij in bibliotheken over de hele wereld hebben opgespoord. Zo groeit er een cd-collectie met een aangename en vaak verrassende mix van bekend
en vergeten, klassiek en hedendaags repertoire. Het ensemble heeft inmiddels zeven goed ontvangen cd’s uitgebracht.
De pers over de cd’s:
‘Fraaie gelegenheid om sextet van Poulenc en kwintet van Spohr in het hart te sluiten’ (de
Volkskrant)
‘Hun spel getuigt van enorme betrokkenheid. Hun melancholie komt zonder tranen: hier wordt op
topniveau gemusiceerd, steeds vooruitgezien [….]. Die kwaliteit blijft overeind in de andere, onbekendere composities.’ (Luister)
‘Speels, muzikantesk, hartstochtelijk’ (Limburgs Dagblad)
‘Aanstekelijk werkende zwier…mysterieuze en bezonken momenten; het Hexagon Ensemble behoort tot de absolute top’ (De Gelderlander)
In maart 2006 verscheen de meest recente cd van het Hexagon Ensemble ‘The German Connection’ met daarop werken van Thuille, Klughardt en Reinecke.

Wout van den Berg

De fluitist. Sinds de oprichting bij Hexagon. De spin in het web.
Stilist. Gedreven.
Studies: fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Frans
Vester. Ontwikkelde een grote liefde voor oude muziek en (natuurlijk)
kamermuziek.
Werk: concentreert zich als fluitist van het Hexagon Ensemble volledig op
de kamermuziek. Tevens werkzaam als docent. Was geruime tijd als 1e fluitist verbonden aan het Brabant Consort en Musica Ducis. Trad met beide
orkesten solistisch op in diverse fluitconcerten. Afhankelijk van het repertoire wisselt hij af tussen een gouden en een houten fluit.
Grote liefde: verzorgd, geïnspireerd, authentiek en gepassioneerd ensemblespel.

Bram Kreeftmeijer

De hoboïst.
Studies: hobo aan het Utrechts Conservatorium.
Werk: is vanaf 1994 als solohoboïst verbonden aan het Gelders Orkest.
Verder speelt hij mee met de vaste kern van het Combattimento Consort
Amsterdam en is hij vaste gastdocent aan de Messiaen Academie.
Remplaceert regelmatig als 1e hoboïst in diverse orkesten zoals Het Concertgebouw Orkest, het Rotterdams Filharmonisch Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest en het Residentie Orkest. Is de laatste jaren steeds vaker
werkzaam in de kamermuziek.
Grote liefde: kamermuziek.

Arno van Houtert

De klarinettist. Sinds 1993 bij Hexagon. Orkestdier. Sociaal.
Onbevangen.
Studies: klarinet en harmonie-en fanfaredirectie aan het Brabants Conservatorium. Les van Huib Steendijk en Walter Boeykens. Sloot bij de laatste
zijn studie cum laude af. Masterclasses bij Alois Heine en Rudolf Jettel. In
1978 jongste deelnemer in de halve finale van het Tromp Concours.
Werk: naast Hexagon soloklarinettist in Het Brabants Orkest, waaraan hij
sinds 1979 verbonden is. Was in 1984 als solist betrokken bij de wereldpremière van het Tripelconcert voor fluit, hobo, klarinet en orkest van Henk
Badings. Bracht een lp uit waarop zijn klarinetspel in alle verscheidenheid is
te horen.
Grote liefde: opera.

Marieke Stordiau

De fagottiste
Studie: Studeerde fagot aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam
bij John Mostard en volgde lessen bij Brian Pollard.
Werk: was van 1984 tot 2001 werkzaam als fagottist bij het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Zij vormde jarenlang een duo met pianist/componist
Marjolein Bakker. Sinds 1992 maakt Marieke deel uit van het Nederlands
Blazers Ensemble. In 2002 richtte zij Stichting De Luie Vrouw op. Hiermee
initieert zij voorstellingen waarin sprookjes uit steeds verschillende culturen
een hoofdrol spelen. In verschillende kamermuziekbezettingen en in
samenwerking met de componist en de verteller ontstaan vertelconcerten
voor een publiek vanaf zes jaar.
Grote Liefde: kamermuziek in al zijn facetten.

Christaan Boers

De hoornist, Sinds de oprichting bij het Hexagon Ensemble.
Filosoof. Het muzikale geweten.
Studies: hoorn bij Piet Schijf aan het Koninklijk Conservatorium te Den
Haag en bij Julian Baker aan de Royal College of Music te Londen.
Werk: Hexagon, het Combattimento Consort Amsterdam en het VolteEnsemble (viool, hoorn en piano). Voorheen verbonden aan het prestigieuze
Royal Opera House Covent Garden, the Chamber Orchestra of Europe en
het Radio Filharmonisch Orkest. Sinds 2000 volledig freelance en in de gelegenheid zich met meerdere aspecten van het musiceren bezig te houden.
Veelgevraagd repetitor en dirigent, schrijver van arrangementen voor diverse bezettingen.
Grote liefde: het zoeken naar de verwondering in het musiceren.

Hans Eijsackers

De pianist. Sinds 2000 bij Hexagon. Levensgenieter. Bewaker van
de architectuur van de muziek
Studies: piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Les van
Gérard van Blerk, Jan Wijn en György Sebök. Grossierde in prijzen: won de
Rotterdamse Piano-3-daagse, het Prinses Christinaconcours en het Europees Pianoconcours (Luxemburg, 1991).
Werk: Hexagon en het Koninklijk Conservatorium, waaraan hij als docent is
verbonden. Treedt ook veelvuldig op als solist en liedbegeleider. Vormt een
succesvol duo met mezzosopraan Xenia Meijer, met wie hij tijdens een
tournee door Europa optrad in onder meer de Musikvereinsaal in Wenen, de
Alte Oper in Frankfurt, in Athene en Stockholm. Hierbij werd ook zijn compositie El Beso (voor zang, altsaxofoon en piano) uitgevoerd. Was eind
2001 als begeleider te bewonderen in Carnegie Hall, New York.
Grote liefde: componeren

Carol Linssen

De acteur.
Carol Linssen deed cum laude eindexamen aan de Amsterdamse
Toneelschool en werd onderscheiden met de Top Naeff-prijs en prijzen bij
het I.C.C.-concours en AVRO’s Kunstconcours voor jonge acteurs. In 1977
ontving hij voor zijn rol in Dostojevski’s Witte Nachten de Louis d’Or. In
1970 richtte Carol Linssen samen met Christine Ewert en Erik Vos
toneelgroep De Appel op. Gedurende zijn carrière speelde hij in talloze
klassieke en hedendaagse werken. Daarnaast is hij actief als regisseur en
docent drama en schrijft/ ontwerpt hij theaterstukken met een
onderzoekend en experimenteel karakter.
Carol Linssen zocht vaker naar de verbinding tussen theater en muziek. Hij
ontwierp enkele malen zelf muziektheater, ondermeer Venus en Adonis van
Shakespeare met muziek van Theo Loevendie en Lady Macbeth van Mtensk
met improviserende musici. Ook was hij verteller in werken van Stravinsky,
Mozart, Brecht/Eisler en Kodály, en werkte hij samen met het Residentie
Orkest.

Foto’s Hexagon ensemble: Hans Driessen

Entretiens avec Francis Poulenc.
In dit eerste concert van het nieuwe seizoen
presenteren we een heel bijzonder programma
waarin Francis Poulenc (1899-1963) op verschillende manieren de hoofdrol vervult.
Poulenc studererde piano bij Ricardo Viňes en
compositie bij Charles Koechlin en sloot zich na
zijn militaire dienstplicht aan bij de groep
”Nouveaux Jeunes”, de latere “Groupe des Six”.
Samen met Darius Milhaud maakt hij een reis
van ruim twee jaar door Europa en ontmoette
in Wenen de grootmeesters van de nieuwe
Weense School (Schönberg, Webern en Berg).
In Italië ontmoet hij Diaghilev en voor hem
schrijft hij in 1923 het ballet Les Biches. Dit
naar voorbeeld van Stravinsky’s Pulchinella in
neoklassieke stijl geschreven ballet bezorgt
hem internationale erkenning. Daarnaast was
Poulenc een vermaard pianist en begeleider.
Vooral als begeleider van de bariton Pierre Bernac genoot hij grote bekendheid.

die fraai tot uitdrukking komen in zijn Sextuor.
Naast voorkeuren had Poulenc ook sterke antipathieën. Als hij ongewild met muziek van
Richard Wagner werd geconfronteerd dan
spoedde hij zich naar huis om daar in alle rust
een grammofoonplaat op te zetten met muziek
van Mozart, om zijn oren te spoelen, zoals hij
zelf zei.
Poulenc is zonder twijfel een van de meest
populaire componisten van de twintigste eeuw.

Poulenc met Satie

Hij componeerde geen moeilijke stukken voor
een kleine groep insiders, maar schreef aansprekende stukken voor een breed publiek
waarmee hij graag wilde communiceren. Evenals Mozart en Schubert zocht Poulenc niet naar
nieuwe muzikale middelen, maar maakte hij
gebruik van wat al voorhanden was. Bij elke
noot van Poulenc is duidelijk dat hij zichzelf
was en volstrekt eerlijk. Hij componeerde niet
met zijn hoofd, maar met zijn hart en zijn
credo was: “Analyseer mijn muziek niet, maar
houd ervan”.

Het Hexagon Ensemble wekt Francis Poulenc in
een wervelend programma tot leven. Dat gebeurt in samenwerking met acteur Carol
Linssen en tekstschrijver Erik Fokke. Musiceren
en acteren gaan daarbij steeds hand in hand.
Poulenc acteerde niet alleen graag zelf, hij had
ook een uitgesproken mening over andere componisten en de muziekstijlen waarmee hij zich
verwant voelde. Daarbij is veel van Poulenc’s
eigen muziek een onverhulde liefdesverklaring
aan andere muziek. Dit feit leidt natuurlijk naar
de muziek van andere componisten. Zo is
Poulenc zijn leven lang gul geweest met zijn
bewondering voor Stravinsky.
Net als Stravinsky had Poulenc, naast de piano,
een grote voorliefde voor blaasinstrumenten,

Poulenc had een buitengewoon actief sociaal
leven, trad veelvuldig in de openbaarheid en
onderhield met een groot aantal andere componisten, maar ook met schrijvers, dichters en
beeldende kunstenaars, intensieve contacten.
Sommige van die relaties, zoals met Cocteau,
Stravinsky en Milhaud, waren complex van
aard en hadden een belangrijke invloed op zijn
werk. Poulenc was een hartstochtelijk brievenschrijver. Zijn brieven, die in Frankrijk in druk
zijn verschenen, geven niet alleen een eerlijk
en weinig verhullend beeld van hemzelf, maar
vormen tevens een rijke bron van informatie
voor de twintigste-eeuwse muziekgeschiedenis.
In “Entretiens avec Francis Poulenc” ontmoet u
deze veelzijdige Fransman als monnik en kwajongen, als radiopresentator, als brievenschrijver, als bridger, maar boven alles natuurlijk als
groot componist.

Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 14.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hannah Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions
zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Septet met harpiste Gwyneth Wentink
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio

Als u niet wilt wachten op het programmaboekje met bestelformulier voor de
abonnementen, vult u dan a.u.b het formulier in op de volgende bladzijde.
Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten
de heer H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten
U doet ons een groot plezier door een éénmalige machtiging af te geven, dit
bespaart ons veel werk.
Helaas kunnen van te voren géén losse kaarten worden besteld.
Een uitzondering hierop vormen geselecteerde concerten waarvoor via de
Rabobank Randmeren en Rabobank Nunspeet een beperkt aantal kaarten
voor hun clientèle te koop is. De informatie hierover wordt door deze Rabobanken verstrekt via hun regionale magazine dat periodiek wordt toegezonden aan hun leden.

Randmeerconcerten 2007-2008

- bestelformulier voor abonnementen

dhr. en/of mevr.
adres
postcode en plaats
telefoon
e-mail *)
*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief per e-mail wilt ontvangen

Bestelt hierbij:
abonnement(en) voor 7 concerten à € 84,(u hoeft niet aan te geven welke 7 concerten van

in totaal €

de 12 concerten u wilt bezoeken)

passe-partout(s) voor alle 12 concerten à € 120

in totaal €

vriendenbijdrage(n) à € 13 (of meer) per persoon in totaal €
totaal

€

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)
machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van
rekening
t.n.v.
te

maakt dit bedrag over naar rekening 3177.78.722 t.n.v. St. Randmeerconcerten
te Vierhouten

plaats en datum:

handtekening voor akkoord:

+

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief
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Concert vrijdag 28 september 2007
EnAccord Strijkkwartet
Kasteel De Vanenburg

Inhoud
Programma 28 september 2007
Over het EnAccord Strijkkwartet
Toelichting bij het concert
Beknopt overzicht programma 2007/8
Extra bestelformulier voor abonnementen
Contactadressen en concertlocaties

2e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
vrijdag 28 september 2007 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten
EnAccord Strijkkwartet
Ilka van der Plas - viool, Helena Druwé - viool,
Rosalinde Kluck - altviool, Mette Seidel - cello

Joseph Haydn
(1732-1809)

Strijkkwartet in g. kl.t. Hob III 33
opus 20/3
- allegro con spirito
- menuetto. allegro-trio
- poco adagio
- allegro molto

Sergej Prokofjev

Strijkkwartet nr 1 opus 50

(1891-1953)

- allegro
- andante molto
- andante
Joseph Haydn

~pauze~

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Strijkkwartet nr 15 in a kl.t.op. 132
- assai sostenuto - allegro
- allegro ma non tanto
- Heiliger Dankgesang eines Genesenden
an die Gottheit in der lidischen Tonart.
Canzona di ringraziamento.
molto adagio
- alla marcia, assai vivace allegro appasionato
Sergej Prokofjev

Ludwig van Beethoven

Ilka van der Plas - viool
Helena Druwé - viool
Rosalinde Kluck - altviool
Mette Seidel - cello

In 1998 richtten vier tieners met een passie voor kamermuziek het EnAccord Strijkkwartet op. Het
ensemble heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een jong-professioneel kwartet dat bestaat uit conservatoriumstudenten en afgestudeerden.
Tussen 2003 en 2006 volgde het EnAccord Kwartet de deeltijdopleiding aan de Nederlandse
StrijkKwartet Academie. Naast lessen van Stefan Metz volgde het kwartet masterclasses bij leden
van gerenommeerde kwartetten, zoals het Borodin Kwartet, Amadeus Kwartet en Julliard Kwartet.
In 2004 werd het kwartet uitgenodigd om een masterclass bij Cristoph Coin van Quatuor Mosaïques
te volgen in de Kleine Zaal van het Concertgebouw. Het kwartet nam meerdere malen deel aan het
Orlando kamermuziek Festival als masterclasskwartet en volgde een zomercursus in Nordhorn bij
Ilan Gronich. Vanaf 2006 zijn Peter Brunt en Ferdinand Erblich de vaste docenten van het EnAccord
Kwartet.

Het EnAccord Strijkkwartet won prijzen bij het Prinses Christina Concours (1999, 2000) en bij het
internationale Charles Hennen Concours (2001, 2005). Tijdens de finale van het Vriendenkrans
Concours 2007 werd het kwartet winnaar van de Gouden Lier Prijs en de Pasman Studiebeurs.
Het EnAccord Kwartet werkt aan een zo gevarieerd mogelijk repertoire en streeft in de programmering naar een combinatie van traditionele kwartetliteratuur en minder bekende meesterwerken.
Zij werden gecoacht door Steve Reich voor uitvoering van diens ‘Triple Quartet’, ze verzorgden de
première van Marijn Simons’ Derde Strijkkwartet en werden geselecteerd om in april 2007 een intensieve cursus te volgen in New York bij het Kronos Quartet, met werken die voor Kronos gecomponeerd zijn. Het kwartet werkte in kwintetvorm samen met altisten Ferdinand Erblich en Hartmut
Rohde en klarinettisten Frank van den Brink en Walter Boeijkens. Zij speelden octet met het Roemeense Tiberius Kwartet en het Rubens Kwartet.
In oktober 2006 maakte het EnAccord Kwartet een tour langs elf belangrijke kamermuziekpodia in
Nederland in de serie ‘Het Debuut’. Het kwartet was afgelopen seizoenen bij diverse festivals te
horen, zoals het Grachtenfestival, het Kamermuziekfestival van Janine Jansen, het Cross-Linx Festival en Festival Classique in Den Haag. Naast een drukke concert-agenda in eigen land, treedt het
EnAccord Kwartet ook regelmatig op in het buitenland. Zij maakten concertreizen naar Amman,
Genève en Istanbul, en traden op in Carnegie Hall, New York.

Ilka van der Plas

Violiste.
Ilka van der Plas (1983) begon op haar zesde jaar met vioolspelen volgens
de Suzuki-methode. Toen ze negen was, werd ze toegelaten tot de speciale
voorbereidende klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar
ze les kreeg van Qui van Woerdekom. Vanaf 1999 studeert ze aan ditzelfde
conservatorium bij Jaring Walta en behaalde in mei 2006 haar eerste fase
diploma. Thans studeert zij in de tweede fase bij Jaring Walta en Peter
Brunt.In 1997, 2000 en 2002 won zij prijzen bij het Prinses Christina Concours, in 2001 was ze finalist van het Davina van Wely Concours, en in
2005 was Ilka halve finalist bij het Nationaal Vioolconcours-Oskar Back.
Orkestervaring deed Ilka van der Plas op in het Viotta Jeugdorkest, het
Atheneum kamerorkest (verbonden aan het Kon. Conservatorium) het Nationaal Jeugdorkest, het Rotterdams kamerorkest en het Residentie orkest.
Van de twee eerstgenoemde orkesten was ze enkele jaren concertmeester.
In het seizoen 2007-2008 zal Ilka deelnemen aan de Academie van het
Koninklijk Concertgebouworkest.
Als soliste maakte Ilka van der Plas concertreizen naar onder andere Zwitserland, Griekenland en de Verenigde Arabische Emiraten. Ilka volgde masterclasses o.a. bij Herman Krebbers en Mauricio Fuks. Ilka bespeelt een
viool van de Italiaanse vioolbouwer Matteo Goffriller uit 1700.

Helena Druwé

Violiste
Helena Druwé werd geboren in Gent en begon met viool spelen op 6jarige leeftijd. Op haar vijftiende volgde ze les bij Michael Taits, daarna ving
zij haar studies aan op het Conservatorium van Antwerpen bij Guido De
Neve en later bij Johannes Leertouwer. Na twee jaar vervolgde ze haar
studies aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze nu in de tweede
fase studeert in de klas van Ilya Grubert. Daarnaast nam zij regelmatig deel
aan masterclasses en internationale academies, zoals de Gustav Mahler
Academy (opgericht door Claudio Abbado) en volgde ze les bij o.a. Gerhard
Schulz (Alban Berg kwartet), Thomas Brandis, Rainer Kussmaul, Daniel
Gaede, Philippe Graffin en Jean-Jacques Kantorow.
Met kamermuziekensembles speelde ze o.a. samen met altviolist Wolfram
Christ en pianist Bruno Canino en nam ze deel aan masterclasses bij Thomas Kakuska van het Alban Berg Kwartet, bij leden van het Artemis kwartet
en het Turner Strijkkwartet. Ook treedt ze regelmatig op als duo met pianist Nicolas Callot.
Helena deed ook veel orkestervaring op: zo speelde ze in het befaamde
European Union Youth Orchestra en het Gustav Mahler Jugend Orchester
olv. Vladimir Ashkenazy, Claudio Abbado, Ivan Fisher, Frans Wellser-Möst
en Ingo Metzmacher. Zij was meermaals concertmeester van het Orkest
van het Conservatorium van Antwerpen olv. Jos van Immerseel en van de
Jonge Filharmonie (het Belgisch nationaal jeugdorkest) olv. Etienne Siebens.
Naast haar opleiding moderne viool maakte Helena ook kennis met barokviool. Zo volgde ze barokvioolles bij Midori C. Seiler en was ze lid van het
Jeune Orchestre Atlantique olv. Philippe Herreweghe, Christophe Coin en
Fabio Biondi.
Tijdens haar tweede fase opleiding studeerde Helena dit schooljaar met een
Erasmus/Socratesbeurs aan de Universität der Künste te Berlijn in de klas
van prof. Ilan Gronich.

Rosalinde Kluck

Altvioliste.
Rosalinde Kluck (1981) begon met vioollessen op 6-jarige leeftijd bij Stieneke Voorhoeve. Ze stapte in 1993 over op altviool en studeerde in de
vooropleiding van het Koninklijk Conservatorium te ’s-Gravenhage bij
Gisella Bergman. Vanaf 1999 studeerde Rosalinde bij Ferdinand Erblich en
in 2004 behaalde ze haar 1e fase diploma. De 2e fase studie vervolgde zij
bij Ferdinand Erblich en Vladimir Mendelssohn en zij sloot deze af in 2006.
In juni 2001 behaalde Rosalinde een 2e prijs bij het Interprovinciaal Concours van het SJMN, en bij het Nationaal Councours kreeg zij een eervolle
vermelding. Rosalinde volgde masterclasses bij o.a. Hartmut Rohde en Milan Skampa.
Rosalinde heeft een grote passie voor het spelen van kamermuziek. Naast
het kwartet speelt zij ook regelmatig in diverse ad hoc ensembles. In 2004
vormde zij samen met het Eurydice fluit & harpduo een trio waarmee ze
concerteerde tijdens ‘The International Holland Music Sessions’ concertserie. Al op jonge leeftijd speelde Rosalinde in orkestverband. Zij maakte
deel uit van het Viotta Jeugdorkest en het Atheneum Kamerorkest, zij
speelde in het Nationaal Jeugdorkest en in vele projecten van het Conservatoriumorkest. Regelmatig voerde zij de altgroep aan. Rosalinde is remplaçant bij het Residentie Orkest en bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Mette Seidel

Celliste.
Mette Seidel (1981) speelt cello sinds haar elfde. Na vijf jaar op de
muziekschool les te hebben gehad van Dries Munnik, werd zij, na enkele
maanden les van Jet van Baaren, aangenomen op de vooropleiding van het
Koninklijk Conservatorium. Daar kreeg zij les van Monique Bartels. Mette
rondde in 2005 haar eerste fase studie af bij Monique Bartels. Inmiddels
heeft zij ook haar 2e fasediploma behaald onder begeleiding van Harro
Ruijsenaars.
Mette deed orkestervaring op in het Viotta Jeugdorkest, het Atheneum
Kamerorkest, het JeugdOrkest Nederland en het Nationaal Jeugdorkest. In
dat laatste orkest speelde zij onder dirigenten zoals Mark Wigglesworth,
Philippe Herreweghe en Thomas Ades. In 1997 won Mette de tweede prijs
op het Koorenhuis Amateur Celloconcours. In november 2005 speelde zij
solo met Fanfare-orkest Excelsior uit Bunschoten.
Mette volgde masterclasses bij onder anderen Michel Strauss, Valter
Despalj en Quirine Viersen, en zij deed een zomercursus bij Truls Svane.
Sinds september 2004 maakt Mette deel uit van het EnAccord Strijkkwartet.
Zij bespeelt een instrument uit 2003, gebouwd door Daniël Royé
(Amsterdam). Haar strijkstok is een Vigneron et fils uit 1910.

Enkele notities bij dit concert
In dit concert horen we een vroeg kwartet van
Haydn en het bijna laatste kwartet van
Beethoven. Op het volgende concert (in
Zeewolde op 13 oktober a.s. door het
beroemde Matangi Strijkkwartet) horen we een
laat kwartet van Haydn en het eerste kwartet
van Beethoven.
Dat zijn dus prachtige gelegenheden om Haydn
en Beethoven in elkaars perspectief te horen.
(Ik zal nooit een concert in Nunspeet vergeten
in onze serie, ongeveer 15 jaar geleden. Toen
stonden drie pianotrio's op het programma, van
Haydn, Mozart en Beethoven, alle drie binnen
een periode van 10 jaar geschreven. Mijn oren
waren voor de pauze heerlijk verwend met de
prachtige muziek van Haydn en Mozart. En toen
begon het Beethoven trio, uit zijn opus 1. Het
was eerder geschreven dan het trio van Haydn.
Ik dacht dat ik van mijn stoel viel, zo
schokkend vernieuwend klonk Beethoven toen
met zijn septime akkoorden, ook al kende ik
het stuk al goed. Ik hoop dat we een dergelijk
ervaring weer kunnen beleven op deze twee
concerten. Dat we kunnen ervaren hoe
ongelooflijk vernieuwend Beethoven was, en
hoe geschokt de luisteraars ook toen waren
door 'nieuwe' muziek.)

verstrooiing). In de zes kwartetten opus 20
experimenteert Haydn ook met de volgorde. In
drie kwartetten komt het menuet als tweede
deel (als in dit kwartet), in de drie andere komt
het menuet als derde deel (zoals in het kwartet
opus 20.4 met het zigeuner-menuet, dat het
Francuscus kwartet vorig jaar in Ermelo
speelde). Haydn schreef deze kwartetten in
1772 en publiceerde ze twee jaar later.
Haydn schreef aanvankelijk in de z.g. galante
stijl. Maar in de jaren 1766-1772 veranderde
zijn opvattingen. Zijn werken (en die van
anderen) werden meer intens, meer openlijk
dramatisch. En daarom wordt deze periode in
de muziekgeschiedenis "Sturm und Drang"
genoemd. Daarnaast had Haydn de beschikking
over zeer goede musici. Bij componisten zie je
heel dikwijls dat ze de grenzen opzoeken van
het mogelijke en dat deed Haydn hier dus ook.
Het langzame deel is lang, en duurt ongeveer
tien minuten.
Prokofjev was in meer opzichten een genie.
Hij schreef op zijn vijfde een pianosonate, op
zijn negende een hele opera en was op zijn 19e
met de hoogste onderscheiding afgestudeerd
op het conservatorium. Hij kon zeer goed pi-

Haydn is de uitvinder van het strijkkwartet. Hij
is steeds nieuwe kwartetten blijven schrijven.

Conservatorium St.Petersburg in 1913

Mozart deed er een dikke schep bovenop met
weergaloos mooie kwartetten. Daarna zette
Beethoven een norm die heel lang doorgewerkt
heeft en (nog steeds) componisten beïnvloedt.
Het is vrijwel zeker dat geen enkele componist
na Beethoven een strijkkwartet heeft
gecomponeerd zonder uitvoerig kennis te
nemen van de kwartetten van Beethoven.
Bij Haydn krijgen de vier instrumenten voor het
eerst een gelijkwaardige rol. Overigens spreekt
Haydn hier nog niet van kwartetten, maar van
Divertimenti (muziek om te diverteren, ter

ano spelen en schaken. Hij heeft niet zo veel
kamermuziek geschreven en is vooral bekend
door zijn opera's, 5 pianoconcerten, 2 vioolconcerten, pianosonates en balletten (Romeo en
Julia!). En u kent vast ook 'Peter en de wolf'.
Hij schreef twee strijkkwartetten, waarvan wij
het eerste, uit 1930, zullen beluisteren. Prokofjev was kort na de revolutie van 1917 naar
de USA gegaan. De Amerikaanse Library of
Congress gaf de opdracht voor dit kwartet. Het
verkreeg daarmee van een belangrijke componist een eerste uitvoering en verwierf een
manuscript voor de collectie. Voordat P. begon
aan de opdracht bestudeerde hij de kwartetten
van Beethoven, vooral in de trein op weg naar
een volgend concert. Hij zegt zelf: "wellicht
verklaart dat het klassieke idioom van het eerste deel". Bijzonder aan het werk is dat het
langzame (en belangrijkste) deel aan het eind
komt. Dit kwartet is veel minder controversieel
dan veel andere muziek van Prokofjev.

Beethoven heeft niet veel persoonlijk geluk
gekend. Geen van de vrouwen die hij begeerde,
wilde met hem trouwen. En hij werd volkomen
doof. Hij heeft een flink deel van zijn eigen
composities nooit kunnen horen. (Laatst
vertelde een pianist mij dat B. de poten onder
zijn vleugel had gehaald, zodat hij liggend op
de grond piano kon spelen en dan de trillingen
via de grond kon voelen.) In de laatste jaren
van zijn leven kon men alleen nog via een
schrift met B. communiceren. Er zijn 1400 van
die schriften bewaard gebleven. Hij was een
revolutionair en geniaal componist, veruit de
beste van zijn tijd, en hij was zich daar zeer
goed van bewust, evenals zijn omgeving in
Wenen. (Schubert was een tijdgenoot van Beethoven, maar veel jonger en veel onbekender.)
Beethoven schrijft aan het eind van zijn leven
een aantal werken van voor die tijd onvoorstelbare dimensies: de Missa Solemnis, de Hammerklaviersonate (en de laatste drie pianosonates), de Diabelli variaties en de 9e symfonie. En dan lijkt de koek op. Zijn leven wordt
beroerder en zijn gezondheid zwakker. Dan bestelt de Russische vorst Galitzin, die graag
Beet hovens strijkkwartetten speelde, in 1822
drie nieuwe kwartetten, waarbij Beethoven zelf
het honorarium mocht bepalen. Het schrijven
van deze kwartetten beviel Beethoven zo goed
dat hij niet alleen die drie kwartetten componeerde, maar er nog twee aan toevoegde.

duurt als het langzame deel van de Hammerklaviersonate. Het is weergaloos mooie muziek.
Na dit deel komt even een vrolijker stukje ter
afwisseling en dan komt het troostrijke, gepassioneerde vijfde deel.

Beethovenmonument in Bonn

Het is niet verwonderlijk dat zijn tijdgenoten
niet zo veel begrip konden opbrengen voor
deze muziek die zeer ver af stond van wat men
gewend was en van wat anderen componeerden.
Wouter Molendijk, 20 september 2007

Onthulling Beethovenmonument in Bonn 1845

Zo komen we aan de geweldige vijf laatste
werken van Beethoven, de Parnassus van de
strijkkwartet literatuur. Opus 132 behoort bij de
drie door Galitzin bestelde. Beethoven breekt
uit de structuur van vier delen. Hij wordt tijdens
het componeren van dit kwartet erg ziek. Na
het herstellen daarvan componeert hij het
langzame deel 'Heiliger Dankgesang eines
Genesenen an die Gottheit', dat bijna even lang

Zeer uitgebreide informatie over Beethoven is
te vinden op:
http://www.beethoven-haus-bonn.de

Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 14.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hannah Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions
zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Septet met harpiste Gwyneth Wentink
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio

Als u niet wilt wachten op het programmaboekje met bestelformulier voor de
abonnementen, vult u dan a.u.b het formulier in op de volgende bladzijde.
Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten
de heer H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten
U doet ons een groot plezier door een éénmalige machtiging af te geven, dit
bespaart ons veel werk.
Helaas kunnen van te voren géén losse kaarten worden besteld.
Een uitzondering hierop vormen geselecteerde concerten waarvoor via de
Rabobank Randmeren en Rabobank Nunspeet een beperkt aantal kaarten
voor hun clientèle te koop is. De informatie hierover wordt door deze Rabobanken verstrekt via hun regionale magazine dat periodiek wordt toegezonden aan hun leden.

Randmeerconcerten 2007-2008

- bestelformulier voor abonnementen

dhr. en/of mevr.
adres
postcode en plaats
telefoon
e-mail *)
*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief per e-mail wilt ontvangen

Bestelt hierbij:
abonnement(en) voor 7 concerten à € 84,(u hoeft niet aan te geven welke 7 concerten van

in totaal €

de 12 concerten u wilt bezoeken)

passe-partout(s) voor alle 12 concerten à € 120

in totaal €

vriendenbijdrage(n) à € 13 (of meer) per persoon in totaal €
totaal

€

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)
machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van
rekening
t.n.v.
te

maakt dit bedrag over naar rekening 3177.78.722 t.n.v. St. Randmeerconcerten
te Vierhouten

plaats en datum:

handtekening voor akkoord:

+

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief
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Concert zaterdag 13 oktober 2007
Matangi Quartet
‘Wiener Mélange’
Open Haven Zeewolde

Inhoud
Programma 13 oktober 2007 ‘Wiener Mélange’
Over het Matangi Quartet
Toelichting bij het concert
Beknopt overzicht programma 2007/8
Extra bestelformulier voor abonnementen
Contactadressen en concertlocaties

3e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zaterdag 13 oktober 2007 20.00 uur
Open Haven - Zeewolde
Matangi Quartet
Maria-Paula Majoor - viool, Daniël Torrico Menacho - viool,
Karsten Kleijer - altviool, Arno van de Vuurst - cello

Joseph Haydn

Strijkkwartet in d kl.t. op. 76.2 (1796)
‘Kwintenkwartet’

(1732-1809)

-

Allegro
Andante o più tosto allegretto
Menuet. Allegro ma non troppo
Finale. Vivace assia

De bijnaam verwijst naar de dalende kwintsprongen in het eerste deel. Het
tweede deel bestaat uit een prachtige eerste vioolmelodie begeleid door de rest
van het kwartet. Het derde deel, het zogenaamde heksenmenuet, is een letterlijke canon van de melodie, een strijd tussen de lage en de hoge strijkers. Het
laatste deel heeft een sprankje zigeunerbloed in zich.

Wolfgang A. Mozart

Strijkkwartet in C gr.t. KV 465 (1785)

(1756-1791)

‘Dissonantenkwartet’
- Adagio. Allegro
- Andante cantabile
- Menuetto: Allegretto
- Allegro Molto

Joseph Haydn

Dit strijkkwartet is één van de aan Haydn opgedragen kwartetten van Mozart’s
hand. De bijnaam dissonanten dankt dit kwartet aan zijn (zeker voor die tijd)
wrange inleiding.

~pauze~
Wolfgang Amadeus Mozart

Ludwig van Beethoven Strijkkwartet in F gr.t. op. 18.1
(1770-1827)
(1798-1800)
-

Allegro con brio
Adagio affettuoso ed appassionato
Scherzo. Allegro Molto
Allegro

De opus 18-kwartetten van Beethoven worden ook wel de ‘vroege’ Beethovenkwartetten genoemd. Toen Beethoven begon met het schrijven van kwartetten
was Haydn ermee gestopt. De opus 18-kwartetten zijn de meest klassieke kwartetten van Beethoven en verschillen enorm van zijn latere kwartetten.

Ludwig van Beethoven

Maria-Paula - viool
Daniël Torrico Menacho - viool
Karsten Kleijer - altviool
Arno van der Vuurst - cello

Het Matangi Quartet staat te boek als een van de meest veelbelovende kamermuziekensembles
van Nederland. Het kwartet is opgericht in 1999 tijdens de studie aan het Koninklijk Conservatorium en studeerde twee jaar full-time aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie onder leiding van
Stefan Metz (cellist Orlando Kwartet). In het kader van de academie kreeg het Matangi Quartet les
van wereldberoemde musici, waaronder de leden van het Amadeus Kwartet. Verder werd het
kwartet enkele jaren intensief begeleid door Henk Guittart (altviolist van het Schönberg Kwartet).
Inmiddels is het Matangi Quartet uitgegroeid tot een vaste speler op de kamermuziekpodia van
Nederland en daarbuiten.
Met hun gloedvolle spel en vlotte presentatie zijn Maria-Paula, Daniel, Karsten en Arno boegbeelden van een nieuwe generatie klassieke musici.
Communicatief, uitdagend en verfrissend veelzijdig zijn hierbij veelgebruikte typeringen. Zo traden
ze op met rockzangeres FrédériqueSpigt, maakten ze een dvd met Herman van Veen en zijn ze in
uitgebreide formatie te horen op de cd Street Tango van Carel Kraaijenhof. In 2006 ondernamen ze
een succesvolle tournee met Youp van ’t Hek en voor 2008 staan optredens met zanger/acteur Jim
de Groot op de agenda.

Met hun baanbrekende uitstapjes buiten de klassieke muziek slagen de Matangi’s erin nieuw
publiek warm te maken voor het strijkkwartet. En minstens zo belangrijk: het geeft ze extra inspiratie om het rijke repertoire dat in de afgelopen 250 jaar is opgebouwd - van Haydn tot Adès –
met nieuw élan tot leven te brengen. Vanzelfsprekend doen ze dit met groot respect voor de tradities van de klassieke muziek en die van het strijkkwartet in het bijzonder. Maar in essentie
draait het bij het Matangi Quartet slechts om één ding: het voelbaar maken van de energie, passie
en opwinding die in alle goede muziek besloten ligt.
Het Matangi Quartet deelde het podium met verschillende klassieke topmusici waaronder het
Schönberg Kwartet, Brodsky Quartet, St. Lawrence Quartet, Miranda van Kralingen, Tania
Kross, Ivo Janssen en Paolo Giacometti. Ook ontving het kwartet uitnodigingen voor festivals en
concertseries, waaronder het Delft Chamber Music Festival, het Grachtenfestival, het Festival van
Aix-en-Provence, het Orlando Festival, de Robeco zomerconcerten en het Schleswig-Holstein Festival. Sinds 2005 heeft het kwartet een eigen concertserie in de prestigieuze Beurs van Berlage te
Amsterdam.

Maria-Paula Majoor
Instrument:
viool
Opleiding:
Koninklijk Conservatorium, Den Haag
Musikhochschule, Freiburg
Leraren:
Qui van Woerdekom
Lex Korff de Gidts
Rainer Kussmaul
Herman Krebbers
Adeline Oprean
Ambities:
De ambities van Maria-Paula reiken van orkestspel en vooral kamermuziek
tot ver in de theaterwereld. Ze trad op als soliste met het Atheneum Kamerorkest waar ze ook lange tijd concertmeester was, speelde in verschillende kamermuziek ensembles en werkte samen met Herman van Veen,
onder andere tijdens zijn Duitse tournee in 2001/2002. Tegenwoordig richt
zij zich volledig op haar rol als primarius van het Matangi Quartet.

Daniël Torrico Menacho
Instrument:
viool
Opleiding:
Muziekschool, Delft (Suzuki-vioolmethode)
Conservatorium, Rotterdam
Koninklijk Conservatorium, Den Haag
Leraren:
Hans Scheepers
Theodora Geraets
Herman Krebbers
Zachar Bron
Ambities:
In het Atheneum Kamerorkest, waarvan Daniel concertmeester was, leerde
hij Maria-Paula kennen waarmee hij later het Matangi Quartet oprichtte.
Momenteel wijdt Daniel zich volledig aan de activiteiten van het kwartet.

Karsten Kleijer
Instrument:
altviool
Karsten bespeelt een altviool uit 1774 van de bouwer J. Heefke. Karsten is
enorm dankbaar voor de steun die hij kreeg van de volgende fondsen: Prins
Bernhard Cultuur Fonds (via Ruarus Bloemkolk Fonds en Engbert Lohman
Fonds), Stichting Niemeijer Fonds, Stichting Soete Lieve Fonds en het
Fonds voor de Geld-en Effectenhandel. Daarnaast is Karsten veel dank verschuldigd aan mevrouw van Waveren van SEM zonder wie de aanschaf van
het instrument niet mogelijk was geweest, en ook alle fondsen die wensten
anoniem te blijven.
Opleiding:
Muziekschool (Michiel Knaven), Emmen
Conservatorium, Groningen
Conservatorium, Rotterdam
Nederlandse StrijkKwartet Academie
Koninklijk Conservatorium, Den Haag
Leraren:
Natasja Morozowa (viool)
Ron Ephrat (altviool)
Henk Guittart (altviool, kamermuziek)
Ferdinand Erblich (altviool, kamermuziek
Ambities:
Karsten speelde in veel (jeugd)orkesten met dirigenten als Valery Gergiev,
Victor Liberman en Jurjen Hempel. Zijn sterke voorliefde voor kamermuziek
kan hij nu kwijt in het spelen met het Matangi Quartet.
Arno van der Vuurst
Instrument:
cello
Opleiding:
Muziekschool Amsterdam Noord
Conservatorium Utrecht
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Leraren:
Michiel de Ligt
Lenian Benjamins
Fred Pot
Ambities:
Al vroeg ontdekte Arno dat hij een grote passie voor kamermuziek had. Tijdens zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag speelde hij
dan ook in verschillende kamermuziekbezettingen en orkesten. Zo leerde
hij Maria-Paula kennen in het Atheneum Kamerorkest en speelde hij sinds
die tijd met Daniel en Maria-Paula in verschillende kamermuziekbezettingen, waarmee hij meerdere malen deelnam aan het Orlando Festival.
Arno wijdt zich nu vol overgave aan het spelen in het Matangi Quartet.

Foto’s (voor zover bekend) Kees Rutten resp.Marco Borggreve, teksten Matangi.

Kanttekeningen bij dit concert
Franz Joseph Haydn, strijkkwartet in d,
opus 76.2 (‘Kwintenkwartet’)
Zonder twijfel is Haydn de ‘auctor intellectualis’
van het strijkkwartet. Zelfs zijn opus 1 en 2,
door hem zelf nog ‘kwartet divertimenti’ genoemd, behoren eigelijk al tot dit genre. Zij
verschenen dan ook in de eerste complete uitgave van Haydn’s strijkkwartetten, verzorgd
door zijn leerling Ignaz Pleyel, de in 1757 in
Oostenrijk geboren componist, die zich later als
muziekuitgever en pianobouwer in Parijs vestigde. Met zijn 84 composities voor dit ensemble heeft Haydn (die het strijkkwartet definieerde als ‘een verstandig dispuut tussen vier
gelijkberechtigde partners’) de basis gelegd
voor één van de belangrijkste vormen van
kamermuziek. Vele componisten schreven ervoor, om er enkelen te noemen: Mozart (23),
Beethoven (16 plus de ‘Grosse Fuge’), Mendelssohn (6), Schubert (17), Dvorak (14),
Sjostakovich (15), Bartok (6).

Vorst Esterházy (1714-1790). Bij deze vorst
diende Haydn als ‘Oberste Kapellmeister’.

Haydn’s kwartet in d is het tweede uit een
reeks van zes die hij omstreeks 1797 schreef in
opdracht van graaf Joseph Erdödy. Het dankt
zijn bijnaam ‘Kwintenkwartet’ aan de noten in
de eerste 2 maten (respectievelijk a-d en e-a).
Omdat dit ook de kwinten zijn, gespeeld door
de Big Ben in Londen, kreeg het in Engeland de
bijnaam ‘The Bells’. Berust de keuze van Haydn
– die, toen hij dit kwartet schreef, al twee maal
lange tijd in Londen had gewoond – op toeval?
Op genoemde kwinten borduurt Haydn het hele
eerste deel (allegro) voort. In het tweede deel,
Adagio in D, moduleert hij er vlijtig op los (zou
dat Schubert hebben geïnspireerd?). Het

menuet, het derde deel, heeft een spookachtige sfeer en kreeg daarom de bijnaam
‘het Heksenmenuet’. De levendige Finale sluit
het geheel af.

Laatste rustplaats van Haydn in de Bergkirche in
Eisenstadt(Oostenrijk).

Wolfgang Amadeus Mozart, strijkkwartet
in C, KV 465 (Dissonantenkwartet)
KV 465 is het 19e van de 23 strijkkwartetten
die Mozart schreef. Het is het laatste van een
serie van zes (KV 387, 421, 428, 458, 464 en
465), opgedragen aan zijn leermeester Haydn
en daarom ook wel de ‘Haydn kwartetten’ genoemd. Mozart heeft er kennelijk voor moeten
ploeteren, gezien de – voor hem ongewone –
talrijke verbeteringen in het manuscript. Hij
maakte immers zijn composities veelal geheel
in zijn brein, vaak in de postkoets gedurende
zijn vele reizen en zonder papier en potlood.
Later vroeg hij dan zijn vrouw, Konstanze, hem
voor te lezen terwijl hij zijn geestesproducten
noteerde, een noodzakelijke maar voor hem
erg vervelende bezigheid. Daarom zijn de
meeste van Mozart’s manuscripten vrijwel geheel vrij van doorhalingen en wijzigingen.
Wat in de, voor het eerst door Mozart in een
strijkkwartet toegepaste, langzame inleiding
van het kwartet KV 465 gebeurt is voor die tijd
‘ongehoord’. Maar zelfs de ‘oren van vandaag’
zullen zich afvragen waar de componist naar
toe wil. De gemakkelijk als ‘vals’ gekwalificeerde dissonanten doen haast snerpend aan
en werden destijds toegeschreven aan fouten,
gemaakt door de uitgever. Maar die echt zo
bedoelde inleiding lost zich al gauw op en gaat
over in een typisch Mozartiaans thema waar
slechts gelukzaligheid uit spreekt. Ook van de
rest van dit schitterende kwartet zult u stellig
genieten!

Ludwig van Beethoven, strijkkwartet in F,
opus 18.1
Beethoven, leerling van Haydn, was 28 toen hij
aan zijn eerste strijkkwartet begon. En hij
maakte er meteen een serie van zes, daarmee
de traditie volgend van zijn beide, door hem zo
bewonderde, voorgangers in de kunst. Ze verschenen alle onder één opusnummer, opus 18,
die hij in 1801 aan een uitgever verkocht. Ze
vormen het sluitstuk van een stijlperiode,
waarin hij duidelijk nog op zoek was naar een
eigen idioom. Beethoven’s ontwikkeling wordt
gekenmerkt door een viertal stijlperiodes, die
vrijwel alle worden afgesloten door strijkkwartetten: Opus 18 Nr. 1-6 (1798-1800), opus 59
Nr. 1-3 (1805-1806), opus 74 en 95 (18091810) en opus 127 t/m 135 (1824-1826) .

maken had met het recente huwelijk van Josephine Brunswick, een jonge leerlinge op wie
hij, in stilte, smoorverliefd was.
Han Julius, 21 september 2007

Beethoven’s geboortehuis in Bonn

Beethoven. Schilderij van Joseph Karl Stieler, 1820

De verwantschap met Haydn en Mozart van het
vanavond te beluisteren kwartet is evident. En
toch is in dit kwartet – geschreven slechts één
jaar nadat Haydn zijn Op. 76.2 op papier zette!
– Beethoven’s eigen uitdrukkingsvorm al
onmiskenbaar aanwezig. Het stormachtige 3e
deel, een scherzo, had zó nooit door Haydn of
Mozart kunnen worden geschreven! Ook het 2e
deel, een adagio vol met emoties, toont al een
voor die tijd ongebruikelijke benadering. Beethoven, die de partituur toestuurt aan zijn
vriend, de predikant en amateurviolist Carl
Amenda, vraagt hem diens mening daarover.
Het antwoord luidt: “Het voelt als een scheiding”. Beethoven laat hem in zijn reactie
weten: “Geheel juist. Ik had de grafscene uit
Shakespeare’s Romeo en Juliette in het hoofd,
toen ik dit schreef”. Meer waarschijnlijk is het
echter, dat Beethoven’s sombere stemming te
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4e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zondag 4 november 2007 14.00 uur
Catharinakapel - Harderwijk
Duo Lisa Jacobs - viool en
Helena Basilova - piano

L. van Beethoven
(1770-1827)

Sonate nr. 7 in c kl.t. op. 30.2
-

Allegro con brio
Adagio cantabile
Scherzo. Allegro
Finale. Allegro

J. Brahms

Sonate nr. 3 in d kl.t. op. 108

(1833-1897)

-

K. Szymanowski

Mythen op. 30

Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato

(1882-1937)

Chant de Roxane uit de opera
‘Le roi Roger’

De jonge Szymanowski

Notturno e tarantella op. 28

Szymanowski

Lisa Jacobs

Viool
Lisa Jacobs (1985) begon met vioolspelen toen zij zes jaar was. Sinds haar
achtste heeft zij les gehad van Joyce Tan in de Jong Talentklas van het
Utrechts Conservatorium en sinds september 2001 studeerde zij als leerlinge van Ilya Grubert aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij in
juni 2006 met een tien met onderscheiding is afgestudeerd en nu het masterprogramma volgt. Daarnaast is zij leerling van Christoph Poppen aan de
Hochschule fur Musik und Theater in München waar zij is aangenomen voor
het Konzertexam.
Lisa won verscheidene eerste prijzen; o.a. de Iordens Viooldagen (1996) en
het Prinses Christina Concours (1999) en werd toegelaten tot de Voorziening voor Jonge Excellerende Musici (2000, 2001 en 2002).
In februari 2005 won Lisa in Litouwen het 2e Internationale Jascha Heifetz
concours, waar zij tevens voor haar vertolking van het vioolconcert van
Felix Mendelssohn de publieksprijs in de wacht sleepte.Voorzitter van de
gerenommeerde jury was Gidon Kremer.
Ditzelfde jaar ontving zij ook de prijs van de Canossa Masterclasses in
Italië, om later dat jaar een serie volledige viool solo recitals te komen
geven. Ook in 2006 en 2007 ontving Lisa deze prijs wederom. Lisa maakte
in 2002 op 17-jarige leeftijd haar debuut met het Koninklijk Concertgebouw
Orkest onder leiding van Riccardo Chailly. Zij maakte in september 2002
vervolgens haar succesvolle debuut bij Amsterdam Sinfonietta met de ‘Vier
Jaargetijden’ van Vivaldi.
Op 26 november 2002 werd haar, in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw, de "Kersjes van de Groenekan-beurs voor viool" overhandigd, een
beurs voor een talentvol veelbelovende jonge violist(e).
Ze heeft masterclasses gevolgd bij grote violisten als Thomas Brandis, Sylvie Gazeau, Herman Krebbers, David Takeno, Nelli Shkolnikova, Philip
Graffin en Maxim Vengerov; deze laatste masterclass werd uitgezonden
door de AVRO en gepresenteerd door Sonja Barend.
Lisa bespeelt een Rugieri uit 1683, die haar particulier ter beschikking is
gesteld. Ook de Henry stok die zij gebruikt is van een anonieme gever. Zij
is hier heel dankbaar voor.
Voor komend jaar staan onder andere soloconcerten met orkest in Italië en
Nederland op het programma. Zo zal zij in oktober 2007 een tournee langs
alle grote Nederlandse zalen maken met het Amsterdam Symphony Orchestra, waar zij te horen zal zijn in het vioolconcert van Carl Nielsen.
Naast haar solospel houdt Lisa zich ook graag bezig met kamermuziek. Zo
vormt zij sinds 2005 onder andere een vast duo met de van origine Russische pianiste Helena Basilova en sinds 2007 met de Wit-Russische Ksenia
Kouzmenko en werkt ze in verschillende bezettingen met de top van Nederland en Europa op het gebied van jonge, talentvolle musici. Lisa speelde op
kamermuziekfestivals in binnen- en buitenland met vermaarde partners als
onder andere Daniel Wayenberg, Peter Frankl, Vladimir Mendelssohn,
Philippe Berrod en Janne Thomsen.
(artikel enigszins ingekort)

Helena Basilova

Piano
Zoals haar achternaam wellicht verraadt is Helena van origine geen Nederlandse. Zij is geboren in Moskou en met zeven jaar naar Nederland gekomen.
Tot 2005 was Helena studente van David Kuyken bij wie ze met succes
afstudeerde aan het Conservatorium van Amsterdam. Gedurende haar masterstudie volgde ze lessen bij Hakon Austbo en heeft ze een periode aan het
Royal College of Music in Londen gestudeerd.
Helena gaf concerten in Vredenburg, het Concertgebouw, Cristofori en
maakte opnamen voor de Nederlandse radio. Ze heeft masterclasses
gevolgd bij o.a. Charles Rosen, Igor Roma, Peter Feuchtwanger en was finaliste van het YPF-concours 2004. Onlangs ontving zij een beurs van de
Suonarte masterclass in Rubiera (Italië) waar concerten in Spanje en Italië
aan verbonden zijn. In maart zal Helena elf maal een solorecital geven binnen de serie ‘Het Debuut’, een serie die jong talent de kans geeft zich te
presenteren op belangrijke Nederlandse podia.
Behalve solospel houdt Helena zich intensief bezig met kamermuziek. Sinds
2005 vormt ze een duo met Lisa Jacobs met wie ze geregeld en met veel
plezier optreedt in binnen-en buitenland. Daarnaast speelt Helena Basilova
in ‘Trio Lurrra’, een bijzondere combinatie van fluit, basklarinet en piano,
dat zich met name richt op hedendaags repertoire en composities van Nederlandse bodem.
Ondanks een brede belangstelling voelt Helena vanwege haar afkomst een
speciale band met het spelen van Russisch repertoire uit de twintigste eeuw
waaronder Prokofiev en Skrjabin.
Daarnaast zijn ook werken van Schubert, Schumann en Brahms vaak terug
te vinden in haar programmakeuze en heeft ze veel affiniteit met de muziek
van Janácek.
Helena is ook voor onze vaste bezoekers geen onbekende. Zij speelde in
februari 2006 al in de serie Randmeerconcerten, quatre mains samen met
haar toenmalige leraar David Kuyken.
Zondag 28 oktober 2007 was Helena Basilova te zien en te horen in het TVprogramma Vrije Geluiden, waar zij de 9e sonate van Skrjabin, ‘de Zwarte
Mis’ ten gehore bracht.

Foto Helena Basilova copyright Marco Borggreve

Enkele notities bij dit concert
Beethoven schreef tien sonates voor piano en
viool. De beroemdste zijn de Frühlingssonate
(lentesonate) en de Kreutzer-sonate (de
nummers 5 en 9). In april 2006 speelden Liza
Ferschtman en Inon Barnatan vier van de tien
sonates in Zeewolde (de nummers 2, 3, 8 en
10).
De sonates 4 t/m 9 ontstonden in een relatief
korte periode, tussen 1801 en 1803. Ze zijn
gecomponeerd voor de concertzaal en niet in
eerste instantie als huis- of salonmuziek (al zijn
het heerlijke stukken om thuis te spelen!). De
sonates opus 30 werden opgedragen aan tsaar

Woning van Ludwig van Beethoven

Alexander I van Rusland. Beethoven was een
idealist, hij hoopte op sociale hervormingen:
"Alle Menschen werden Brüder". Hij was de eerste werkelijk vrij gevestigde componist, dus
niet in dienst van een adellijk persoon. Deze
tsaar had sociale hervormingen doorgevoerd.
De piano is in de periode dat deze sonate ontstond, volop in ontwikkeling. Het beste instrument dat beschikbaar was toen Beethoven deze
sonates schreef, had nog niet zo'n groot bereik
als onze huidige vleugel. Ook kon er veel
minder hard op worden gespeeld, o.a. omdat de
hamers met leer bedekt waren en omdat de
snaren niet zo strak gespannen konden staan.
(Nu kan dat wel dank zij een stalen frame).
Voor Beethoven's tijdgenoten was het spannend
om te horen hoe hij de steeds toenemende omvang van het klavier gebruikte in zijn werken.
Ook was Beethoven beroemd om de wijze
waarop hij de piano kon laten zingen, wat hij in
deze sonate bijvoorbeeld in het adagio cantabile
(langzaam en zangerig) kon demonstreren. Het
is in deze periode dat Beethoven's doofheid
sterk toeneemt. Hij was tot dan vooral bekend
als virtuoos pianist. Maar Beethoven kon ook
goed viool spelen. In deze sonates zijn viool en
piano vrijwel gelijkwaardig. Ze gaan in dit opzicht verder dan de sonates van Mozart. Maar

het belangrijkste is: dit is prachtige muziek, die
boeit van begin tot eind.
Brahms was enorm kritisch op zijn eigen
werken. Veel werk belandde in de open haard,
waaronder waarschijnlijk vier sonates voor
viool en piano. De drie sonates die dat bespaard bleef, zijn dan ook absolute topwerken.
De derde sonate is de grootste. Het is de enige
in mineur en de meest dramatische. Brahms
schreef deze sonate in 1886. Hij speelde zelf
de eerste uitvoering met in 1888 in Boedapest
met Jenö von Hubay.
Brahms was als jonge man bevriend met
Robert Schumann en diens echtgenote Clara,
de beroemde pianiste (en componiste). Na de
dood van Robert bleef hij bevriend met Clara.
Men vermoedt dat Brahms tenminste erg
gesteld was op Clara, maar tot een huwelijk is
het nooit gekomen, Brahms is ongetrouwd gebleven (net als Beethoven). Schumann is misschien wel de belangrijkste representant van de
Romantiek, de stroming waarbij uitdrukking
van emoties voorop staat. Bijna alle werken
van Brahms hebben echter naast een grote
emotionele uitdrukkingskracht ook een zeer
sterke klassieke vorm. Zo ook deze sonate,
met zijn vier delen snel, langzaam, scherzoachtig en weer snel. Er waren echte Brahmshaters vanwege dit 'formalisme', het vast
houden aan de klassieke structuren. En die
gingen er snoeihard op schrift tegenaan, de
componist Hugo Wolf voorop. Wagner en Liszt,
dat was de ware weg van de vooruitgang. Wij
kunnen ons dat haast niet voorstellen bij zulke
prachtige muziek. (Maar hoe is onze eigen
houding tegenover moderne muziek? Gelukkig

Clara Wieck

klinkt die ook af en toe tijdens een Randmeerconcert!) Maar merkwaardig genoeg heeft juist
Arnold Schönberg, de componist die omstreeks
1913 de atonaliteit "uitvond", het voor Brahms
opgenomen en hem geroemd als voorganger.

Szymanovski is de belangrijkste Poolse componist na Chopin. Hij is geboren in de buurt van
Kiev, in de Oekraïne. Zijn vader was een Poolse
landeigenaar, zijn moeder was een barones van
Zweedse afkomst. Het gezin was erg op kunst

gericht en de kinderen werden alle musicus,
schilder of dichter. Polen zijn erg nationalistisch
(wat we tot op de dag van vandaag merken,
bijvoorbeeld in de EU) en dat komt ook doordat
Polen ligt tussen twee grootmachten, Rusland
en Duitsland, die om de beurt "landje pik"
speelden in Polen. Zo werd na de Russische
revolutie ook het landgoed van zijn ouders onteigend en trok de familie naar Warschau, waar
net de zelfstandige Poolse Republiek was uitgeroepen. Szymanovski was vijf jaar directeur
(tot 1932) van het conservatorium in Warschau, maar had daar geen gelukkige tijd omdat zijn omgeving muzikaal gezien erg conservatief was. Hij had een zwakke gezondheid en
stierf in Zwitserland aan tuberculose.
Szymanovski
heeft
twee
vioolconcerten
geschreven, veel pianomuziek, vier symfonieën
en een Stabat Mater. Dat laatste stuk vind ik
het sterkste werk dat ik van hem ken, ik kan
het u van harte aanbevelen, met name in de
uitvoering van Simon Rattle. Maar ook zijn
enige opera, Koning Roger, is een interessant
werk. (Het is zeven jaar geleden in Amsterdam
opgevoerd.)
Vanaf ongeveer zijn dertigste jaar ondergaat
Szymanowski veel nieuwe invloeden. Hij ontdoet zich van de invloed van Wagner en Strauss
en ondergaat de invloed van met name Debussy. Dat leidt tot een geheel eigen stijl,
waarin veel aandacht is voor instrumentale
kleuren en extatische en drukke melodielijnen
en harmonieën. Hij maakt ook veel studie van
de literatuur uit de oudheid en dat vinden we
terug in de Mythen. Hij maakt veel reizen, o.a.
naar Noord-Afrika en naar Sicilië. Op Sicilië zal

hij het verhaal van koning Roger hebben leren
kennen.
In 1915 schrijft hij een aantal werken voor
viool en piano, de 'Mythen' en de 'Nocturne
en Tarantella'. De Nocturne is op Spaanse
muziek georiënteerd, de Tarantella is een
wervelende Napolitaanse dans.
De Mythen zijn gebaseerd op Griekse mythen.
De bron van Arethusa is een van Szymanowski's meest populaire werken. Deze bron
bevindt zich in de stad Syracuse, vlak naast de
zee. Eens was Arethusa geen bron, maar een
mooie jonge Griekse jaagster, een volgeling
van de godin van de jacht Artemis, die net als
zij niets van mannen moest hebben. Op een
dag was Arethusa uitgeput van de jacht en
zocht verkoeling in een prachtige heldere beek.
Maar daar voelt ze zich betast. Ze vlucht het
bos in en wordt achtervolgd door de riviergod
Alpheus. Ze kan niet ontsnappen: een rivier
kan langer stromen dan een mens kan lopen.
Helemaal uitgeput roept ze Artemis te hulp die
haar verandert in een bron. Artemis graaft
daartoe een tunnel door de grond van Griekenland naar Syracuse. Alpheus verandert zichzelf weer in een rivier en duikt in dezelfde tunnel. En zo zijn ze voor eeuwig verenigd.

La fonte Aretusa

Narcissus was een erg knappe jongen, maar
hij wilde slechts een vrouw die even mooi is als
hij zelf, tsja en zo'n vrouw was er niet!
Hera, de vrouw van Zeus, moest nogal eens op
onderzoek om uit te vinden met wie haar man
nu weer vreemd ging. (Zeus hield er wel van!)
Ze verdacht de nimf Echo, die eromheen
draaide. Hera werd zo boos dat ze Echo veroordeelde: ze zou nooit meer iets uit zichzelf
zeggen en uitsluitend herhalen wat ze hoorde.
Narcissus verdwaalt in het bos. Echo was gek
op hem. Hij roept om hulp en zij herhaalt
steeds wat hij zegt. Hij bezwijkt ook in deze
situatie niet voor Echo. Echo roept Nemesis, de
godin van de wraak, te hulp en smeekt: "moge

hij die geen anderen lief heeft, zichzelf lief hebben!" Narcissus buigt zich om water te drinken
en ziet zijn spiegelbeeld dat hij even voor een
nimf houdt, die even mooi is als hij zelf en

muziek.) Szymanowski schreef de Mythen voor
de Poolse vioolvirtuoos Paul Kochanski endroeg
ze op aan diens vrouw Sofia.
Szymanovski was religieus èn homoseksueel.
Hij moest op een of andere manier de voorschriften van de katholieke kerk verenigen met
zijn geaardheid. De strijd daarmee komt tot
uiting in het verhaal van de opera Koning
Roger. Die speelt op Sicilië in de 12e eeuw.
(Het paleis van Roger is nog in goede staat en
in Palermo te bezoeken). Het mooiste uit de
opera is het extatische lied van Roxanne.
Roxanne is de echtgenote van Roger. Zij
omarmt de Dionysische religie uit het Oosten
die haar gebracht is door een herder/profeet
uit India op wie zij verliefd is.
Alleen lichamelijke liefde kan de
mysteries van de geestelijke en goddelijke
liefde benaderen en tot het artistiek creatieve
leiden. Dat is de Dionysische grondidee van
zijn opera Krol Roger of Koning Roger. De stijl

(Begin citaat)

De Narcissus van Caravaggio

waarop hij ter plekke verliefd wordt. Maar hij
overleeft niet en verandert in een prachtige
bloem, de narcis, die liever naar het water buigt
dan naar de zon. En zo komen wij aan
'narcisme': egoïstische eigenliefde.
Dryaden zijn bosnimfen. Pan is de zoon van
Hermes, hij is de herdersgod met bokkenpoten.
Hij roept 'paniek' op als men hem ziet. Syrinx is
een nimf die niets van mannen wil weten en
zich ook geheel aan Artemis heeft gewijd. Ze
bespot Pan, die haar achtervolgt en bedreigt.
Ze ontsnapt aan Pan door (op haar bede) te
veranderen in een rietstengel. En daarmee

Koning Roger II, Petrus de Ebolo 1196

Pan et Syrinx, Michel Dorigny 1657

maakt Pan de panfluit.
In dit stuk schrijft S. een cadens, dat is een
vrije, meestal virtuoze improvisatie. (De cadens
komt in bijna ieder soloconcert sinds omstreeks
1760 voor, maar vinden we zelden in kamer-

kan beschreven worden met extreme termen
als koortsig voluptueus of driftig gejaagd.
Tegelijk voert Szymanowski een strijd tegen
decadentie: tegen de vestiging van een vaste
stijl, waarna de componist kan overgaan tot de
uitputting of het consumeren ervan, het uitpersen van de citroen zolang het kan. Decadentie
betekent voor hem ook het vestigen van een
stijl, waardoor de spirituele openheid achterhaald en bedorven wordt. In deze totaalaanpak
krijgen het Dionysische, het etnische van de
Poolse volksmuziek en het religieuze in zijn
synthese een nieuwe inhoud. De directe
aanleiding tot de opera zijn de reizen naar
Italië, Sicilië en Noord-Afrika geweest.

De reisindrukken doen de componist op een
meer sensuele manier de muziek benaderen,
wat aanleiding is tot een zich afkeren van de
Duitse voorbeelden (Wagner en R. Strauss),
waar hij tot dan toe naar opkeek. Zijn interesse
voor de Griekse antieke cultuur en de Islamitische wereld betekent voor Szymanowski
een culturele, muzikale en mogelijk ook seksuele bevrijding. De opera wordt dan ook gesi-

Mozaiek van de kroning van Roger II

tueerd op Sicilië in de twaalfde eeuw, een plateau waarop culturen van west en oost, van
noord en zuid, van Middeleeuwen en Renaissance, van Rome en Byzantium, van christendom en islam elkaar kunnen kruisen.

Zijn rechterhand was de geograaf Abu Abdullah
Mohammed al-Edrisi, die ook in de opera een rol
toebedeeld krijgt. De opera vertelt hoe een
herder, die over een onbekende god predikt,
gevangen genomen wordt en voor koning Roger
gebracht. De opera vertelt hoe een herder, die
over een onbekende god predikt, gevangen genomen wordt en voor koning Roger gebracht.Het volk en de aartsbisschop willen zijn
dood. De herder, gekleed in een schamel schapenvel, vertelt over zijn god, die een god van
schoonheid, sensualiteit en vrijheid is. Roger is
verwonderd dat zijn echtgenote, Roxana, zo gefascineerd is door de herder. Eerst wil Roger de
herder ter dood laten brengen, maar als Roxana
en Edrisi pleiten voor hem, laat hij de herder
vrij. Dan zingt Roxana haar lied: een gevoelvolle
en gepassioneerde melodie, waarin ze gratie
vraagt voor de herder.
Op uitnodiging van Roger komt de herder 's
nachts terug: hij is nu rijk gekleed en met prinselijke juwelen omhangen en hij wordt begeleid
door vier gezellen met vreemde muziekinstrumenten. Hun muziek charmeert alle aanwezigen, die zich overgeven aan een wilde en
extatische dans, met Roxana op kop. Maar
Roger verstijft, wordt kwaad en stelt zich
vijandig op tegenover de herder. Hij laat de
herder in de boeien slaan, maar die breekt zijn
kettingen en roept iedereen die zich vrij voelt
hem en zijn geheime en verre roep te volgen.
Roxana, in trance, en vele anderen volgen de
herder.
Uiteindelijk gaat Roger de groep achterna. In de
bergen vindt een offerritueel plaats, waarin de
herder en Roxana extatisch opgaan. Roger
probeert hen te volgen, maar hij kan het niet.
Als iedereen tegen het ochtendgloren in de bergen verdwijnt, blijft hij alleen achter en offert
zichzelf op aan het zonnelicht.
(einde citaat, auteur w.s. Yves Knockaert)

Lied van Roxana (uit Krol Roger)
Bloeddorstige dromen van Roger, laat je bezweren.
Balsem van de nacht, kalmeer zijn wilde hart, zijn grote moed.
Zachtaardig wordt hij van medelijden en mildheid.
Ach, wees de jonge herder genadig, heer,
laat je toorn wegvloeien, de bloeddronken panter gelijk.
Deze nacht valt geen valk een duif aan,
slapen de slangen in de geur van de lelie,
de genade druppelt uit de hemel neer.
Ach koning! Wees de jonge herder genadig!

Wouter Molendijk, 26 okt. ‘07
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vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hannah Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions
zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
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5e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zondag 18 november 2007 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet

Hanna Shybayeva - piano

F. Schubert

Impromptu’s op. posth. 142

(1797-1828)

- nr.1 Allegro moderato
- nr.2 Allegretto

F. Schubert

Sonate op. 143 in a-kl.t. (D784)
- Allegro giusto
- Andante
- Allegro vivace

Schubertiade

~ pauze ~

J. Brahms

uit Klavierstücke op. 118

(1833-1897)

- nr. 1 Intermezzo
- nr. 5 Romanze
- nr. 6 Intermezzo
Johannes Brahms

R. Schumann

Faschingsschwank aus Wien op. 26

(1810-1856)

-

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1
2
3
4
5

Allegro
Romanze
Scherzino
Intermezzo
Finale

Robert Schumann

Hanna Shybayeva

Piano
Met het winnen van zowel de eerste als de superprijs op het YPF Nationaal
Piano Concours te Amsterdam in december 2001 bewees – de inmiddels
Nederlandse - Hanna Shybayeva (1979, Minsk) te behoren tot de top van
het aankomende Nederlandse pianotalent. De jury sprak haar bewondering
uit voor haar ‘muzikale betrokkenheid en technische controle’, en PHILIPSUniversal bracht een CD van haar uit, die zeer lovend in de Nederlandse
dagbladpers werd besproken.
Begonnen aan de Belarus Muziek Akademie te Minsk behaalde zij al op zeer
jeugdige leeftijd prijzen op internationale concoursen, begonnen bij de 1e
prijs op het Internationaal Casale Monferrato Piano Concours in Italië
(1990, zij was toen elf). Sindsdien won zij meerdere prijzen op belangrijke
concoursen, waaronder het Internationaal J.S.Bach Concours (Leipzig,
1992), het Internationaal Piano Concours van Belgrado (1994), het Internationaal Muziek Concours van Scheveningen (1997) en het Internationaal
Piano Concours van Porto (1999).
In 1999 vestigde zij zich in Nederland teneinde haar studie te kunnen voort
zetten bij Naum Grubert aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag,
en in 2000 verscheen haar eerste CD die prompt integraal op RADIO-4
werd uitgezonden. Sindsdien gaf zij talloze recitals in binnen- en buitenland, en soleerde zij bij het Nederlands Philharmonisch Orkest in het Concertgebouw (2002), en het Minnesota Symphony Orchestra in Minneapolis
(VS).
Tussen de bedrijven door volgde zij masterclasses bij John O'Connor, Igor
Roma, Eugen Indjiç, en Murray Perahia en Emanuel Ax. In juni 2004 behaalde zij de 5e prijs op de International Piano-e-Competition in Minneapolis (VS). Zowel in 2004 als 2005 trad zij op tijdens het jaarlijkse Prinsengrachtconcert & Festival te Amsterdam.
In 2004 werd aan Hanna Shybayeva een ondersteuning toegekend door het
Prins Bernhard Cultuurfonds, en in juni 2005 behaalde zij aan het Koninklijk
Conservatorium haar Master of Music eind-diploma met een 10 plus aantekening. Recentelijk vertolkte zij verschillende malen Prokofief’s 3e Pianoconcert o.l.v. Neeme Järvi.
Hanna Shybayeva woont in Den Haag.

Enkele notities bij dit concert
Op 19 november 1828 overleed Schubert, 31
jaar oud, aan buiktyfus, nadat zijn gezondheid
al zes jaar lang grondig was ondermijnd door
een ongeneeslijke ziekte. De laatste twaalf
maanden van zijn leven waren niettemin een
explosie van creativiteit.

De vier ‘Impromptus’ ‘Op. 142’ dateren van
december 1827 en staan dus aan het begin van
deze periode. Daarna ontstonden nog o.a. het
Strijkkwintet, de ‘Grote C-dur Symfonie’, de
Fantasie in f klein voor piano-quatre mains (die
we hier enkele jaren geleden mochten horen)
en drie grote pianosonates.
De Impromptus danken hun naam èn het
opusnummer niet aan Schubert maar aan de
uitgever. Het was Schuberts tweede serie pianostukken die onder deze titel werd gepubliceerd. ‘Impromptu’ betekent ‘improvisatie’ of
‘geïmproviseerd toneelstuk’. Zowel Schubert als
de uitgever wilden het woord ‘sonate’ blijkbaar
vermijden. In het eerste stuk horen we niet
zoals in een sonate een conflict dat uitgevochten wordt, maar lang uitgesponnen thema’s die
je de tijd doen vergeten. Het tweede stuk had
naar de maatsoort en de vorm het ‘scherzo’ van
een sonate kunnen zijn, maar heeft niet het
karakter dat daarbij hoort. De impromptus vormen geen hechte eenheid en worden vaak als
afzonderlijke stukken uitgevoerd.
De Sonate in a klein D. 784 voltooide Schubert bijna vijf jaar eerder, in februari 1823,
toen hij waarschijnlijk al besefte dat hij niet oud
zou worden. Hoewel het werk uit maar drie
delen bestaat (geen scherzo) heeft het een bijna symfonische allure. Dat geldt ook voor de
klank: de pianozetting doet vaak denken aan
die voor een groot orkest, met typisch Schubertiaanse contrast-werkingen, zoals we kennen
van de ‘Onvoltooide’ Symfonie, die Schubert
geschreven had vlak voordat hij ziek werd.
Over de hele sonate lijkt de dreiging van de
dood te hangen. Het eerste deel begint zacht en

onheilspellend. Daarna komt een marsachtig
ritme op gang, traag maar onverbiddelijk, dat
zich zelfs doorzet terwijl het troostende tweede
thema klinkt. Het lyrische, berustende Andante
wordt onderbroken door vlammende protesten,
die nog lang na-echoën. In het derde deel
jagen snelle figuren elkaar koortsachtig na, wat
leidt tot dramatische uitbarstingenen. Ook in
de zangerige passages die hier op volgen, tot
drie keer toe, blijft een innerlijke onrust voelbaar.
Brahms was zelf een groot pianist, maar verrassend genoeg schreef hij na zijn dertigste
voor piano solo bijna alleen nog maar bundels
van relatief korte stukken met een intiem
karakter. Zo’n bundel vormen ook de Sechs
Klavierstücke op. 118, geschreven in 1892.
Brahms componeerde nog maar weinig in deze
jaren; hij stelde zichzelf steeds hogere eisen,
het componeren vergde veel van zijn energie
en tegen zijn zestigste voelde hij zijn krachten
afnemen. Maar wat hij nog maakte was dan
ook van bijzondere kwaliteit. Nog voor het naar
de uitgever ging stuurde hij op. 118 aan de
inmiddels bejaarde Clara Schumann, de
weduwe van Robert, met wie hij al sinds 1853
zeer goed bevriend was. Dit was niet bedoeld
als een hint om de stukken op recitals te spelen: Clara had een jaar eerder afscheid genomen van het concertpubliek en inmiddels
ook van haar functie als pianodocent aan het
conservatorium in Frankfurt. We moeten het
eerder zien als een persoonlijk geschenk aan
misschien wel de enige van wie Brahms zeker
wist dat ze zijn muziek volkomen zou begrijpen. De stukken hebben ieder een uitgesproken eigen karakter, maar zijn alle zes doortrokken van een herfstachtige nostalgie.

Brahms heeft ze niet als eenheid geschreven,
maar wel zorgvuldig geselecteerd en in een zinvolle volgorde gezet. Let bijvoorbeeld op de
manier waarop het raadselachtige begin van
het laatste stuk, het sombere Intermezzo in esklein, aansluit op de lieflijke Romanze.
Schumann schreef zijn Faschingsschwank
aus Wien inderdaad grotendeels in Wenen, in
het carnavalsseizoen van 1839; alleen het laatste van de vijf delen ontstond na zijn terugkeer
naar Leipzig. Het was een spannende tijd voor
Schumann.
Al meer dan een jaar probeerde hij zijn geliefde
Clara Wieck, de op dat moment 20-jarige dochter van zijn voormalige pianoleraar, tot zijn
vrouw te maken, iets waar haar tirannieke vader zich tot het uiterste tegen verzette. Friedrich Wieck beschouwde Schumann als een
mislukkeling en had voor Clara uitsluitend een
toekomst als virtuoos pianiste op het oog.
Schumann hoopte Wenen tot zijn en Clara’s
thuisbasis te kunnen maken, ver van vader
Wieck, maar moest daar na enkele maanden
van afzien, onder andere om de strenge censuur waar hij als redacteur van zijn Neue
Zeitschrift für Musik mee te maken kreeg. De
correspondentie met Clara ging intussen in het
diepste geheim door.
middelste drie delen, Romance, Scherzino en
Intermezzo, zijn korte karakterstukken. De finale is weer grootschaliger; het is een virtuoos,
sonate-achtig stuk waarin twee contrasterende
thema’s worden verwerkt.
Hans Maas - november 2007

‘Faschingsschwank’ betekent ‘Carnavalsklucht’.
Het was de tweede keer dat Schumann zich
door het carnaval liet inspireren, na zijn Carnaval op. 9. De Faschingsschwank bestaat uit vijf
delen. Het eerste en verreweg langste deel
wordt beheerst door het openingthema, dat als
een refrein een aantal keren terugkeert, afgewisseld met korte episodes die ieder een ander
personage ten tonele lijken te voeren. Eén ervan zal wel een Franse soldaat voorstellen: we
krijgen één regeltje van de Marseillaise te
horen. Zelfs zo’n kleine verwijzing naar de
Franse Revolutie schijnt bij de verstikkende
Oostenrijkse censuur taboe geweest te zijn! De

Terugblik op het concert van 4 november
2007 in de Catharinakapel te Harderwijk.
De roem van pianiste Helena Basilova en violiste Lisa Jacobs was hen reeds vooruitgesneld.
Beide grote talenten speelden voor een uitverkochte zaal. Enkele bezoekers waren noodgedwongen zelfs de trap opgeklommen naar de
bovenverdieping van de kapel en hadden zich
daar genesteld. En het klonk ook dáár zelfs heel
mooi werd ons gezegd. Hoewel inleider Wouter
Molendijk de bezoekers tot zijn teleurstelling
moest vertellen dat de ‘Mythen’ van Szymanowski –in overleg- van het programma waren
geschrapt omdat Lisa Jacobs pas hersteld was
van ziekte (het programma zou met de ‘Mythen’
wel erg lang worden), bleek dat nauwelijks een
belemmering. Het programma leed er niet onder en Lisa betoverde het publiek met haar uitvoeringen van de sonates van Beethoven en
Brahms. En Helena Basilova, die onlangs nog te
zien was in het VPRO programma ‘Vrije Geluiden’ met een sonate van Skrjabin, deed niet
voor haar onder.

Nieuwsgierig naar de muziek van Szymanowski
waren de bezoekers zeer zeker, zo vaak is deze
Poolse componist niet te horen in de concertzalen. Maar dat dit ten onrechte is bleek uit de
uitvoering van ‘Chant de Roxane’ en ‘Notturno e
tarantella’. Prachtige muziek en de uitvoering
werd beloond met een langdurig applaus. Dat
Lisa aan de beterende hand was, bleek uit een
vurige toegift.
Lisa en Helena vormen een ingespeeld duo (als
je de foto hiernaast ziet zou je denken dat het
zusjes zijn) en de balans tussen beide musici
was prima. We mogen hopen dat zij nog lang
zullen samenwerken.
Lisa Jacobs meldde nog in een e-mailbericht dat
zij zelf ook erg had genoten van het spelen en
van de sfeer. Ook Helena liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Beiden lieten merken
dat ze graag weer voor dit enthousiaste publiek
willen komen spelen en wij zullen daar in de
toekomst zeker rekening mee houden.

Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hanna Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions
zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Septet met harpiste Gwyneth Wentink
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio

Als u niet wilt wachten op het programmaboekje met bestelformulier voor de
abonnementen, vult u dan a.u.b het formulier in op de volgende bladzijde.
Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten
de heer H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten
U doet ons een groot plezier door een éénmalige machtiging af te geven, dit
bespaart ons veel werk.
Helaas kunnen van te voren géén losse kaarten worden besteld.
Een uitzondering hierop vormen geselecteerde concerten waarvoor via de
Rabobank Randmeren en Rabobank Nunspeet een beperkt aantal kaarten
voor hun clientèle te koop is. De informatie hierover wordt door deze Rabobanken verstrekt via hun regionale magazine dat periodiek wordt toegezonden aan hun leden.
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voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
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voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens
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Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
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Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!
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Concert zondag 16 december 2007
Lendvai String Trio
Hotel De Sparrenhorst Nunspeet

Inhoud
Programma 16 december 2007
Over het Lendvai String Trio
Toelichting bij het concert
Terugblik concert 18 november 2007
Beknopt overzicht programma 2007/8
Extra bestelformulier voor abonnementen
Contactadressen en concertlocaties

6e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zondag 16 december 2007 14.00 uur
Hotel De Sparrenhorst - Nunspeet
Lendvai String Trio
Nadia Wijzenbeek - viool
Ylvali Zilliacus - altviool
Marie Macleod - cello

Josef Haydn

Trio in G gr. t, Hob XVI/40

(1732-1809)

- Allegretto ed innocente
- Presto

Julius Röntgen

Trio, opus 76

(1855-1932)

- Allegro e giocoso
- Un poco andante
- Un poco allegretto e scherzando
(Alt Holländisch)
- Passepied (J.S. Bach)

Zoltán Kodály

~ Pauze ~

Zoltán Kodály

Intermezzo voor strijktrio (1905)

(1882-1967)

Ludwig van Beethoven

Trio in G gr. t., opus 9 nr. 1

(1770-1827)

-

Adagio, Allegro con brio
Adagio, ma non tanto e cantabile
Scherzo, Allegro -/ Trio
Presto

Kodály op jongere leeftijd

Julius Röntgen

Lendvai String Trio

Sinds de oprichting in 2004 heeft het internationele gezelschap, het Lendvai
String Trio, reeds een indrukwekkende carriere opgebouwd. Het trio speelt
regelmatig in vooraanstaande zalen in Europa, zoals het Concertgebouw in
Amsterdam, Diligentia in Den Haag en de Wigmore Hall en de Purcell Room
in Londen. In 2005 won het trio prijzen van de Kirckman Concert Society en
de Maisie Lewis Young Artist Award. Dit resulteerde in twee concerten in de
Wigmore Hall, Londen, begin 2006.
Tussen 2004 en 2006 hield het trio een van de prestigieuze Leverhulme
Chamber Music Fellowships aan de Guildhall School of Music and Drama in
Londen, waar het trio werkte met de befaamde pedagoog David Takeno.
Daarnaast volgde het trio masterclasses bij Sir Colin Davis, Ferenc Rados
en Jurgen Kussmaul.
Het Lendvai String Trio wordt regelmatig uitgenodigd op te treden in series
en tijdens festivals in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Italie en Oostenrijk. Tijdens het seizoen 2006-2007 werd
het trio uitgenodigd voor een reeks concerten in het kader van New Masters
on Tour, van de International Holland Music Sessions. In dit kader speelde
het trio concerten in het Concertgebouw in Amsterdam, Diligentia in Den
Haag, Nybrokajen 11 in Stockholm, Warschau en Riga.Het trio was te horen
op Radio 4 en BBC 3.
In Januari 2007 werd het trio geselecteerd voor de Park Lane Group Series
in de Purcell Room in Londen. Verder staan op de agenda onder andere hun
terugkeer naar de Wigmore Hall in Juli 2007, concerten in Engeland, Nederland en Cyprus en een uitgebreide tournee door Zweden in het kader van
Rikskonserter in 2008. Voor het seizoen 2008-2009 is het trio opgenomen
in het Concert Promoters Network van Making Music voor heel Engeland.

Nadia Wijzenbeek

viool
De Nederlandse violiste Nadia Wijzenbeek is een veelgevraagde soliste en
kamermusicus. Zij trad als soliste op in o.a. het Concertgebouw in Amsterdam, de Royal Albert Hall in Londen met orkesten als het Radio Symfonie
Orkest, de Royal Philharmonic Concert Orchestra en het Nationaal Symfonie
Orkest van de Oekraïne. Nadia geeft regelmatig recitals in o.a. het Concertgebouw in Amsterdam, het Paleis van de Schone Kunsten in Brussel, de
Glazunov Zaal in St-Petersburg en het Rudolphinum in Praag.
Nadia Wijzenbeek won het Davina van Wely Concours en de Philip and
Dorothy Green Award in Londen en was laureaat tijdens het Nationaal
Vioolconcours Oskar Back. Nadia studeerde bij Coosje Wijzenbeek, Elisabeth Perry, Herman Krebbers en David Takeno aan het Conservatorium van
Amsterdam en de Guildhall School of Music and Drama in Londen, waar zij
de Premier Prix behaalde.
Nadia is lid van het Aronowitz Ensemble in Londen en het Sweelinck Ensemble in Amsterdam. Sinds September 2006 is Nadia concertmeester van het
Magogo Kamer Orkest in Tilburg.

Ylvali Zilliacus

altviool
De Zweedse altiste Ylvali Zilliacus geniet een zeer gevarieerde internationale kamermuziekcarriere. Naast het Lendvai String Trio speelt ze geregeld
met de Uppsala Kamer Solisten en met pianiste Karin Haglund. Ylvali is ook
werkzaam als soloaltiste van het barok ensemble English Concert, onder
leiding van Andrew Manze. Met dit ensemble maakte ze opnames voor Harmonia Mundi en maakte ze tournees door Europa, Azie en de VS.
Ylvali studeerde aan de Royal College of Music in Londen bij Simon Rowland-Jones, alwaar ze de Cecil Aronowitz alviool prijs won en haar Postgraduate Diploma met onderscheiding behaalde. In 2002/2003 studeerde
ze bij Tabea Zimmerman in Berlijn en aan het Tanglewood Music Centre in
de VS met beurzen van de English Speaking Union en een DAAD beurs.

Marie Macleod

cello
Britse celliste Marie Macleod won de strijkerscategorie van zowel ‘BBC
Young Musician of the Year’ als van de ‘Royal Overseas League’. Bovendien
won ze de bronzen medaille tijdens het London Symphony Orchestra/Shell
concours.
Samen met duopartner, pianist Martin Sturfält, geeft Marie regelmatig recitals in Engeland en Zweden. Als soliste trad ze op met o.a. het London Symphony Orchestra en het Ulster Orchestra. Ze speelt regelmatig in zalen als
de Wigmore Hall, de Barbican, de Purcell Room, de Queen Elizabeth Hall en
St John’s, Smith Square in Londen. Marie maakte opnames voor Zweedse
Radio en haar concerten werden uitgezonden op BBC 2 en 3 en Classic FM.
Marie is evenals Nadia lid van het Aronowitz Ensemble, dat onlangs werd
geselecteerd als BBC New Generation Artist. In mei 2006 werd ze benoemd
tot solocelliste van Vasteras Sinfonietta. Marie kreeg les van o.a. Louise
Hopkins, Frans Helmerson, David Takeno en Steven Isserlis.

copyright foto’s o.a. Peter Knudson, Clive Barda, Double Take ST

Kanttekeningen bij dit concert
Franz Joseph Haydn (1732-1809), Trio
Hob. XVI.40
‘Papa Haydn’ – al tijdens zijn leven zo genoemd
vanwege zijn grootsheid en warme karakter –
wordt vaak beschouwd als ‘de vader’ van de
moderne muziek. In vele opzichten is hij een
vernieuwer geweest in de ontwikkeling van instrumentale vormen van de muziek. Zo is hij de
grondlegger geweest van de belangrijkste
muziekvormen die we tot in onze tijd tegenkomen: de symfonie, het strijkkwartet en de pianosonate. Haydn schreef hiervoor respectievelijk 104, 69 en 62 composities. Voor het
strijktrio ligt dat anders.

Haydn schreef 175 composities voor dit instrument, waaronder 126 trio’s voor altviool, baryton en cello. Over het ontstaan van Haydns
(enige drie) composities voor viool, altviool en
cello bestaat enige onzekerheid. In 1784 verschijnen de drie tweedelige pianosonates Hob.
XVI.40-42 (ook wel genoteerd als de sonates
opus 53 nrs 1-3) met een opdracht aan prinses
Marie Hermenegild Esterházy, waarschijnlijk

De broodheer van Haydn, prins Nikolaus Esterházy

De baryton van prins Nikolaus Esterházy

Een groot deel van zijn leven werkte Haydn in
dienst van Prins Nikolaus Esterházy als dirigent
en kapelmeester van diens uitstekende orkest
van een kleine 25 musici. Zijn broodheer was
een toegewijd en kundig bespeler van de
‘baryton’. Dit is een, tot eind 1700 gebruikt,
soms zes-, soms zevensnarig strijkinstrument
dat het meest te vergelijken is met de ‘viola da
gamba’.

bedoeld als huwelijkscadeau. Vier jaar later
publiceert de uitgever Hoffmeister drie
strijktrio’s, onmiskenbaar versies van deze pianosonates. Onduidelijk is wie de ‘arrangeur’ is
van deze, overigens zeer fraaie en snel populair geworden, strijktrio’s. Het kan Hoffmeister
zelf zijn geweest, die dan een voor een uitgever zeer ongebruikelijke, maar wel zeer professioneel uitgevoerde actie heeft ondernomen.
Het kan ook zijn dat Haydn er zelf de hand in
heeft gehad, zelfs is het denkbaar dat hij deze
trio’s veel eerder schreef en dat ze model hebben gestaan voor zijn pianosonates Hob.
XVI.40-42.

Julius Röntgen (1855-1932), Trio Opus 76
Vele muziekliefhebbers zullen weten van het
bestaan van de Duits-Nederlandse componist,
pianist en dirigent, Julius Röntgen (inderdaad,
familie van de ontdekker van de röntgenstraling, die daarvoor in 1901 de Nobelprijs voor
natuurkunde kreeg). Echter, slechts weinigen
zullen zijn muziek kennen.
Julius Röntgen werd in 1855 geboren in Leipzig
als zoon van de Nederlandse violist Engelbert
Röntgen, concertmeester van het beroemde
‘Gewandhausorchester’. Zijn moeder was de
Duitse pianiste Pauline Klengel. De kleine Julius
ontpopte zich al snel als wonderkind. Al vóór
zijn tiende jaar begon hij met componeren,
eenvoudige stukjes voor piano en viool. Zijn
eerste composities werden uitgegeven in 1871,
Julius was toen amper zestien! Hij kreeg pianolessen van Carl Reinecke, componist en dirigent van het Gewandhaus orkest (bij fluitisten
bekend om zijn prachtige fluitsonate ‘Undine’).

totaal schreef hij voor cello 14 sonates met piano, een solosonate en drie concerten.
Röntgen was zeer bevriend met zowel Grieg,
waarmee hij een intensieve briefwisseling onderhield, als met Brahms. In 1884 trad hij op
als solist bij een uitvoering van Brahms’ 2de pianoconcert, met de componist als dirigent.
In 1884 was Röntgen één van de oprichters
van het Amsterdams Conservatorium, waarvan
hij later directeur werd (1912-1924). Als componist is Röntgen buitengewoon productief geweest: zijn oeuvre omvat meer dan 650 composities. Daaronder veel kamermuziek, zoals
werken voor piano, pianotrio’s, strijktrio’s –
waaronder het vanavond gespeelde opus 76.
Maar ook strijkkwartetten (22), pianokwartetten (3) en sonates voor blaasinstrumenten
(fluit, hobo, fagot, hoorn) en piano. Daarnaast
vloeiden nog 25 symfonieën, 7 pianoconcerten
en 5 vioolconcerten uit zijn pen. Zijn stijl re-

Compositielessen kreeg hij later in Leipzig en
München.
Nog maar net twintig jaar oud, kreeg Röntgen
een aanstelling als pianoleraar aan de muziekschool in Amsterdam en twee jaar later, in
1877, verhuisde hij naar deze stad. Al gauw
vestigde hij daar zijn reputatie als begenadigd
pianist en was geliefd, niet alleen als concertpianist maar ook als begeleider. Zo trad hij op
met vele beroemde instrumentalisten, waaronder de violist
Carl Flesch en de cellist Pablo Casals. Voor de
laatste schreef hij drie cellosonates en een concert voor cello en orkest. Julius had een speciale voorliefde voor de cello, mede omdat zijn
zoons Engelbert en Frants, beiden leerling van
Casals, voortreffelijke cellisten waren. In het

flecteert vooral die van de ‘Leipziger Schule’,
waar hij zijn opleiding kreeg, en is sterk verwant met het idioom van Brahms. Kortom,
prachtige muziek die ten onrechte in de vergetelheid is geraakt!
De laatste vijf jaar van zijn leven brengt Julius
Röntgen door in de door zijn zoon Frants speciaal voor hem gebouwde villa ‘Gaudeamus’ in
Bilthoven. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, in 1930, ontvangt hij een eredoctoraat
aan de Universiteit van Edinburgh en speelt hij
twee van zijn pianoconcerten met het Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg. In
1932 overlijdt hij in Utrecht.

Zoltán Kodály (1882-1967), Intermezzo
voor strijktrio
Zoltán Kodály kwam ter wereld in een eenvoudig, maar muzikaal milieu. Zijn vader, stationschef van beroep, was een uitstekend amateur violist, zijn moeder zong en speelde goed
piano. Zoltáns muzikaliteit wordt al spoedig
duidelijk. Al vroeg leert zijn vader hem viool
spelen en weet hij zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een voortreffelijke bespeler van de
piano, de altviool en de cello. En al tijdens zijn
schooltijd begint hij met componeren. Zoltán,
een zeer intelligente jongen, gaat in 1900, na
zijn middelbare school met zeer goede examens
te hebben afgesloten, naar Budapest om moderne talen te studeren aan de universiteit en
muziek te studeren aan de Franz Liszt Academie aldaar. In 1906 verwerft hij de doctorstitel op een dissertatie over de coupletstructuur
van de Hongaarse volksmuziek. Het materiaal
daarvoor verzamelde hij tijdens vele reizen
door het land, waarbij hij opnamen maakte op
‘fonograaf cilinders’ (door Thomas Edison uitgevonden in 1877).
In die tijd ontmoet hij ook zijn één jaar oudere
landgenoot Béla Bartok (1881-1945) met wie
hij zijn belangstelling voor de volksmuziek
deelt. Tussen de twee ontwikkelt zich een intensieve en blijvende vriendschap.

Kort na zijn promotie gaat Kodály naar Parijs,
waar hij vooral onder de indruk komt van de
composities van Claude Debussy. In 1907 keert
hij terug naar Budapest om een professoraat
aan de Muziek Academie te aanvaarden.
Van Kodály’s vele composities zijn het meest
bekend de ‘Dansen van Galanta’ en de suite gebaseerd op de, zelden uitgevoerde, opera ‘Háry
János’. Zijn omstreeks 1906 geschreven
‘Intermezzo’ voor strijktrio – een ééndelige
compositie van slechts enkele minuten – vertoont onmiskenbaar enige verwantschap met
Debussy.

Ludwig van Beethoven (1770-1827), Trio
Opus 9 nr. 1
In 1792, een jaar na Mozarts overlijden, vestigt Beethoven zich als 22-jarige definitief in
Wenen. Al gauw wordt hij daar veel gevraagd
als pianist en improvisator. Hij ontmoet er de
toen 60-jarige Haydn en wordt diens leerling.
De verhouding met zijn leermeester zal overigens altijd een stroeve blijven. Composities
van enige betekenis heeft Beethoven toen nog
nauwelijks gemaakt (enkele ervan zijn geregistreerd als WoO nummers, de ‘Werke ohne
Opuszahl’). Zijn eerste schreden op dat pad zet
hij zeer voorzichtig, door zich te beperken tot
stukken voor kleine bezetting, zoals: opus 1:
drie pianotrio’s (1794), opus 2: drie pianosonates (1795), opus 3: een strijktrio (1795).
Aan ‘het grotere werk’ – strijkkwartetten, symfonieën – durft hij nog niet te beginnen, zich
bewust van de onvermijdelijke competitie met
zijn illustere voorgangers Haydn en Mozart. Die
hadden immers al indrukwekkende prestaties
op die gebieden geleverd.
De Serenade opus 8 voor viool, altviool en cello
(1796) en de drie strijktrio’s opus 9 (1797),
beschouwde Beethoven mogelijk als een
vingeroefening voor zijn latere strijkkwartetten, opus 18, die ontstonden in het jaar daarop
(1798). Hoewel het strijktrio werd – en veelal
nog wordt – beschouwd als van ‘lager niveau’
dan het strijkkwartet, heeft Beethoven de compositie van de opus 9 trio’s uiterst serieus genomen en er al zijn talenten in getoond. De
drie strijkers behandelt hij op dezelfde technisch hoogstaande en solistische wijze, waarmee zij allen gelijk gewicht krijgen.
Han Julius, november 2007

Terugblik op het concert van 18 november
2007 in Hotel Vennendal te Nunspeet door
Annette Essers
In de Wintertuin van Hotel Vennendal liep het ’s
middags op 18 november 2007 al vanaf 13:00
uur vol. Er kon geen stoel meer bij! Wel een
teken dat de jonge concerterende pianiste al
min of meer beroemd is om haar spel!

De van origine Russische pianiste is inmiddels
tot Nederlandse genaturaliseerd en voelt zich
hier wonderwel thuis. In Rusland heeft ze vanaf
haar zesde jaar wel 12 leraren gehad en technisch heeft zij daarvan ontzaglijk veel geleerd.Maar hier in Nederland is zij vanaf 1999
gecoached door de beroemde pianist Naum
Grubert, die iedere leerling als uniek beschouwt
en vanuit het hart laat spelen. Inmiddels won
zij ook meerdere internationale prijzen, waarbij
haar muzikale betrokkenheid en technische
contrôle werd bewonderd.
En op haar einddiploma van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag prijkt een 10+
aantekening! De bescheiden pianiste met haar
frêle verschijning speelt de sterren van de hemel en met haar krachtige en gevoelige spel
weet zij haar publiek intens te boeien.
Zij hanteert een lichte en soepele toucher, heeft

kleine handen en dunne vingers, waarmee
zowel zoete tonen als luide accoorden uit de
vleugel kunnen worden getoverd. Die vleugel,
niet eens zo gemakkelijke bespeelbaar, liet zij
zingen en dat is een hele kunst!
Van Franz Schubert speelde zij de Impromptu’s
opus postuum 142 en daarna Sonate opus143
in a-kleine terts. In haar spel klonk veel passie
door en Schuberts weemoed en opstandigheid
wisselden elkaar af. Wel klonk het pedaal af en

toe ietwat lang door. De oorzaak lag misschien bij de kale vloer. ( Ik herinner me dat
één der vorige pianisten een vloerkleed onder
de vleugel liet leggen.)
Na de pauze werden uit de “Klavierstücke opus
118 ” van Johannes Brahms drie korte stukken
gespeeld, die hij 5 jaar voor zijn dood in 1892
schreef. De pianiste legde haar hele ziel in de
vertolkingen. Het was heerlijk om naar dit romantische, lyrische spel te luisteren dat zo uitstekend past bij de herfst met zijn gekleurde
bladeren.
Als laatste compositie werd “Faschingsschwank
aus Wien” opus 26 van Robert Schumann uitgevoerd , waarbij de componist zich door het
carnaval liet inspireren.. Het eerste deel Allegro- heeft een thema, dat verschillende
keren terugkeert, alsof er steeds nieuwe personen worden voorgesteld. Bij één regel uit de
Marseillaise zal dat wel een Franse soldaat geweest zijn! Het deel werd vrolijk met veel
vingervlugheid ten tonele gebracht , terwijl de
volgende Romanze een meer droefgeestig
karakter had. Daarna klonk er een speelse
Scherzino en een lieflijk Intermezzo.

Hanna in gesprek met Annette Essers

De Finale was een overheersend muziekstuk
met vele hoogstandjes, die optimaal door de
pianiste werden benut.
Als toegift speelde de begaafde pianiste een
gevoelige melodie van Skriabin , een rustgevend slot van een bijzondere muzikale middag . Haar briljante spel zal niet gauw worden
vergeten!

Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hanna Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions

zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Septet met harpiste Gwyneth Wentink
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio
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Rabobank Randmeren en Rabobank Nunspeet een beperkt aantal kaarten
voor hun clientèle te koop is. De informatie hierover wordt door deze Rabobanken verstrekt via hun regionale magazine dat periodiek wordt toegezonden aan hun leden.
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Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT
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Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg
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Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal
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Concert zondag 13 januari 2008
Rotterdams Kamerorkest
m.m.v.
Eleonore Pameijer fluit
Cultureel Centrum Harderwijk
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Terugblik concert 16 december 2007
Informatie over de wijnschenkerij na afloop van het concert
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Extra bestelformulier voor abonnementen
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7e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zondag 13 januari 2008 14.00 uur
Cultureel Centrum - Harderwijk
Rotterdams Kamerorkest
o.l.v. Conrad van Alphen
m.m.v. Eleonore Pameijer fluit

Josef Haydn

Fluitconcert Hob. VII f: D1

(1732-1809)

(1781)
- Allegro moderato
- Adagio
- Allegro molto

Béla Bartok

Roemeense Volksdansen Sz 68

(1881-1945)

(1916)

~ Pauze ~

Pablo Escande

El Argentino voor fluit en

(1971-heden)

strijkers

F. Mendelssohn

Sinfonia nr. 9 “La Suisse” (1823)

(1809-1847)

-

Béla Bartok

Grave-allegro
Andante
Scherzo (La Suisse)
Allegro vivace

Pablo Escande

Felix Mendelssohn

Rotterdams Kamerorkest

Het Rotterdams Kamerorkest werd in het jaar 2000 opgericht en is inmiddels niet meer weg te denken uit de nederlandse en internationale muziekwereld. Het orkest heeft zich razendsnel weten te ontwikkelen tot één van
de meest vooraanstaande kamerorkesten van ons land.
Ten grondslag aan dit succes ligt zeker ook de visie van dirigent Conrad van
Alphen: Het vooropstellen van de energie, kleur, richting en spontaneiteit in
de muziek maakt iedere uitvoering sprankelend en vitaal. In combinatie
met het talent en de energieke manier van musiceren van de groep
enthousiaste, ambitieuze beroepsmusici, staat dit garant voor een fantastische muziekbeleving.
Het Rotterdams Kamerorkest speelt een breed repertoire en voelt zich thuis
in alle stijlperiodes, van Bach tot Bartok. Er worden zowel meesterwerken
van beroemde componisten uitgevoerd, als ook nieuwe, speciaal voor dit
orkest geschreven werken.
De bezetting bestaat uit een vaste kern van 21 strijkers, en wordt, afhankelijk van het repertoire, aangevuld met blazers.
Het Rotterdams Kamerorkest wordt geprogrammeerd in de concertseries
van belangrijke zalen zoals het Concertgebouw in Amsterdam, de Doelen in
Rotterdam en muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Daarnaast heeft het
orkest een eigen serie in de Hoflaankerk in Rotterdam, de zeer succesvolle
serie “Klassiek en Wijn”. In toenemende mate wordt dit concept ook buiten
Rotterdam geprogrammeerd. Ook ontvangt het orkest regelmatig uitnodigingen om op te treden op grote internationale muziekfestivals.
In de afgelopen jaren werden succesvolle concerten gegeven met solisten
zoals Janine Jansen (viool), Ronald Brautigam (piano), Liza Ferschtman
(viool), Quirine Viersen, (cello), Tania Kross (zang) en Daniel Hope (viool).
Ook werden een aantal, internationaal uitstekend gerecenseerde, CD’s uitgebracht.
Voor meer informatie: www.rotterdamskamerorkest.com

Conrad van Alphen

dirigent
De Zuid-Afrikaanse dirigent Conrad van Alphen wordt door zowel het
publiek als de musici op handen gedragen vanwege zijn uitvoering en ínterpretatie van het orkestrepertoire. Als ervaren dirigent is hij enorm geliefd
bij orkesten door de manier waarop hij repeteert en concerten geeft, en
wordt voortdurend teruggevraagd bij de orkesten die hij gedirigeerd heeft.
Als artistiek leider en dirigent van het Rotterdams Kamerorkest heeft hij dit
orkest weten te vormen tot één van de beste orkesten van Nederland. Het
Rotterdams Kamerorkest heeft een eigen serie in Rotterdam, maar Conrad
dirigeert het orkest ook in series van vooraanstaande andere zalen, zoals
De Doelen in Rotterdam, het Concertgebouw in Amsterdam en Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.
Sinds 2005 is Conrad van Alphen ook aangesteld als chef-dirigent van het
Staats Philharmonisch Orkest Kislovodsk in Rusland, waar hij van de Ministerie van Cultuur een onderscheiding ontving voor zijn bijdrage aan de cultuur.
Uitstekende internationale recensies kreeg Conrad voor de CD's uitgebracht
door Telarc (werken van Grieg, Dvorak en Elgar), Channel Classics ( Rodrigo's Concierto Madrigal - Editor's choice in Gramophone Magazine) en
Raptus ( reconstructies van recent ontdekte werken van Beethoven). In
september 2007 zullen twee nieuwe Cd's uitgebracht worden. Voor Talent
Records nam Conrad drie Kammersinfonien van Shostakovich op met het
Rotterdams Kamerorkest. Eveneens verschijnt een live-opname van zijn
interpretatie van de beroemde Leningrad Symphonie van Shostakovich met
het Staats Filharmonisch Orkest van Kislovodsk, Rusland.
Conrad van Alphen is een veelgevraagd gastdirigent bij vele orkesten in
het buitenland. Momenteel werkt hij met vooraanstaande orkesten in Bulgarije, Rusland, Slovenië, Polen, Macedonië en Mexico.
De afgelopen jaren heeft hij alle belangrijke orkesten in zijn geboorteland
Zuid- Afrika gedirigeerd: Johannesburg Philharmonic Orchestra, Cape Philhamonic Orchestra, Kwazulu Natal Philhamonic Orchestra, Chamber Orchestra of South Africa en het Nationaal Jeugd Orkest van Zuid Afrika.
Door deze orkesten wordt hij ieder jaar teruggevraagd als dirigent van hun
grote concertseries.
Dichter bij huis, heeft hij o.a. het Limburgs Symfonie Orkest, het Orkest
van het Oosten en het Chursachsische Philharmonie gedirigeerd.
In september 2006 dirigeerde hij met groot succes de Vijfde Symfonie van
Beethoven op het prestigieuze Beethoven Fest in de Beethoven Halle in
Bonn.
Talloze solisten hebben onder leiding van Conrad van Alphen werken met
orkest mogen spelen. Om maar een aantal te noemen: Daniel Hope, Benjamin Schmid, Min-Jin Kym, Graf Mourja, Sasha Rozhdestvensky, Quirine
Viersen, Boris Petruchansky, Ronald Brautigam, Evgeni Mikhailov, Tania
Kross, Wilke te Brummelstroete and John-Edward Kelly.
Conrad van Alphen werd in 1963 geboren in Pretoria., Zuid-Afrika. Op 26jarige leeftijd verhuisde hij naar Nederland om daar als contrabassist te
werken bij het Radio Symfonie Orkest en Kamerorkest Beethoven Academie
in Antwerpen. Daarnaast vervolgde hij zijn orkestdirectiestudie bij Eri Klas
en Roberto Benzi.
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Eleonore Pameijer

fluit
Eleonore Pameijer groeide op in de tropen (Nieuw Guinea en Curaçao) en
kreeg aldaar haar eerste muzieklessen van haar moeder. Terug in Nederland werd zij ingeschreven aan de muziekschool en won eerste prijzen bij
verscheidene jeugdconcoursen. Vervolgens kreeg zij privélessen van de
fluitist Emile Biessen. Na haar eindexamen gymnasium studeerde zij bij
Koos Verheul aan het Conservatorium te Amsterdam, waar ze ‘cum laude’
het solistendiploma behaalde. Er werd haar een studiebeurs toegekend en
daarmee studeerde zij bij Sue Ann Kahn aan het Bennington College in de
Verenigde Staten en volgde masterclasses bij Julius Baker, Samuel Baron
en bij de legendarische Franse fluitist Marcel Moyse. Terug in Europa
studeerde ze bij Severino Gazzeloni aan de Academia Chigiana in Siena
(Italië). Ze volgde cursussen Barokmuziek bij Bart Kuyken, Jos van Immerseel en Ton Koopman, ook behaalde zij de aantekening Kamermuziek bij
Abbie de Quant in Utrecht.
In 1984 wint zij de eerste prijs in het Frank Martin Concours, vervolgens
maakt zij haar debuut in het Amsterdamse Concertgebouw en daarna haar
televisiedebuut met het Fluitconcert van Mercadente. In 1985 komt haar
eerste CD (Sonates van Bach en zonen) uit, die zich in een bijzondere
populariteit mag verheugen. In de pers wordt zij geprezen vanwege haar
“grote uitstraling, muzikale overtuigingskracht, prachtige toonvorming en
rotsvaste techniek”.Van 1985 tot 2000 is zij eerste fluitiste van het ASKO,
en later het Schönberg ensemble.
Als soliste treedt ze op met vele symfonieorkesten en ensembles o.l.v. dirigenten als Philippe Entremont, Richard Dufallo, Oliver Knussen, Peter Eötvös, Ton Koopman, Kenneth Montgomery, Jaap van Zweden, Arturo Tamayo, Ingo Metzmacher, Alexander Vedernikov en Yaron Traub in fluitconcerten van Mozart, Haydn, Telemann, Krommer, Frank Martin, Bernstein,
Schulhoff en vele anderen.
Verschillende malen verleent zij solistische medewerking aan bijzondere
produkties in het Holland Festival o.a. in werken van Heinz Holliger, Theo
Loevendie, Henry Brant, Mauricio Kagel en Karl Heinz Stockhausen. Tevens
wordt zij uitgenodigd om op te treden in bijna alle Europese landen, Israël,
Zuid-Amerika, Canada en de Verenigde Staten.
Eleonore Pameijer gaf wereldpremières van vele nieuwe composities,
waaronder een aantal werken voor fluit en orkest, die speciaal voor haar
werden geschreven door o.a. Peter Schat, Joep Straesser, Jeff Hamburg,
Vanessa Lann, Peter van Onna en Joost Kleppe.
Naast haar solistische activiteiten speelt Eleonore kamermuziek in diverse
combinaties. Zij treedt o.a. op met sopraan Irene Maessen en pianist Rudolf
Jansen, het Jacques Thibaud Trio uit Berlijn, de Japanse pianiste Kyoko
Hashimoto, de Nederlandse tenor Marcel Beekman en met de Italiaanse
meestergitarist Dario Macaluso. Eleonore Pameijer is oprichter en artistiek
leider van de Leo Smit Stichting. Het complete oeuvre van de componist
Leo Smit (1900-1943) is inmiddels op CD verschenen, ook is er een biografie over hem gepubliceerd. De Stichting organiseert sinds 1996 maandelijkse concerten in de Uilenburger Synagoge te Amsterdam.
Eleonore maakte vele radio– en televisieopnames en tevens een groot aantal CD’s, o.a. voor Attacca, Globe, Composer’s Voice, Philips, Olympia en
Channel Classics. Zij is mede-oprichter en directeur van het CD-label FutureClassics.
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Interview met Eleonore Pameijer
Hoe oud was je toen je dwarsfluit ging spelen?
Toen ik vijf jaar was kreeg ik muziekles van mijn
moeder. We woonden in de tropen (Nieuw Guinea en
Curaçao) en daar was geen muziekschool. Mijn moeder kon een beetje pianospelen en ze bestelde een
blokfluit voor me met een boekje erbij van Kees Otten. We begonnen samen met les 1 en toen verder
tot het boekje uit was. Daarna bestelde ze een nieuw
boekje. Toen we terugkwamen in Nederland ging ik
naar de muziekschool en toen ben ik pas dwarsfluit
gaan spelen. Ik was toen elf jaar.
Waarom juist de dwarsfluit?
Ik was inmiddels een beetje uitgekeken op de blokfluit en mijn blokfluitdocent stelde voor dat ik de
dwarsfluit maar eens moest gaan proberen. Ik kreeg
er eerst helemaal geen geluid uit. Gelukkig had ik
een heel geduldige leraar, Piet van der Hurk, die me
steeds weer liet proberen. Steeds maar weer blazen
Ffffffffff, alleen maar ruis, geen klank. Tussenin
mocht ik even gaan zitten, om niet duizelig te
worden, en dan vroeg hij of ik nog een leuke mop
wist of hij vertelde er zelf een. Zo hield hij de moed
er in, net zolang tot ik een stevige toon kreeg.

het conservatorium had ik al een aantal jeugdconcoursen gewonnen. Daarna won ik een eerste prijs
in het Frank Martin Concours. Ik maakte mijn debuut in het Concertgebouw en op de televisie, en
mijn eerste CD kwam uit met sonates voor fluit en
orgel van Bach en zonen. Er werden 7000 exemplaren van verkocht, maar toch ben je dan nog
steeds niet beroemd. Misschien wel een beetje bekend. Het gaat geleidelijk, denk ik. Steeds meer CD’s,
concerten in het buitenland. Maar beroemdheid is
een relatief begrip. Een heleboel mensen luisteren
helemaal niet naar klassieke muziek, dus die kennen
mij dan waarschijnlijk ook niet.
Wat voor fluit bespeel je?
Ik begon op een Nederlandse Kuiper fluit. Daarna
heb ik lange tijd op Amerikaanse fluiten (Haynes,
Powell, Jack Moore) gespeeld. Tegenwoordig speel ik
al een tijdje op de oude Wunderlich-fluit van Hubert
Barwahser (Barwahser was jarenlang de eerste fluitist van het Concertgebouworkest). Zijn weduwe
heeft mij die fluit cadeau gedaan. Ik ben er heel erg
blij mee, het is een fantastisch instrument!
Hoeveel CD’s heb je gemaakt en bij welke labels?
Ik ben de tel een beetje kwijt, ik denk ruim dertig of
zo.... Mijn CD-oeuvre is heel verspreid, ik heb opgenomen voor Philips, Channel Classics, NM Classics,
Olympia, Bijenkorf, Attacca, BV Haast en nog wat
kleinere labels. Er staan op dit moment negen
nieuwe CD’s op stapel. Die komen uit op
FutureClassics, een nieuw label (www.futureclassics.nl)
dat ik zelf mede heb opgericht. Ik vind het fijn dat al
mijn CD’s nu bij hetzelfde label uitkomen,dat is ook
veel handiger voor de promotie en de verkoop.
Je speelt vaak buiten Nederland, naar welke landen
ben je op toernee geweest?
Naar bijna naar alle Europese landen en verder naar
Israël, de Oekraïne, de Baltische Staten, de Antillen,
Brazilië, Argentinië, de VS, Canada en naar India en
Sri Lanka. In het voorjaar ga ik weer op reis, samen
met de Italiaanse gitarist Dario Macaluso maak ik
een toernee door Italië.

Van wie had je nog meer les?
van Herbert Tangelder op de Doetinchemse muziekschool, daarna van Emile Biessen in Hilversum. Op
het Amsterdams Conservatorium haalde ik bij Koos
Verheul mijn solistendiploma (met een tien!) en in
Utrecht studeerde ik kamermuziek bij Abbie de
Quant. Daarna heb ik een tijd in de VS en in Italie
gestudeerd.
Wanneer werd je beroemd?
Dat duurde wel een tijdje. Op de muziekschool en

Hoe komt het dat er zoveel stukken speciaal voor
jou zijn gecomponeerd?
Ik denk dat er langzamerhand wel honderd stukken
voor mij zijn geschreven. Ik vind het altijd erg leuk
om met levende componisten samen te werken. Je
kunt ze van alles vragen over hun composities, dat
kan niet bij componisten die al jarenlang dood zijn
en vaak heb je, als musicus, allerlei vragen over de
partituur. Ik merk wel dat ik kritischer geworden
ben. Ik zoek naar mooie lyrische stukken, waarin ik
mijn instrument optimaal tot zijn recht komt en ik
voer een stuk alleen maar uit als ik er muzikaal geheel achter sta.
Vroeger speelde ik alles wat los en vast zat, de
moeilijkste en raarste dingen, soms heel experimenteel. In een stuk (van Mischa Mengelberg) moest ik
met een jute-zak over mijn hoofd spelen-niet fijn, ik
kreeg het benauwd, het was donker en ik kreeg
enorme kriebelhoest van die jute-stof.

vervolg interview met Eleonore Pameier
Ik heb ook een keer half in het water moeten spelen, bij een evenement van het Utrechts Landschap.
Ik had voor de gelegenheid een kunststof instrument
geleend.
Helaas werd ik erg nat en koud en het duurde uren
voor ik weer thuis was. Die zomer had ik een
chronische bronchitis....
Speel je vaak solo met orkest?
Ja, dat vind ik het heerlijkste wat er is. Ook het engste natuurlijk. Je staat helemaal voor het orkest en
er zitten heel veel musici achter je om jou te begeleiden. Je moet dus wel stevig in je schoenen staan,
maar als het goed gaat, is het alsof je op vleugels de
hemel invliegt.

Je hebt al in de beroemdste zalen opgetreden, met
de beroemdste dirigenten gewerkt en veel CD’s gemaakt. Wat zijn je dromen voor de toekomst?
Ik hoop nog een heleboel mooie concerten te mogen
geven en opnames te kunnen maken met bijzonder
repertoire. Ik heb geprobeerd om muziek van een
aantal vergeten componisten terug te brengen naar
het concertpodium.
Bijvoorbeeld de muziek van de Nederlandse componist Leo Smit (1900-1943), zie www.leosmit.nl.
Daar wil ik graag mee doorgaan, want er ligt nog
heel veel moois verborgen in bibliotheken en archieven. Ook hoop ik mijn kennis te kunnen overdragen aan jonge musici. Ik geef regelmatig masterclasses en workshops, dat is heel leuk om te doen.

Met welke dirigenten heb je samengewerkt?
Teveel om op te noemen, maar o.a. met Ton Koopman, Jaap van Zweden, Richard Dufallo, Oliver Knussen, Peter Eötvös, David Porcelijn, Kenneth Montgomery, Ingo Metzmacher, Alexander Vedernikov,
Reinbert de Leeuw en Yaron Traub.
Deze maand ga ik met het Rotterdam Kamer Orkest
solospelen. We voeren het fluitconcert van Haydn uit
en bovendien een nieuw super-spannend nieuw fluitconcert 'El Argentino' van de jonge Argentijnse componist Pablo Escande. Pablo schreef het werk speciaal voor mij. Het werk beschrijft de Argentijnse
volksaard: in het eerste deel de humor, in het
tweede deel het fatalisme (de 'laat maar waaien'
mentaliteit) en in het derde deel het patserige macho gedrag.
Ik verheug me erop om weer met dirigent Conrad
van Alphen samen te werken. Sinds de toernee die ik
een paar jaar geleden met hem en het RKO maakte
door de Balkan, zijn we dikke vrienden geworden. Hij
werkt keihard, maar je kunt ook enorm met hem
lachen!
Je ziet er altijd heel leuk uit op het podium, heb je
iemand die jouw concertkleding uitzoekt?
Mijn vriendin Lutgard Veraart geeft mij kleuradviezen. Verder zoek ik mijn kleding zelf uit of ik laat
iets maken. In de VS koop ik meestal mijn avondjurken.
Het is heel belangrijk dat het prettig zit, dat ik erin
kan ademen en het vooral dat het past bij de
muziek, die ik ga uitvoeren. Dus bij een impressionistisch stuk, kies ik b.v. een blauw-groene jurk, en
bij een modern programma draag ik liever een
strakke broek en een glitterjasje.

Heb je nog tijd voor hobbies?
Ik lees graag en ik houd ook erg van schrijven. Ik
heb altijd een dagboek bij me als ik op toernee ga.
Ik schrijf stukjes voor het journaal van mijn website
en ook wel eens een artikel voor een muziekblad.
Verder kan ik geweldig luieren, tuinieren, zwemmen,
schelpen verzamelen, dansen, koken en genieten
van etentjes met vrienden.

Wie maakt je mooie publiciteitsfoto’s?
Sinds een paar jaar werk ik samen met Gary Raduziner, een Canadese fotograaf/beeldend kunstenaar.
Hij heeft ook mijn website ontworpen en hij maakt
de CD-covers voor FutureClassics.
Fotosessies met hem zijn vaak heel langdurig en
soms gooit hij alles weg wat hij heeft geschoten.
Maar wat uiteindelijk overblijft, vind ik echt de
moeite waard. In het begin werd ik al snel
ongedurig, maar nu kennen we elkaar. Ik weet dat
hij altijd tot het uiterste gaat en dat herken ik wel,
want dat doe ik zelf ook!
copyright foto’s Gary Raduzine

PABLO ESCANDE werd geboren in 1971 in
Buenos Aires in Argentinië.
Sinds hij in Nederland woont, is hij werkzaam
als componist, bewerker, repetitor en uitvoerend muzikant (piano, klavecimbel en orgel)
Opleiding
Hij studeerde als hoofdvak piano aan het conservatorium van zijn geboortestad Buenos Aires, alwaar hij in 1990 het diploma Maestro Nacional de Musica behaalde.
In Nederland studeerde hij van 1991 tot 1995
oude muziek: klavecimbel, basso continuo en
fortepiano bij Jacques Ogg. In 1994 studeerde
hij orkestratie voor enkele manden bij Roland
Voortman. In 1998 studeerde hij microtonale
compositie bij Rafael Reina aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam en sinds 1995
studeert hij tevens compositie bij dezelfde docent tot 2002.

Sinds 1993 begeleidt hij de lessen en optredens van Max van Egmond als pianist en
klavecinist. In 1995, 1997, 1998 en 1999 was
hij begeleider en klavecimbel stemmer van de
zomercursus “Barokmuziek” van “Casa de Mateus” in Portugal.
Als klavecinist gaf hij concerten in Duitsland,
Nederland, Spanje, Portugal en Japan.
Sinds oktober 1993 is hij werkzaam als vaste
organist bij de Onze Lieve Vrouwenkerk te
Hilversum.
Als repetitor werkte hij mee aan de opera’s:
Dido and Aeneas (Purcell), Francois Guyon
(Kees Olthaus), Idomeneo (Mozart), Bataclan
(Offenbach), An Ode for St. Cecilia’s day, Acis
and Galathea (Händel), La scala di Seta
(Rossini). In de opera Le Nozze di Figaro
(Mozart) uitgevoerd in 2003 in de Opera van
Puerto Rico was hij naast repetitor ook
klavecinist bij de voorstellingen.
In de opera Don Pasquale (Donizetti), o.a. uitgevoerd in Luxemburg in 2001 verzorgde hij de
bewerking van de partituur voor twee piano’s
en was tevens als pianist aan de productie verbonden.
Als pianist begeleidt hij regelmatig concerten in
binnen- en buitenland.
Voor een uitgebreid overzicht van composities
en bewerkingen, zie op zijn website.
http://pabloescande.com

Werk als uitvoerend muzikant
In het muziektheaterstuk "De Virtuoos" (28
voorstellingen) werkte hij als klavecinist, samen
met Ina van Faassen en Sytse Buwalda. Ook
werkte hij mee aan het "Barok"-project van
"Introdans" (36 voorstellingen) als arrangeur en
klavecinist van het ensemble.

Kanttekeningen bij dit concert
Franz Joseph Haydn (1732-1809) - Fluitconcert
in D Hob. VIIf: D1
Over het auteursschap van het Fluitconcert in D zijn
de geleerden het (nog) niet eens. Lange tijd werd dit
concert toegeschreven aan Joseph Haydn, maar
deskundigen vermoeden nu dat het werk is gecomponeerd door een tijdgenoot, de Oostenrijkse componist Leopold Hoffmann. Ook de broer van Haydn,
Michael, wordt wel als auteur genoemd. Om een en
ander nog verwarrender te maken vermelden de
handboeken nog een ander fluitconcert in D van
Haydn, Hob VIIf/1, doch de partituur van dat concert
is verloren gegaan. Terzijde: Haydn had geen hoge
pet op van deze Hoffmann.. Hij vond die Leopold
maar een irritante pocher, een praatjesmaker die
hem op alle mogelijke manieren onderuit probeerde
te halen. Toch moet deze in Wenen geboren en getogen componist een bekwaam musicus zijn geweest.
Zijn respectabele loopbaan en imponerende output
liegen er niet om. Hij heeft meer dan zestig symfonieën op zijn naam staan, meer dan dertig missen,
en vele concerten, waaronder niet minder dan twaalf
voor fluit. Beslist geen kleine jongen dus.
Het concert in D is geschreven voor fluit, strijkers en
twee hoorns ‘ad libitum’ (naar eigen inzicht). Het
eerste deel, Allegro moderato, is een energieke
monothematische beweging op een gepuncteerd
ritme, bekend uit de Empfindsame stijl van Carl
Philipp Emanuel Bach. Het langzame middendeel,
Adagio, is een waardig voortschrijdend lied, met
bloemrijke versieringen van de soliste. Opnieuw
vallen de telkens weerkerende gepuncteerde accenten in de tutti op. Een wervelende finale, Allegro
molto, sluit dit aangename klassieke concert af. Het
moet na beluisteren van het concert worden
toegegeven: eigenlijk zou deze muziek best van Joseph Haydn zelf hebben kunnen zijn.
Béla Bartók (1881-1945) - Roemeense Volksdansen Sz 68

Muziekliefhebbers weten natuurlijk dat Béla Bartók,
tezamen met zijn collega Zoltán Kodály, jarenlang
etnografisch onderzoek heeft verricht naar de
volksmuziek van het Hongaarse volk. Zijn reizen
voerden de componist ook over de landsgrens naar
Roemenië, waar tot op de dag van vandaag van
origine Hongaarse bevolkingsgroepen leven. Zeven
van deze in het grensgebied in Roemenië opgetekende volksmelodieën arrangeerde Bartók in
1915 voor piano. Bartók wilde daarmee niet alleen
muzikaal een daad stellen, maar ook een politieke.
De 1e WO verdeelde Hongarije en Roemenië, de verbondenheid van de volkeren ten spijt. Door middel
van deze altijd populair gebleven Roemeense Volksdansen verklaarde hij zich solidair met zijn volksgenoten in den vreemde. Bartók droeg de compositie op aan Ion Busitia, een Roemeense schoolmeester met wie hij tijdens zijn reis in 1909 plezierig samen had gewerkt. De Duitse componist Arthur Willner (1881-1959) maakte in 1929 de versie
voor strijkorkest die vanavond wordt gespeeld.
Pablo Escande (geb. 1971) - El Argentino voor
fluit en strijkers
Op het moment van schrijven van deze programmatoelichting is de inkt nog nat van het derde en laatste deel van de compositie ‘El Argentino’ van de Argentijns/Nederlandse componist Pablo Escande.
Pablo, geboren in Buenos Aires, volgde aldaar
muziekonderwijs aan het conservatorium. Na zijn
afstuderen is hij - 20 jaar oud - naar Nederland gekomen om zich hier te lande verder te bekwamen in
de ‘Oude Muziek’ en om compositielessen te nemen.
Inmiddels is hij genaturaliseerd Nederlander. Hij
componeert, maakt bewerkingen van bestaande
composities (bijvoorbeeld de bewerkingen voor strijkorkest en slagwerk van Spaanse liederen die
eerder dit seizoen door Tania Kross met het Rotterdams Kamerorkest werden uitgevoerd) en werkt als
repetitor met vocalisten van opera en oratorium. ‘El
Argentino’, een driedelige portrettering van de ‘De
Argentijn’, is geschreven in een melodische, modale
toonzetting, ritmisch geprononceerd met tangoachtige elementen. Eleanore Pameijer, voor wie het
werk is gecomponeerd, verzorgt vanavond tezamen
met het RKO de wereldpremière van het kersverse
opus.
De compositie - vertelt Escande - is een muzikale
typering van karakteristieke trekjes van de Argentijn. Het eerste deel, La joda (de grapjurk), zet de
Argentijn neer als een clown, humoristisch, maar
soms ook zwaarmoedig. De structuur van de
beweging lijkt op de dacapo-vorm (ABA), maar de
recapitulatie is niet volledig identiek aan het voorafgaande. De stemming is giocoso: dat wil zeggen:
snel, grappig, met een lach en een traan. Het middendeel, El fatalismo, verklankt het fatalisme dat zo
eigen is aan de Argentijn. De Italiaans/Spaans/
joodse origine maakt hem een tikje onverschillig
voor hoe het in het leven loopt. Niet moeilijk doen,
je neemt het zoals het is. Beetje melancholiek,
beetje nostalgisch. La canchereada (de alleskunner)
is een energieke persiflage in de vorm van een fuga
op het patserige ‘dat doen we wel even’ -gedrag van
de Argentijn. Afwisselend spelen de strijkers de
markante fuga en de fluit virtuoze ritornello’s.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Sinfonia nr. 9 in c ‘La Suisse’
De vier kinderen - Fanny, Felix, Rebecka en Paul - in
het welgestelde Duitse bankiersgezin MendelssohnBartholdy behoorden bepaald niet tot de kansarmen
in de samenleving. Vader Abraham en moeder Lea
zagen er zorgvuldig op toe dat hun talentvolle
nazaten alle mogelijkheden benutten om zich optimaal te ontplooien. De beste privé-leraren werden

schetsen, in brieven en in muziek. Aan zijn muziekleraar, Carl Friedrich Zelter, stuurde hij een levendig
verslag van een overnachting in een herdershut:
“Nadat ’s avonds de koeien zijn gemolken legt men
zich te rusten op het hooi en snurkt met de ossen en
de zwijnen, die geloof ik ook in de hut slapen - vanwege de vochtigheid. Wij reizigers moeten er, evenals onze voedselvoorraad, een wonderlijke indruk
hebben gemaakt. Om in zo’n hut sjaaltjes, kanten
kragen, en God moge weten hoe al die modesnufjes
nog meer heten, te zien, was even vreemd als de
dikke melk en de kaas die de herders serveerden,
en de chocola en bonbons te eten waarop de dames
ons trakteerden. En dat alles met het uitzicht op de
schitterende Jungfrau!”
Zo levendig is ook dit charmante strijkersymfonietje.
Een ernstige ouverture (Grave) gaat vooraf aan een
fris Allegro met een verrukkelijke drive. Je ziet, bij
wijze van spreken, de kinderen Mendelssohn op een
alpenweitje onbezorgd tikkertje spelen. Beetje uitdagen, snel wegrennen, tik, tik, tik, hebbes, je bent
‘m! Het Andante is een tedere pastorale in ABAvorm. De ernstige ondertoon halverwege is bedoeld
als contrasterend element. Toch opmerkelijk, zo’n

aangetrokken. Elke ochtend al om vijf uur rinkelde
voor de kinderen de wekker. Op het programma
stonden lessen in geschiedenis, Grieks en Latijn,
natuurkunde, filosofie, literatuur, tekenen (Felix zou
later ook een begaafde aquarellist worden) en
natuurlijk veel theorie en beoefening van muziek.
Daarnaast werd er ook de nodige aandacht besteed
aan lichaamsbeweging: zwemmen, paardrijden en…
dansen. Zo’n lesrooster zou heden ten dage ondenkbaar zijn. De kinderen gaan nu al de straat op om te
protesteren tegen slechts 1040 uur in een héél jaar!
Bij de Mendelssohntjes wierp zo’n Spartaans roosters
wel degelijk vruchten af. Al op achtjarige leeftijd
presteerde Felix het om alle symfonieën van Ludwig
van Beethoven uit zijn hoofd op de piano te spelen.
En ook op de viool was hij al jong professioneel
geschoold. Vóór zijn twaalfde had hij een cantate,
een pianotrio, een vioolsonate, vier pianosonates en
twee complete operettes gecomponeerd. In 1970
kwamen twaalf strijkerssinfonia’s boven water, die
de tiener al in de jaren 1821/23 voor huiselijke zondagochtendconcerten had geschreven. De componist
was zelf debet aan de veronachtzaming van de charmante werkjes. Hij zag deze sinfonia’s als oefenstukjes, geen publicatie waardig. Nu zijn het geliefde
werken, die strijkorkesten graag spelen.
De bijnaam ‘La Suisse’ ontleent de negende sinfonia,
gecomponeerd in de eerste maanden van 1823, aan
het op Zwitserse volksmuziek gebaseerde Trio in het
derde deel. Het jaar tevoren had de familie Mendelssohn een bezoek aan de Alpen gebracht. De herinneringen aan die reis legde de jeugdige Felix vast in

passage, bedacht door een knaap van nog geen
veertien jaar oud. Echt vakwerk! Dan volgt het flitsende Scherzo. Haastige spookgestalten ijlen voorbij. Het Trio ‘La Suisse’ is hiervoor al geduid. De finale, Allegro vivace, spurt atletisch voorbij. Plots
duikt een fuga op. Dan weer herken je de
klassieken. Ja, der Felix had Zelters leerstof met
veel Bach, Haydn en Mozart goed bestudeerd.
Han van Tulder

afbeeldingen: Felix Mendelssohn en zijn vrouw Cécile die
hem slechts 6 jaar zou overleven.

Terugblik op het concert door het Lendvai
Strijktrio op 16 december 2007 in Hotel
De Sparrenhorst
Het Randmeerconcert, dat op 16 december 2007 in
Hotel Sparrenhorst werd gegeven was zeer boeiend
en van bijzondere klasse. Er was een grote toeloop
van concertbezoekers, die op bekende musici zoals
de Nederlandse violiste Nadia Wijzenbeek af waren
gekomen. Geen wonder, want wie herinnert zich niet
haar tante Koosje Wijzenbeek met de jonge
“fiddlers”.. Nadia had eveneens les van Koosje en
heeft daar stellig veel discipline en precisie geleerd.
Ook studeerde zij bij Herman Krebbers. Zij geeft
regelmatig recitals in het Concertgebouw te
Amsterdam, het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel, de Glazunov zaal te Sint Petersburg en het
Rudolphinum te Praag.
Het “Lendvai String Trio”wordt verder gevormd door
de Zweedse altvioliste Ylvali Zilliacus en de Britse
celliste Marie Macleod. Ook Ylvali maakt geregeld
concertreizen door Europa, Azië en de VS met het
Barokensemble English Concert. De Britse celliste
Marie Macleod geeft regelmatig recitals in Engeland
en Zweden. Zij speelde in vele zalen te Londen en
won de Strijkerscategorie bij de BBC.In mei 2006
werd zij benoemd tot solocelliste van Vasteras
Sinfonietta.
In 2004 zijn de drie strijkers gestart met het
“Lendvai String Trio”. Hun spel is grote klasse en je
zou niet denken dat zij nog maar drie jaar bestaan .
Bovendien zijn er maar heel weinig strijktrio’s en die
uitdaging zijn zij ook aangegaan.
Hun spel was ook per instrument goed te volgen en
daar viel veel van te genieten. Het meeste vielen de
violiste en de cello op, maar ook de altvioliste met
haar begeleidende taak leverde zuiver spel.

Allereerst speelden zij een Trio in G gr.t. van Josef
Haydn . De inzet was fraai en evenwichtig, maar het
stuk klonk wel een beetje saai. Het Presto kreeg
meer tempo en passie en de lage noot ter afsluiting
van de cello had een geestig trekje.
De tweede compositie was van Julius Röntgen, die
als musicus wel bekend is. Hij was een uitstekende

pianist en trad ook op met violist Carl Flesch en
cellist Pablo Casals.
Elk stuk was voor hem een ontdekking Zo ook Trio,
opus 76. Ook de strijkers waren voor het publiek
een ontdekking. Naadloos sloten de delen zich
aaneen. Het samenspel was magnifiek! Het karakter
van elk onderdeel werd duidelijk en met veel
precisie naar voren gebracht.
Na de pauze werd een Intermezzo voor strijktrio uit
1905 van Zoltán Kodály vertolkt.
Na zijn studie aan de Universiteit ging hij muziek
studeren en verdiepte zich in de Hongaarse
volksmuziek. In die tijd ontmoette hij ook Béla
Bartok met wie hij zijn belangstelling voor de
volksmuziek deelde.Opvallend was de fraaie
klankleur van de strijkers en de cello als bas, die
tevens een soort tokkel produceerde.. Ook de soli
van de violiste en de cello raakten de ziel.
De laatst uitgevoerde compositie werd een Serenade
in D gr.t. op.8 van Ludwig van Beethoven. Een
vrolijke mars met een leuk dansritme klonk in het
eerste onderdeel, gevolgd door melodieuze tonen in
het Adagio. Het Menuet had in aanvang enige
aarzeling , maar kreeg allengs een pittig ritme. Het
volgende onderdeel was een allegaartje, maar dat
lag niet aan de dames, maar aan Beethoven. De
Polacca dans werd duidelijk met veel enthousiasme
gespeeld. Zoals we van Beethoven kennen, kwam
hij moeizaam aan het einde. Herhaling na herhaling
en dan toch nog plotseling: Fini !

De celliste wist prachtige warme klanken uit haar
cello te halen en ook de getokkelde staccato’s waren
opvallend. De violiste speelde, een eerste viool
waardig, met mooie warme melodieuze streken.
Hun entrée was spectaculair: Zij kwamen in de
Belvédèrezaal van de lange trap afgedaald naar het
podium.

Langdurig applaus en een boeket bloemen was de
beloning voor de dames, die prompt werd
beantwoord met de uitvoering van van een Presto
uit een Trio in G gr.t. van Beethoven als toegift,
waarna opnieuw laaiend applaus volgde.
Het was een enthousiast besluit van een fraaie,
muzikale en boeiende middag!
Annette Essers

Wijnschenkerij na afloop van het concert

Uniek is de door het Rotterdams Kamerorkest ontwikkelde serie “Klassiek en Wijn”.
Hierbij presenteert dirigent Conrad van Alphen niet alleen zijn keuze van boeiend klassiek
repertoire, maar ook zijn favoriete wijnen. Na het concert kunt u gratis enkele kwaliteitswijnen
proeven, waar u in een ontspannen ambiance samen met dirigent en musici van kunt genieten!
De succesvolle serie “Klassiek en Wijn” van het Rotterdams Kamerorkest in de Hoflaankerk in
Rotterdam-Kralingen is inmiddels een begrip in de regio.
Nu ook te beleven in Cultureel Centrum Harderwijk.
De wijnen worden aangeboden door:

En wat mag u anders verwachten van een Zuid-Afrikaanse dirigent: de wijnen komen uiteraard ook
uit Zuid-Afrika!

Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hanna Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions

zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Septet met harpiste Gwyneth Wentink
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio

Als u niet wilt wachten op het programmaboekje met bestelformulier voor de
abonnementen, vult u dan a.u.b het formulier in op de volgende bladzijde.
Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten
de heer H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten
U doet ons een groot plezier door een éénmalige machtiging af te geven, dit
bespaart ons veel werk.
Helaas kunnen van te voren géén losse kaarten worden besteld.
Een uitzondering hierop vormen geselecteerde concerten waarvoor via de
Rabobank Randmeren en Rabobank Nunspeet een beperkt aantal kaarten
voor hun clientèle te koop is. De informatie hierover wordt door deze Rabobanken verstrekt via hun regionale magazine dat periodiek wordt toegezonden aan hun leden.

Randmeerconcerten 2007-2008

- bestelformulier voor abonnementen

dhr. en/of mevr.
adres
postcode en plaats
telefoon
e-mail *)
*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief per e-mail wilt ontvangen

Bestelt hierbij:
abonnement(en) voor 7 concerten à € 84,(u hoeft niet aan te geven welke 7 concerten van

in totaal €

de 12 concerten u wilt bezoeken)

passe-partout(s) voor alle 12 concerten à € 120

in totaal €

vriendenbijdrage(n) à € 13 (of meer) per persoon in totaal €
totaal

€

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)
machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van
rekening
t.n.v.
te

maakt dit bedrag over naar rekening 3177.78.722 t.n.v. St. Randmeerconcerten
te Vierhouten

plaats en datum:

handtekening voor akkoord:

+

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED
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Concert zondag 3 februari 2008
Gambomania
Ralph Rousseau Meulenbroeks
viola da gamba
Hotel Vennendal Nunspeet

Inhoud
Programma 3 februari 2008
Over Ralph Rousseau Meulenbroeks
Over de componisten
Toelichting bij het concert door Leo van Wijk
Terugblik concert 13 januari 2008
Beknopt overzicht programma 2007/8
Contactadressen en concertlocaties

8e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zondag 3 februari 2008 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet
Gambomania
Ralph Rousseau Meulenbroeks
viola da gamba

Louis de Caix d'Hervelois
(ca. 1675-1760)

Cors de Chasse in D major

Tobias Hume

uit "The first part of ayres for the
viole de gambo alone" (1605)

(1569-ca 1645)

- My mistresse hath a pritty thing
- A question
- An answer
- Now I come

Marin Marais
(1656-1728)

uit "Le deuxième livre de pièces
de viole" (1701)
- Les Folies d'Espagnes

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

uit "Der getreue Musikmeister"
sonate voor viola da gamba solo
D gr.t. (1728/29)
-

Louis de Caix d’Hervelois

andante
vivace
recitatif
arioso, andante
vivace

~ pauze ~
Marin Marais

uit "Le quatrième livre de pièces
de viole" (1717)

Marin Marais

- Arabesque

Louis de Caix d'Hervelois Plainte in C gr.t.
Karl Friedrich Abel

Sonate in d kl.t.

(1723-1787)

- allegro
- adagio
- tempo di minuet
- allegro

Karl Friedrich Abel

Ralph Rousseau Meulenbroeks
Ralph Rousseau Meulenbroeks speelde op 8-jarige leeftijd piano, gitaar en
basgitaar en combineerde later zijn conservatoriumstudie contrabas (bij
Henk Guldemond) met een universitaire studie en een promotie in de
natuurkunde. Aan zowel zijn doctorstitel als zijn diploma "Uitvoerend Musicus" wist hij het predicaat cum laude te verbinden. Als bassist werd hij
gevraagd voor het Koninklijk Concertgebouworkest en werkte hij met dirigenten als Riccardo Chailly, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt en sir
Georg Solti. Hij trad daarnaast veelvuldig op als solist, zowel in recitals als
met orkestbegeleiding en maakte diverse radio-, tv- en cd-opnamen. Bovendien vond hij nog tijd om zich in diverse bands bezig te houden met
jazz-, pop- en rockmuziek.
De kennismaking met de viola da gamba in 1996 gaf Ralph de gelegenheid
om zich verder als solist te gaan profileren en zo zijn zoektocht naar de
pure muziekervaring een extra impuls te geven. Sindsdien specialiseert hij
zich in de authentieke uitvoeringspraktijk en studeert hij viola da gamba bij
Jaap ter Linden. Hij kreeg tevens onderricht van Anneke Pols, Rainer Zipperling, Mieneke van der Velden, Freek Borstap en Philippe Pierlot. Hij heeft
een uitgebreide concertpraktijk, onder meer met het het ensembe Victoria's
Delight (met David Jansen, orgel en clavecimbel). Daarnaast is hij een veelgevraagd solist, bijvoorbeeld voor voor gamba solo-optredens en uitvoeringen van de passies en cantates van J.S. Bach. Met de viola da gamba
speelde hij voor radio en tv en heeft hij zijn medewerking verleend aan diverse cd-opnames, waaronder een drietal veelgeprezen solo-CD's en een
dvd met muziek voor viola da gamba alleen en de eerste cd-opname van de
Matthaeuspassie van J. Theile.
Ralph speelde solo in de serie Fringeconcerten van het Festival Oude Muziek
te Utrecht (2000-2002), in 2003/2004 in het kader van het Netwerk Oude
Muziek, in 2003 en 2004 op het Internationale Kamermuziekfestival te
Utrecht, in het Festival Mitte Europa (D) en in kamermuziekfestivals te
Brussel, Amsterdam (Grachtenfestival), Parijs, Wroclaw (Polen) en Stratford-on-Avon (UK). Hij speelde recentelijk solo met de Residentie Bach Ensembles, Het Gelders Orkest, het Krakaus Philharmonisch Orkest en het
Concertgebouworkest en werkte samen met artiesten als Roger Norrington,
Max van Egmond, Claron McFadden en Janine Jansen. Met dichter Ingmar
Heytze trad hij op tijdens de Nacht van de Poëzie in 2007. Buiten Nederland
was hij als solist te horen in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Polen, België,
Zwitserland, Zweden, Thailand, China en de VS.
Ralph bespeelt een origineel 6-snarig instrument van Georg Aman (begin
18e eeuw) en twee kopieën van 17e eeuwse gamba's: een 7-snarige basgamba naar Michel Collichon (1693), gebouwd door Reinhard Ossenbrunner
en een 6-snarige "division viol" naar Christopher Simpson (1665), gebouwd
door Floris-Jan van der Voort. De strijkstokken komen van Joel Sivan en
Gerhard Landwehr.

foto en foto voorblad Dierk Hendriks

Over de componisten
Louis de Caix d’Hervelois (ca 1675-ca 1760)
Deze componist schreef bijna uitsluitend voor
de viol of viola da gamba. Zijn andere stukken,
vaak voor fluit, zijn meestal een transcriptie
van zijn vioolmuziek. Louis de Caix d’Hervelois
was een leerling van de grootmeester Marin
Marais. Over zijn leven is erg weinig bekend,
mogelijk is hij geboren in de buurt van Amiens
in Noord Frankrijk. Zijn exacte geboortedatum
is een vraagteken. Desondanks is hij niet vergeten omdat hij behoorlijk veel muziek heeft
nagelaten.

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Telemann was een Noordduits componist, dirigent en organist, die in zijn tijd meer werd gewaardeerd dan Johann Sebastian Bach. Zijn
oeuvre bestrijkt vele terreinen, zoals kerkmuziek, opera’s, cantates, oratoria, motetten
en vele instrumentale werken. Beweerd wordt
dat Telemann de meest productieve componist
aller tijden is. Carl Philipp Emanuel Bach was
zijn petekind.

Tobias Hume (1569-ca 1645)
(Uitgebreide informatie over Tobias Hume is te vinden in
onze concertbrief van 2006/7 nr. 11).

Louis de Caix d’Hervelois woonde tegenover
de kerk van Saint Eustache in Parijs

Marin Marais (1656-1728)
Marin Marais was niet alleen een beroemd componist die door tijdgenoten hoog werd geschat,
maar ook een begenadigd gambaspeler. Een
groot deel van zijn muziek heeft hij uitgegeven
in “Pièces de Violes” met honderden composites
voor de viola da gamba. Het grootste deel van
zijn werkzame leven diende hij aan het Franse
hof. (De Franse film uit 1991 ‘Tous les matins du monde’
gaat over zijn leven met Gérard Depardieu in de rol van
Marais).

Titelblad van een muziekboek van Marin Marais

Hume had als beroep legerofficier. Naar verluid
stierf hij in zeer behoeftige omstandigheden.
Hij had een voorliefde voor de viola da gamba
en heeft slechts twee muziekboeken gepubliceerd.
Karl Friedriech Abel (1723-1787)
Abel werd geboren in een muzikale familie en
speelde uitstekend viola da gamba. Hij componeerde veel voor dat instrument, maar ook
veel symfoniën en kamermuziek. Hij was in
zijn tijd een populaire componist.

Kanttekeningen bij dit concert

lariteit in Frankrijk aan het begin van de 18e eeuw
aan de hoven van Lodewijk XIVe en XVe. Monsieur

In april van het vorige jaar heeft Ralph Meulenbroeks
samen met David Jansen het programma ‘Victoria’s
Delight’ ten gehore gebracht. Nu kunt u hem in zijn
soloprogramma ‘Gambomania’ beluisteren. Ralph
Meulenbroeks zal zelf de stukken die hij speelt van
een uitvoerige toelichting voorzien.
Viola da Gamba.
Gamba is het Italiaanse woord voor been. De viola
da gamba’s (discant- , alt-, tenor- en basgamba)
worden rechtopstaand bespeeld door ze tussen de
onderbenen te klemmen. Dit in tegenstelling tot de
kleinere strijkinstumenten, de viola da braccio
(armviool), die op de vioolmanier bespeeld worden.
De viola de gamba’s zijn in de 15e eeuw in Spanje
ontstaan uit een drietal instrumenten: De Moorse
rebab, de luit en de vedel. De gestreken viola da
gamba’s met een ronde hals hebben vijf of zes
snaren en op die hals zijn fretten (bünden) aange-

bracht. De strijkstok wordt onderhands vastgehouden.
Aan het einde van de 15e eeuw (rond 1480)
ontvluchtten joden en moslims Spanje, hiertoe gedwongen door de Spaanse inquisitie. Op hun vlucht
namen zij ook gamba’s mee en zo kwamen deze instrumenten op andere plaatsen in Europa terecht. In
Italië vond verdere ontwikkeling van het zes-snarige
type plaats. In landen boven de Alpen werd de vijfsnarige variant het meest gebruikt.
In de 16e eeuw was het nog geen solo instrument,
die eer was weggelegd voor de luit. De gamba werd
gebruikt als een begeleidingsinstrument voor zang of
ook als basstem in ensembles.
In de 17e eeuw werd de viola da gamba in de
Engelse ‘upper class’ ook als solo instrument populair. Voor de elite was een viola da gamba (Lyra viol)
een statussymbool. De instrumenten werden prachtig
bewerkt en van familiewapens voorzien. Componisten als John Bull, William Lawes en John Jenkins
schreven muziek voor de aristocratie.
In Noord Europa verloor de vijf-snarige variant
steeds meer terrein en haar rol werd overgenomen
door de zes-snarige in Italië doorontwikkelde viola da
gamba.
Toen de barokviool met haar heldere klank opkwam
in het zeventiende-eeuwse Italië, verdween ook de
kleinste (discant) gamba naar de achtergrond.
De viola da gamba (tenorgamba) werd het meest
gebruikte instrument en kreeg haar grootste popu-

de Saint-Colombe heeft een extra zevende snaar
toegevoegd, waardoor het instrument nog
gevoeliger klonk. Componisten als Rousseau, Danoville en Marais schreven prachtige stukken in de
vorm van Suites en Dansen voor dat instrument.
Vervolgens werd deze Franse stijl ook aan de Duitse
vorstenhoven populair. Vorsten zoals Frederik Willem van Pruisen en Frederik Willem I van Brandenburg bespeelden zelf een viola da gamba.
Op verzoek van deze vorsten werden composities
gemaakt door o.a. Carl Friederich Abel, Johannes
Schenck en later ook door Georg Philipp Telemann
en Carl Heinrich Graun.
Na 1750 raakte de viola da gamba door de opkomst
van de cello (met een groter geluidsvolume) steeds
meer op de achtergrond. In de 19e eeuw werden
veel viola da gamba’s zelfs omgebouwd tot cello’s en
bij dat ombouwproces zijn er veel gesneuveld. Pas
na 1880 nam de belangstelling voor de viola da
gamba weer toe.

Rond 1900 heeft de Engelse instrumentenbouwer en
muziekonderzoeker Arnold Dolmetsch veel bijgedragen aan het opnieuw onder de aandacht brengen
van de originele viola da gamba’s en de oude uitvoeringspraktijken.
In de 20e eeuw heeft ons verlangen naar authentieke uitvoeringsvormen de viola da gamba weer
helemaal teruggebracht in de belangstelling. Het
concert van vanmiddag is daar een voorbeeld van.
Leo van Wijk.

Terugblik op het concert door het Rotterdams Kamerorkest op 13 januari 2008 in het
Cultureel Centrum in Harderwijk 1/2

(1) Grote drukte ruim vóór het concert. Alle tijd om
het programma te lezen.

(4) Pablo Escande aandachtig luisterend naar
Eleonore Pameijer.

(2) Eleonore Pameijer speelde niet alleen erg mooi,
ze droeg ook een mooie rode robe.

(5) De grootste opkomst ooit bij de Randmeerconcerten.

(3) Conrad van Alphen tijdens de uitvoering van het
spetterende stuk van de Argentijnse componist Pablo
Escande.

(6) Conrad neemt het applaus in ontvangst.

Terugblik op het concert door het Rotterdams Kamerorkest op 13 januari 2008 in het
Cultureel Centrum in Harderwijk 2/-

(7) Met de ouders naar het concert en dan ook nog
de bloemen mogen uitdelen.

(10) De wijnschenkerij na afloop was een groot succes.

(8) Het concert is afgelopen.

(11) Genieten van een glaasje wijn bij de muziek
van een combo.

(9) Toch nog een toegift.

(12) En een dansje kon er ook nog af.

Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hanna Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions

zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Septet met harpiste Gwyneth Wentink
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!
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Concert zaterdag 16 februari 2008
Franciscuskwartet
Lukaskerk
Landgoed Veldwijk
Ermelo

Inhoud
Programma 16 februari 2008
Over het Franciscuskwartet
Over de musici
Toelichting bij het concert door Leo van Wijk
Terugblik concert 3 februari 2008
Beknopt overzicht programma 2007/8
Contactadressen en concertlocaties

9e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zaterdag 16 februari 2008 20.00 uur
Lukaskerk - Ermelo
Franciscuskwartet
Diana Morris - viool, Pamela Kubik - viool
Frank Brakkee - altviool, Sebastiaan van Eck - cello

Joseph Haydn

Strijkkwartet in C gr.t. opus 50.2

(1732-1809)

opus 50/2 (1787)
- Vivace
- Adagio cantabile
- Menuetto, allegro
- Vivace assai

Dmitri Sjostakovitsj

Adagio en allegretto (1931)

(1906-1975)

Dmitri Sjostakovitsj

~ pauze ~

Felix Mendelssohn Bartholdy Strijkkwartet nr 2 in a kl.t.
(1809-1847)
opus 13 (1827)
-

Astor Piazzolla

Adagio, Allegro vivace
Adagio non lento
Intermezzo. Allegretto con moto
Presto

Astor Piazzolla (links)

La Muerte del Angel (1987)

(1921-1992)

Felix Mendelssohn

Het Franciscus Kwartet behoort tot de toonaangevende Nederlandse
strijkkwartetten en geniet alom bekendheid vanwege zijn opwindende, intense spel en zijn interessante programmering.
De vier musici zijn alle werkzaam bij de orkesten van het Muziekcentrum
van de Omroep. Het kwartet heeft een goedgevulde concertagenda en opnames zijn regelmatig op de radio te beluisteren. Het Franciscus Kwartet
speelt regelmatig op alle belangrijke Nederlandse podia zoals in de Kleine
Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam (in het seizoen 2001-2002 met
een Spaanse avond met Boccherini, Arriaga, Turina en een Zondagochtendconcert met Bach, Haydn, Mendelssohn), Muziekcentrum Vredenburg, De
Doelen en het Muziekcentrum te Eindhoven.
In 1999 verzorgde het Franciscus Kwartet samen met de zangeres Jessye
Norman een bijzonder succesvol concert in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam met werken van Chausson en Duke Ellington. Op uitnodiging van de Bayerische Rundfunk speelde het Franciscus Kwartet in
München en voor de Südwestfunk-Baden Baden in de Schwetzinger
Festspiele van 2002. Ook maakte het kwartet tournees naar Engeland en
Litouwen met concerten op de festivals van Kaunas en in Vilnius.
In 2004 volgde een tournee naar Curaçao met optredens in het festival Tertulia Musikal. Daarnaast verzorgde het Franciscus Kwartet 12 schoolconcerten met een eigen educatief programma: op deze wijze kwamen meer
dan 2000 kinderen voor het eerst in contact met klassieke kamermuziek.
In juli 2007 verzorgde het Franciscus Kwartet het strijkkwartetaandeel in
het door het Osiris trio georganiseerde kamermuziek festival in Oranjewoud
(Fr). Het Franciscus Kwartet nam tot nu toe acht verschillende cd’s op
waarvan de laatste met een selectie bijzondere arrangementen bij het label
Challenge Classics.

Copyright foto Van Ophem

Diana Morris

viool
Diana Morris studeerde aan de gerenommeerde Chethams School of Music
te Manchester en in Londen bij David Takeno en Gyorgy Pauk. Zij vervolgde
haar vioolstudie aan de Yale University in de VS. Ze maakte furore als
soliste en als kamermuziekspeler in binnen- en buitenland en sleepte vele
prijzen in de wacht. Diana woont sinds 1992 in Nederland en is momenteel
eerste concertmeester bij het Radio Symfonie Orkest in Hilversum.

Pamela Kubik

viool
Pamela Kubik is van oorsprong van argentijnse afkomst. Ze kreeg haar eerste vioollessen van vader Rodolfo Kubik. Zij vervolgde haar opleiding bij
Alejandro Eligovich aan het Conservatorium van Buenos Aires. Ze kreeg een
uitnodiging om verder te studeren aan de beroemde Menuhin-school in
Gstaad in Zwitserland waar ze viool en altvioolles kreeg van Alberto Lysy.
Aan de Musikhochschule in Stuttgart behaalde zij haar eindexamen bij Susanne Lauterbacher. Zij speelde enkele jaren in de Deutsche Kammerakademie en werd concertmeester in de Klassische Filharmonie in Bonn. In
1997 kwam ze met haar man naar Nederland. Ze speelde als eerste violiste
in het Radio Symfonie Orkest en tegenwoordig in de Radio Kamer Filharmonie. Ze heeft altijd veel kamermuziek gespeeld. Met het Ameral Quartett
volgde zij lessen bij het Amadeus Kwartet.

Frank Brakkee

altviool
Frank Brakkee studeerde altviool aan het Utrechts Conservatorium bij Nobuko Imai, Prunella Pacey en Ron Ephrat. Aanvullend volgde hij masterclasses bij o.m. Thomas Riebl, Isabelle van Keulen en Tabea Zimmermann.
In 1992 behaalde hij zijn UM-diploma cum laude en in hetzelfde jaar begon
hij zijn loopbaan bij het Radio Filharmonisch Orkest, waar hij nu solo-altist
is. Daarnaast is hij de vaste altist van het Nieuw Ensemble waarmee hij op
festivals over de hele wereld speelt.

Sebastiaan van Eck

cello
Sebastiaan van Eck studeerde aan de conservatoria van Amsterdam, Parijs
en Düsseldorf bij o.a. Johannes Goritzki en Dimitri Ferschtman. Hij maakte
deel uit van de Camarata Lysy en de Deutsche Kammerakademie. Sinds
1981 is hij verbonden aan het Radio Symfonie Orkest. Hij speelt ook in het
Cello Kwartet Amsterdam en is o.a. initiatiefnemer van de succesvolle
Raadhuisconcerten in Hilversum en de Stichting Strijkkwartetten Nederland.

Kanttekeningen bij dit concert
Joseph Haydn, geboren op 31 maart 1732, was
de zoon van eenvoudige ambachtsman. Zijn
muzikaliteit viel al snel op en op 6 jarige leeftijd
ging hij uit huis om bij een familielid de opleiding tot kerkmusicus te beginnen.
Twee jaar later, in 1740, werd hij door de
kapelmeester van de Stephansdom naar Wenen
gehaald. Bij de Dom hoorde een internaat en
daar kreeg hij een muziekopleiding, maar zingen in het koor als jongenssopraan was zijn
belangrijkste taak. Zijn stemwisseling trad pas
laat op in 1749, maar toen was een kleine kwajongensstreek genoeg voor ontslag op staande
voet. Hij hield zichzelf in leven met o.a. het
overschrijven van muziek, tot hij door toedoen
van de Italiaanse componist en zangpedagoog
Porpora in contact gebracht werd met de kleine
adel. Daar kreeg hij zijn eerste compositieopdrachten. Voor graaf von Fürnberg componeerde hij tussen 1755 en 1759 zijn eerste serie
strijkkwartetten.

De Stephansdom Wenen

In 1760 trad Haydn in het huwelijk met Maria
Anna Keller, naar later bleek een van zijn
weinige grote vergissingen. Zij had een onuitstaanbaar humeur en toonde geen belangstelling voor muziek. Er zijn geen kinderen uit dat
huwelijk geboren.

Muzikaal ging het beter, zeker na zijn benoeming in 1761 tot vice Kapelmeister aan het hof
van de Esterházy’s.

Slot Eszterházy Fertöd

Toen hij in 1776 tot Kapelmeister werd benoemd, kreeg hij permanent de beschikking
over een klein maar uitstekend orkest. Dit was
de ideale omgeving, waarin een stortvloed van
composities aan zijn brein ontsproten. Door de
vele contacten van de Esterházy’s in Europa
werd Haydn ook in het buitenland bekend. Dat
leverde hem vele opdrachten op en zo ontstonden in de jaren 1785-1786 de Parijse Symfonieën.
Na een periode van zes jaar waarin hij geen
strijkkwartetten componeerde ontstonden in
1787 de Pruisische Kwartetten opus 50 waarvan u er vanavond één zult horen. In 1790
overleed prins Nicolaus Esterházy. Zijn opvolger had geen belangstelling voor muziek en
daarmee kwam een einde aan een bijna 30
jarig dienstverband van Haydn bij de Esterházy’s.
Op uitnodiging van de impresario Solomon vertrok hij naar Engeland om nieuwe symfonieën
voor een groot orkest te dirigeren. Zijn verblijf
daar in 1791/1792 was een groot succes en in
1794/1795 kwam hij terug in Engeland. Hij
schreef daar nog een aantal van zijn Londense
Symfonieën en kreeg een eredoctoraat aan de
universiteit van Oxford.
Terug in Wenen ging hij het rustiger aan doen,
hij componeerde nog twee belangrijke oratoria
`Die Schöpfung en Die Jarhreszeiten`. Haydn
overleed tijdens de inval van de Fransen in
Wenen op 31 mei 1809.
Hij liet een gigantisch oeuvre na van 84
strijkkwartetten, meer dan 200 trio´s, 52 pianosonates. 104 symfonieën en nog vele andere werken.

Kort voor het overlijden van Haydn werd Felix
Mendelssohn op 3 februari 1809 in Hamburg
geboren. Hij was een muzikaal wonderkind en
gaf zijn eerste openbare optreden als pianist op
9 jarige leeftijd. Op zijn 11e jaar componeerde
hij al twee piano sonates, een vioolsonate enkele liederen en een kleine opera met pianobegeleiding. Zijn eerste grote Symfonie (opus 11)
schreef hij toen hij 15 jaar oud was. Op zijn
zeventiende componeerde hij de ouverture voor

Ook in het presto is Beethoven weer aanwezig
met een stormachtig recitatief dat weer terugvoert naar het openingsthema ‘Ist es wahr?’
Leo van Wijk
Kanttekeningen bij Sjostakovitsj’
Adagio en allegretto *)
Beide stukken stammen uit 1931 en hebben
zich inmiddels een plaats in de muziekwereld
verworven en dat terwijl ze pas rond 1985 bekend zijn geworden, toen ze werden opgediept
uit de Russische archieven.
Het adagio ook bekend onder de naam ‘Elegie’
is identiek met een aria uit de (indertijd verguisde) opera Lady Macbeth van Mtsensk. Het
allegretto ook bekend als ‘Polka’ is waarschijnlijk oorspronkelijk geschreven voor het ballet
‘Das goldene Zeitalter’. Het zijn twee totaal
verschillende stukken die ondanks de volledig
andere klankkleur tonen dat de componist
Sjostakovitsj de muziekliefhebber steeds weer
aangenaam verrast.
*) Op CD zijn beide stukken nauwelijks te vinden,
maar er bestaat een 5 CD-doos (Deutsche Grammophon) met uitvoeringen door het Emerson String
Quartet o.a. te koop via www.amazon.de. En misschien kan het Franciscus Kwartet ze ook eens op
CD zetten? Van de opera ’Lady Macbeth of Mtsensk’
zijn wel diverse uitvoeringen te koop zowel op CD
als DVD.
APK

De jonge Felix Mendelssohn

de Midzomernachtdroom.
In 1827 schreef hij zich in aan de Universiteit
van Berlijn om bij Hegel colleges geschiedenis
en filosofie te volgen. Dit was ook het jaar
waarin hij tussen juli en oktober zijn 2e
Strijkkwartet in a kl.t. opus 13 componeerde,
dat we vanavond gaan beluisteren. Ludwig van
Beethoven overleed in dat zelfde jaar 1827.
Mendelssohn was zeer onder de indruk van de
late strijkkwartetten van v. Beethoven en
bestudeerde ze nauwkeurig. Voor zijn opus 13
stond het laatste strijkkwartet (opus 132) van
v. Beethoven model. Ze staan in dezelfde toonsoort en hebben een vergelijkbare cyclische
structuur. Als verbindend element gebruikte
Mendelssohn een motief van drie noten uit zijn
lied ‘Ist es wahr?’ en dat motief herinnert weer
aan Beethoven’s pianosonate opus 81 ‘Les
Adieux’
Op veel plaatsen in dit strijkkwartet is de
invloed van v. Beethoven terug te vinden, zoals
in de complexe structuur van het tweede deel.

Terugblik op het concert van 3 februari 2008 in Hotel Vennendal te Nunspeet
De wintertuin van hotel Vennendal was bijna te
klein om plaats te bieden aan alle mensen die
kwamen luisteren naar de talentvolle viola da
gamba-speler Ralph Meulenbroeks. Hij wist een
unieke sfeer op te roepen met de muziek op dit
bijzondere instrument en vooral ook door alle
leuke anecdotes die hij er over vertelde.

Muziek uit de 17e eeuw
Gekleed in de stijl van die tijd, nam Ralph
Meulenbroeks ons mee naar het Franse hof van
de 17e eeuw. Toen was de viola da gamba even
gewoon als de dwarsfluit of de gitaar tegenwoordig. Het instrument lijkt een beetje op een
cello en heeft een intieme, zijde-achtige klank,
die prachtig klinkt in de muziek van Marais,
Telemann, Hume en andere componisten uit die
tijd. Ralph Meulenbroeks vertelde het publiek
hoe de stukken waren opgebouwd, welke melodieën de basis vormden. Hij liet belangrijke
thema’s eerst even apart horen, voordat hij de
stukken helemaal speelde en vertelde ook wat
de toehoorders konden verwachten. Het effect
was dat deze oude muziek voor iedereen toegankelijk en interessant werd. Hij haalde zeer
virtuoos alles uit één instrument, alsof hij in z’n
eentje op meerdere instrumenten tegelijk zat te
spelen.

Informatieve anecdotes
Tussendoor vertelde hij over de twee viola da
gamba’s die hij bij zich had. Eén uit de 17e
eeuw en één nieuwe, speciaal voor hem gemaakt. Omdat de snaren van schapendarmen
zijn, heeft de atmosfeer er veel invloed op en
moet hij de instrumenten voortdurend stemmen.
Verder vertelde hij met veel humor over de
componisten uit die tijd en over de achtergrond
van de stukken. Zoals over de manier waarop
Marin Marais door zijn leermeester geaccepteerd werd (te zien in de Franse film “Tous les
matins du monde”) of hoe Telemann zijn stukken steeds in gedeeltes in zijn eigen tijdschrift
uitgaf, om de kopers aan zich te binden.
Ralph Meulenbroeks heeft er met zijn virtuoze
spel en interessante uitleg voor gezorgd dat
het publiek vol aandacht luisterde naar de
muziek voor de viola da gamba en in een vrolijke sfeer naar huis ging.

Irene Groen-Keizer

Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hanna Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions

zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Septet met harpiste Gwyneth Wentink
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief
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Concert zondag 2 maart 2008
Rubens Kwartet met
Gwyneth Wentink en
Lars Wouters van den Oudenweijer
Hotel De Sparrenhorst
Nunspeet

Inhoud
Programma 2 maart 2008
Over het Rubens Kwartet
Over de musici
Toelichting bij het concert door Hans Maas
Beknopt overzicht programma 2007/8
Contactadressen en concertlocaties

10e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zondag 2 maart 2008 14.00 uur
Hotel De Sparrenhorst - Nunspeet
Rubens Kwartet
Quirine Scheffers - viool, Sidonie Riha - viool
Roeland Jagers - altviool, Joachim Eijlander - cello

Qwyneth Wentink - harp
Lars Wouters van den Oudenweijer - klarinet

Claude Debussy

Danses sacrée et profane

Jean-Michel Damase
(1928-heden)

Sonate voor klarinet en harp

André Caplet
(1878-1925)

Conte Fantastique voor harp
en strijkkwartet

(1862-1918)

voor harp en strijkkwartet

Claude Debussy

~ pauze ~

Johannes Brahms
(1833-1897)

Klarinetkwintet in b kl.t.
opus 115

- Allegro
- Adagio
- Andantino-Presto non assai,
ma con sentimento
- Con moto

Jean-Michel Damase

André Caplet

“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, en vervolgens nog twee jaar bij Eberhard Feltz in Berlijn. Behalve de prestigieuze
Kunstprijs (voorheen Philip Morris Finest Selection) won het kwartet het
Kamermuziekconcours Almere 2003 en de Kersjes van de Groenekan Prijs
2004. Het kwartet behaalde de tweede prijs tijdens het Internationale
Tromp Concours in Eindhoven, en de derde prijs tijdens het Internationaal
Strijkkwartet Concours van Praag 2005. Onlangs nog won het kwartet de
derde prijs en de speciale Schubert Prijs van het Internationaal Schubert
Concours te Graz.
“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. Het Rubens Kwartet volgde masterclasses bij o.a. leden van het
Amadeus, het Borodin en het Juilliard Kwartet, en de Hongaarse componist
György Kurtág. Op uitnodiging van de Britten-Pears School for Advanced
Musical Studies was het kwartet in 2002 en 2003 “Quartet in Residence” in
Aldeburgh (UK), waar het gecoacht werd door Hugh Maguire (Allegri Kwartet).
Het Rubens Kwartet concerteert in Nederland en in diverse andere Europese
landen. Het kwartet is geselecteerd voor Het Debuut 2004, een tournee die
jonge talentvolle musici langs de belangrijkste Nederlandse zalen voert.
Verder stonden reeds concerten in o.a. Duitsland (Philharmonie Berlijn),
Frankrijk, Zwitserland (Tonhalle Zürich), Slovenië en het Verenigd Koninkrijk op het programma. In 2004, 2005 en 2006 verzorgde het kwartet op
uitnodiging van het Internationale Strijkkwartetten Festival in de Luberon
(Fr) een aantal concerten.
Het Rubens Kwartet wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard
Cultuurfonds en het Kersjes van de Groenekan Fonds. Het kwartet bespeelt
instrumenten uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
www.rubenskwartet.nl
fotografie copyright Marco Borggreve

Quirine Scheffers

viool
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 (Musica Ducis
Brabantiae) in Den Bosch.

Sidonie Riha

viool
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

altviool
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.

vervolg>

Joachim Eijlander

cello
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 Charles-André
Linale en met de pianisten Paolo Giacometti en Klara Würtz in het Concertgebouw te Amsterdam.

Gwyneth Wentink

harp
Gwyneth Wentink is geboren te Utrecht in 1981 als dochter van Hongaarse
en Nederlandse ouders, die zelf ook musici zijn. Gwyneth kreeg haar eerste
harplessen op vijfjarige leeftijd. Zij studeerde bij Erika Waardenburg aan
het Utrechts Conservatorium, waar zij in 2000 haar eindexamendiploma als
uitvoerend musicus met de hoogst haalbare cijfers plus onderscheiding behaalde.
Op achtjarige leeftijd speelde zij in De Doelen te Rotterdam, het concert
voor fluit en harp van Mozart samen met Abbie de Quant en het Nationaal
Jeugd Orkest onder leiding van Viktor Liberman. Toen zij 10 jaar oud was,
speelde zij voor Hare Majesteit Koningin Beatrix. Als soliste met orkest was
zij o.a. te beluisteren in concerten met I. Fiarnminghi, het Orquesta Sinfonica Gran Mariscal de Ayacucho in Caracas, Venezuela, het Israel Philharmonic Orchestra onder leiding van Joel Lévy, het Nieuw Sinfonietta Amsterdam, met het Südwest Rundfunk Orchester in Duitsland (onder andere in
de Alter Oper te Frankfurt en het Festspielhaus van Baden-Baden), het Philharmonisch Orkest van Bergen onder leiding van Simone Young, het San
Diego Chamber Orchestra, het Radio Kamerorkest onder leiding van Peter
Eötvos, het Nationaal Symfonie Orchest in Boekarest, het Rotterdams Kamerorkest en het Brabants Symfonie Orkest, het Finse Philharmonik Orchestra te Helsinki, het Nationaal Orkest van België, het Wereld Jeugd Orkest en
de New York Chamber Symphony onder leiding van Jorge Mester, waar ze
in 2001 in New York haar concertdebuut maakte in de Alice Tully Hall.
Gwyneth gaf soloavonden over de hele wereld. Onder andere in Parijs,
Boekarest, Barcelona, London, Tokio, Athene, Praag, Rome, Venetië, Peruggia, Tel-Aviv en Jeruzalem. In januari 1999 debuteerde zij zowel in New
York (Merkin Concert Hall) als in Londen (Wigmore Hall). Gwyneth keerde
vele malen terug naar de VS en toerde intensief door 16 staten. In maart
2002 gaf ze een concert in de Carnegie’s Weill Recital Hall in New
York.nationaal en internationaal te beluisteren en te zien op radio en TV.
Gwyneth heeft sinds 1992 aan verschillende concoursen meegedaan en won
de eerste prijzen bij onder andere de Stichting Jong Muziektalent, het
Prinses Christina Concours, het internationale Nippon Harp Competition in
Tokio en het Torneo Internazionale di Musica in Rome, de eerste prijs van
het 1998 Internationale Harpconcours in Tel-Aviv, waar zij de jongste prijswinnaar ooit was en een speciale Gulbenkian prijs ontving voor de beste
uitvoering van het harpconcert van Schäfer. In 1999 won zij de eerste prijs
van de Young Concert Artists International Audition in New York en is daarmee de eerste harpiste die ooit een dergelijke onderscheiding te beurt viel
in de toen 38-jarige geschiedenis van dit concours.
vervolg>

Gwyneth Wentink

vervolg

Bovendien werd haar de Beracasa Foundation Award en de Mortimer Levitt
prijs toegekend. In 2000 werd Gwyneth Wentink de Aaron & Irene Diamond
Soloist prijs toegekend alsmede de Richard Hall Fonds prijs. In 2001 ontving Gwyneth de Netherland-America Foundation Prize.
Gwyneth speelt met grote passie in verschillende kamermuziekensembles
over de hele wereld en is toegewijd aan het ontdekken van nieuwe combinaties en repertoire voor de harp. Verschillende composities zijn aan haar
opgedragen, waaronder composities van M. Flothuis, S. Natra en R. van
Oosten. Sinds 2005 neemt Gwyneth deel aan het Kirwani Kwartet met de
Indiase bansuri speler Pt Hariprasad Chaurasia en brengt de harp in de
wereld van de klassieke indiase muziek. In mei 2005 traden ze op in New
York waarbij zowel een live cd als een dvd van het concert werd gemaakt.
In November 2006 traden ze op in de opera van Lille en in London.
In mei 2006 kreeg ze de meest prestigieuze onderscheiding van het ministerie van OC&W toegewezen: de Nederlandse Muziekprijs. In april 2007 is
deze officieel aan haar uitgereikt.
Lars Wouters van den Oudenweijer klarinet
Klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer (1977) studeerde bij Charles
Neidich aan The Juilliard School for Music te New York, mede dankzij the
Fullbright Scholarship, Stg. Fonds voor de Podiumkunsten, Nuffic Beurs. Hij
behaalde eerste prijzen bij diverse internationale concoursen. In 2003 werd
hem de Stichting Accelerando Beurs uitgereikt, hetgeen jonge musici in
staat stelt om zich verder te ontwikkelen.
Lars Wouters van den Oudenweijer werd in 1999 de prestigieuze “Philip
Morris Kunstprijs Muziek” werd toegekend.
In 1999 debuteerde Lars met een recital in het Concertgebouw te Amsterdam. In 2001-2002 verzorgde hij in de Rising Stars Concertserie met zeer
veel succes recitals in New York en op de grote Europese concertpodia
(Brussel, Wenen, Amsterdam, Athene, Keulen, Birmingham, Londen, Parijs
en Stockholm). Bovendien treedt hij ieder seizoen regelmatig op tijdens de
Spectrum Concerts in de Philharmonie te Berlijn. Hij trad op met diverse
andere solisten en strijkkwartetten zoals Skampa, Ad libitum, Quartetto di
Torino, Cleveland Quartet, Utrecht String Quartet, Rubens, Matangi en
Ebène Kwartet en werkte samen met dirigenten als Marc Soustrot, Hartmut
Haenchen, Ed Spanjaard en Jurjen Hempel. Komend seizoen zal hij twee
concerten in de Carnegie Hall New York vertolken.
Als solist speelde hij met diverse orkesten in binnen- en buitenland zoals
Rotterdams Philharmonisch Orkest, Nederlands Kamerorkest, Het Brabants
Orkest, Orkest van het Oosten, Het Gelders Orkest en Amsterdam Sinfonietta en Philharmonischer Orchester Hagen, National Symphony of Portugal. Speciaal voor hem schreef de Griekse componist Theodoris Abaziz het
werk EURO (wereldpremière in de Carnegie Hall en de Europese première in
het Concertgebouw Amsterdam). In 2005 vertolkte hij de wereldpremiere
van het Klarinetconcert van Willme Jeths. Hij kreeg in 2003 de Edison voor
zijn debuut CD in de categorie “Young Masters”. Verder verscheen er op het
Naxos label werk van Ernst von Dohnànyi, Ernst Toch en John Harbison.
Lars is verbonden aan het Brabants conservatorium als hoofdvakdocent
klarinet.
Hij vormt een vast duo met pianist Hans Eijsackers en harpiste Gwyneth
Wentink. In 2004 richtte hij samen met hoboïste Pauline Oostenrijk het
Blazers Kamer Collectief op.

Kanttekeningen bij dit concert
Debussy schreef zijn Danse sacrée et danse profane
voor harp en strijkorkest of strijkkwartet in 1903.
Het was een opdracht van de harp- en pianobouwersfirma Pleyel. Deze had enkele jaren eerder een
nieuwe, ‘chromatische’ harp ontwikkeld. De
bestaande concertharp was – en is nog steeds! – in
principe een ‘diatonisch’ instrument: per octaaf zijn
er zeven snaren, zoals de witte toetsen van de piano,
en voor de tonen van zwarte toetsen kan iedere
snaar met behulp van zeven pedalen een halve toon
hoger of lager worden gemaakt. Vandaar de naam
‘pedaalharp’. Op Pleyels nieuwe harp hadden zowel

Debussy aan de piano met achter zich de componist
Ernest Chausson

de tonen van de witte als die van de zwarte toetsen
ieder een eigen snaar, twaalf snaren per octaaf. Aan
Debussy dus de taak om de bijzondere mogelijkheden van dit instrument te demonstreren. Wat dat
betreft heeft hij zich niet zo veel van zijn opdracht
aan-getrokken: zijn dansen zijn met wat moeite ook
op de pedaal-harp goed te spelen. Gelukkig maar,
want de chromatische harp van Pleyel is nooit echt
door-gebroken en is inmiddels eigenlijk een museuminstrument. Het had teveel na-delen, o.a. omdat
het door het grote aantal snaren wel erg zwaar was
geworden.
De langzame Danse sacrée (‘Gewijde dans’) heeft het
langzame tempo en het ritme van de acht-tiendeeeuwse sarabande en beweegt zich voornamelijk in
de klankwereld van middeleeuwse kerk-toonsoorten,
wat zeker bijdraagt tot de plechtige sfeer – hoewel
we ons bij het begrip ‘gewijd’ waarschijnlijk eerder
een rituele dans van priesteressen in een oude
Griekse of Egyptische tempel moeten voorstellen dan
een ritueel in de Christelijke traditie. De Danse profane sluit onmiddellijk op de Danse sacrée aan. Het
is een soort wals met een veel levendiger ritme, met
inderdaad veel ‘wereldser’, chromatische harmonieën.

André Caplet was in zijn jonge jaren een zeer succesvolle dirigent en componist. Zo won hij in 1901
het compositieconcours voor de prestigieuze Prix de
Rome, vóór Ravel. Helaas is Caplet tegenwoordig
vooral bekend door zijn jaren-lange vriendschap en
samenwerking met de zestien jaar oudere Debussy;
hij dirigeerde verschillende Debussy-premières, hij
hielp Debussy met het corrigeren van drukproeven,
en als Debussy er zelf door ziekte of drukke verplichtingen niet aan toe kwam vertrouwde deze Caplet de instrumentatie van zijn stukken toe. In de
Eerste Wereld-oorlog werd Caplet twee keer gewond; door een gifgasaanval werden zijn longen zo
beschadigd dat hij zijn carrière als dirigent na afloop
van de oorlog moest opgeven en zeven jaar later
overleed.
Caplets Conte Fantastique voor (pedaal)harp en
strijkkwartet (1922-23) is de herziene versie van
een Légende voor (chromatische) harp en orkest uit
1908. Het stuk is geïnspireerd op een macaber verhaal van Edgar Allan Poe, The Masque of Red Death
– Caplet was net als Debussy, en de symbolistische
dichters in hun omgeving, zeer gefascineerd voor
deze Amerikaanse schrijver uit de eerste helft van
de negentiende eeuw. Een korte samenvatting van
het verhaal willen we u niet onthouden, hoewel er
dan natuurlijk van de betoverende werking niets
overblijft. Caplets muziek zal dat gemis meer dan
goed moeten maken... De ‘Rode Dood’ is een griezelige, uiterst besmettelijke ziekte, die al na enkele
uren fataal is. Een edelman die zich veilig waant
heeft zich met een groot gezelschap afgezonderd in
zijn kasteel. Op een avond richt hij een bizar gemaskerd bal aan, waarbij zich onder de aanwezigen
plotseling een raadselachtige figuur blijkt te bevinden – de gevreesde ziekte in persoon. Klokslag middernacht slaat hij toe. Het slaan van de ebbenhouten klok, ieder uur, is ongetwijfeld een door Poe

Caplet en Debussy waren goede vrienden

zorgvuldig gekozen symbool, dat Caplet dankbaar
muzikaal heeft uitgebuit; hoe, dat moet de muziek u
zelf vertellen. De harp symboliseert de Rode Dood,
en Caplet ontlokt daarom wonderlijke en duistere
klanken aan het instrument. Dat de invloed van Debussy in Caplets muziek goed hoorbaar is zal niemand verbazen. Maar de Conte Fantastique bewijst
ook dat hij in de eerste plaats een zeer oorspronkelijk componist was, die een heel eigen bijdrage aan
de muziek te leveren had.

Jean-Michel Damase
is de enige nog levende componist in dit programma,
en tevens de minst bekende. Hij stamt uit een echte
muzikantenfamilie; zijn moeder was de beroemde
harpiste Micheline Kahn (1890-1987), die o.a. pre-

mières van werken van Fauré, Ravel en Caplet had
gespeeld. Jean-Michels bijzondere talenten als pianist
en componist konden dan ook al heel vroeg worden
ontdekt. Hij was nog maar negen toen de dichteres
Colette speciaal voor hem drie gedichten schreef, die
hij tot liederen verwerkte. Kort daarna nam de grote
pianist Alfred Cortot hem persoonlijk onder zijn
hoede. Op zijn negentiende had hij uiteindelijk voor
zowel piano als compositie de hoogste diploma’s behaald die er in Frankrijk te behalen waren, inclusief
de fameuze Prix de Rome, en zijn carrière als pianist
had inmiddels al een behoorlijk vlucht genomen.
Na een aantal succesvolle jaren als pianist – hij
maakte internationale tournees, diverse opnames
werden bekroond – besloot hij zich meer op het componeren toe te leggen. Zijn composities, met name
voor kleine bezettingen, werden op dat moment al
veel gespeeld door de beste Franse musici van zijn
tijd, zoals de fluitist Jean-Pierre Rampal en de harpisten Lily Laskine en Nicanor Zabaleta.
In zijn stijl sluit Damase nauw aan bij de klassiekgerichte Franse traditie van componisten als Ravel en
diens leermeester Fauré, maar, zoals hij het zelf uitdrukt, ‘zonder hun dieperliggende bedoelingen te
delen’. Hij wil bepaald geen vernieuwer zijn: ‘Ik heb
liever oprechtheid dan ver-nieuwing’. Zijn muziek is
toe-gankelijk maar niet oppervlakkig, tonaal maar
harmonisch wel pittig ‘gepeperd’, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld Ravel.
In Damases werk neemt de harp een bijzonder grote
plaats in – en dat terwijl effectief schrijven voor harp
een heel speciale deskundigheid van een componist
vergt. Die zal hij ongetwijfeld in hoge mate aan zijn
moeder te danken hebben. De combinatie van klarinet en harp is vrij zeldzaam, veel zeldzamer dan fluit
en harp (waarvoor Damase dan ook niet een maar
twee sonates geschreven heeft). Reden te meer om
erg benieuwd te zijn!
Het oudste stuk op het programma, het prachtige
Klarinetkwintet op. 115 van Brahms, uit 1891, is
tevens het enige werk waarin de harp geen aandeel
heeft. Vorig seizoen hebben we het ook al in de
Randmeerconcerten mogen horen, en in augustus j.l.
was het zelfs ook nog ‘live’ te horen in de concertserie van de Muziekzomer Gelderland. Maar het is
één van die stukken die zoveel te bieden hebben dat
je er iedere keer weer nieuwe bijzonderheden in kunt

ontdekken. Brahms was eigenlijk na de voltooiing
van zijn Strijkkwintet op. 111, eerder in hetzelfde
jaar, van plan om geen grote, complexe meerdelige
werken te schrijven. Hoewel hij pas in 1897 zou
overlijden, had hij had een voorgevoel van zijn naderend einde, en hij voelde zijn krachten afnemen.
Toen ontmoette hij echter Richard Mühlfeld, soloklarinettist van het hoforkest van de hertog van
Meiningen, een echt elite-orkest. Aan Mühlfelds kunstenaarschap hebben we maar liefst nog vier grote
meesterwerken van Brahms te danken: naast dit
kwintet een trio met piano en cello, en ook nog twee
sonates met piano. Het Klarinetkwintet is net als
Brahms’ andere werk uit deze periode doortrokken
van een melancholieke afscheidssfeer. Het is kamermuziek op het toppunt van Brahms’ kunnen, waarbij
alle instrumenten voortdurend met elkaar in gesprek
zijn en ieders rol in het geheel steeds weer verandert.

Hans Maas ,16 februari 2008

Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hanna Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions

zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Rubens Kwartet met harpiste Gwyneth Wentink en klarinettist Lars Wouters van
den Oudenweijer
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!
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Concert vrijdag 28 maart 2008
’Leclair in Den Haag’
Musica ad Rhenum
Kasteel De Vanenburg
Putten

Inhoud
Programma 28 maart 2008
Over Musica ad Rhenum
Over de musici
Toelichting bij het concert door Leo van Wijk
Terugblik op het concert van 2 maart 2008
Terugblik op het concert door Jong Talent van 16 maart 2008
Bestelformulier abonnementen 2008/9
Beknopt overzicht programma 2007/8
Contactadressen en concertlocaties

11e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
vrijdag 28 maart 2008 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten
‘Leclair in Den Haag’
Musica ad Rhenum
Jed Wenz - traverso, Marion Moonen - traverso,
Job ter Haar - cello, Michael Borgstede - clavecimbel

François Couperin

La Françoise uit Les Nations

(1668-1733)

Allemande
Première courante
Seconde courante
Sarabande
Gigue
Passacaille
Gavotte
Menuet

Jean Barrière
(1705-1747)

Sonata in c klein voor cello en b.c.
Largo
Allegro
Affetuoso
Giga

Michel Blavet

Suite in e klein uit Receuil de Pièces

(1700-1768)

Prélude de Mr. Blavet
Air de Zélindor de Mr. Rebel
L’entretien des Muses de Mr. Rameau

Michel Blavet

François Couperin

Sonata in d klein voor traverso en b.c.
Andante La Vibray
Allemanda-Allegro
Gavotta-Moderato-Les Caquets
Sarabanda-Largo
Allegro

Michel Blavet

~ pauze ~
Jean Marie Leclair

Suite in g klein op. 8

(1697-1764)

‘Deuxième récréation de musique d’une
exécution facile’
Overture
Forlane
Sarabande
Chaconne

Jean Marie Leclair

Musica ad Rhenum is een van de meest opwindende en controversiele
‘Oude muziek’ ensembles van dit moment, en is, volgens “BBC Music
Magazine”, de voorhoede van een nieuwe generatie topklasse musici met
idealen op het gebied van de authentieke uitvoeringspraktijk.
De groep heeft een breed repertoire van 18e eeuwse muziek, van intieme
kamermuziek tot opera’s van Mozart. Het ensemble legt zich ook toe op
Nederlandse muziek en componisten die werkzaam zijn in Nederland,
waaronder de opnamen van Willem de Fesch’s oratorium Joseph.
Recente producties zijn o.a. de opnamen van de complete kamermuziekwerken van François Couperin en de Nederlandse première van een Engelse
opera door de 18e eeuwse componist John Galliard. De complete sonates
van Michel Blavet zullen binnenkort verschijnen op het Briljant Classics
label.

Marion Moonen

traverso
Marion Moonen studeerde fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag bij Paul Verheij en Frans Vester. Ze behaalde het diploma voor Uitvoerend Musicus in 1983 en zij studeerde later traverso bij Wilbert Hazelzet
aan hetzelfde conservatorium. Zij is lid van verschillende ensembles en orkesten zoals de Van Swieten Society, het Amsterdam Baroque Orchestra,
het "kleine Konzert" van de Rheinische Kantorei, The Bach-Players
(London), Concerto Köln en Concerto d'Amsterdam, waarmee zij regelmatig optreedt, rondreist in Europa, de Verenigde Staten en Japan, en radio- en cd-opnames maakt. Sinds de oprichting van het ensemble Musica
ad Rhenum heeft zij met de fluitist Jed Wentz veel repertoire voor twee
traversi uitgevoerd en opgenomen, zowel kamermuziek als concerti. Zij
speelt renaissancefluit in het Attaingnant Consort. Regelmatig is zij als
gastdocente uitgenodigd geweest om les te geven aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Job ter Haar

cello
Job ter Haar studeerde cello aan het Koninklijk Conservatorium te Den
Haag bij René van Ast, Lidewij Scheifes en Anner Bijlsma. Ook volgde hij
masterclasses bij Heinrich Schiff en Valentin Berlinsky. Na het behalen van
het diploma Uitvoerend Musicus legde hij zich geheel toe op het spelen van
kamermuziek uit alle stijlperioden. Met zijn ensembles maakte hij diverse
plaatopnamen en gaf hij concerten in alle delen van de wereld. Momenteel
is hij de vaste cellist van het Ives Ensemble, Trio Uccellini, Musica ad
Rhenum en de Van Swieten Society. Job ter Haar speelt op een cello, in
1997 gebouwd door Guust Francois, welk instrument beschikbaar is gesteld
door het Nationaal Muziek-instrumenten Fonds. Behalve als cellist is Job ter
Haar ook actief als bespeler van de lirone.

Michael Borgstede

clavecimbel
Michael Borgstede woont in Tel Aviv en is naast clavecinist en organist
werkzaam als Middenoostencorrespondent van de Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung. Als solist en als lid van het Musica ad Rhenum ensemble
reisde hij de wereld rond. Tijdens zijn studie won hij o.a. de Ben Weber A
ward en de York Early Music Competition. In de zomer van 2006 verschenen bij Brilliant Classics opnames van alle clavecimbelwerken van Couperin (op 11 cd’s) die zeer lovend werden besproken en waaraan meerdere prijzen werden toegekend. Michael Borgstede wordt regelmatig uitgenodigd voor internationale meestercursussen en lezingen over controversiele aspecten van de “Historische uitvoeringspraktijk”. Hij streeft steeds
naar kontrastrijke, dramatische interpretaties van de barokmuziek.

Jed Wentz

traverso
Jed Wentz begon zijn fluitstudie bij Walter Mayhall in Youngstown Ohio en
vervolgde zijn studie bij James Walker in Pittsburg. Hij studeerde moderne
en historische fluit op het Oberly Conservatory of Music bij Robert Willoughby en Michael Lynn en studeerde na drie jaar af als solist op het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Barthold Kuijken. Hij trad op met
verschillende ensembles zoals Musica Antiqua Köln, Les Musiciens du Louvre en andere. In 1992 richtte hij Musica ad Rhenum op waarmee hij –als
solist en dirigent- meer dan 30 CD-opnames maakte. De opnames van alle
fluitsonates van Locatelli won de prijs voor “Beste opname van Italiaanse
Muziek” van de Fondazione Cini Venetia. Jed Wenz geeft les aan het Amsterdams Conservatorium en geeft regelmatig lezingen over uitvoerings
praktijken aan de Royal Academy of Music in Londen. Hij schrijft ook regelmatig artikelen in vooraanstaande muziekbladen.

Kanttekeningen bij dit concert
Vanavond kunt u genieten van een Frans
Barokprogramma met wat Italiaanse invloeden.
Alle werken zijn gecomponeerd tussen 1700 en
1750 en geven een prachtig overzicht van de
Franse muziekstijl uit die periode.

‘La Françoise’ werd in 1726 gepubliceerd als
onderdeel van ‘Les Nations’, een verzameling
van zes eerder gecomponeerde sonates. In zijn
toelichting beschrijft Couperin, dat de Italiaanse invloeden in deze stukken ingegeven zijn

François Couperin (Parijs, 10 november
1668) is het belangrijkste en ook bekendste lid
van de Couperin componistendynastie. Hij is
bekend onder de naam ‘Couperin le Grand’.
Op 10 jarige leeftijd erfde hij zijn vaders organistenpost aan de St. Gervais in Parijs. De
organist Jaques Thomelin ontfermde zich over
hem en bracht hem een solide kennis bij van
het contrapunt. In 1693 volgde zijn benoeming
als ‘Organiste du Roi’ een zeer belangrijke positie aan het Franse hof. Hij gaf klavecimbelles
aan de kleinzoon van Lodewijk XIV en aan vele
andere leden van de adellijke familie aan het
hof. Na de dood van Lodewijk XIV in 1715 werd
hij in 1717 ook tot hofklavecinist benoemd en
later tot hofcomponist. Zijn fameuze klavecimbelboeken (met meer dan 240 werken) verschenen vanaf 1713, nadat hij in dat jaar een

Louis XIV 1638-1715 ‘Le Roi Soleïl’

door de door hem zeer bewonderde Arcangelo
Corelli.

François Couperin

drukvergunning voor 30 jaar had gekregen. Als
hofcomponist was Couperin niet alleen verantwoordelijk voor de kamermuziek, maar ook
voor de muziek van de ‘Chapelle Royale’.

Jean-Baptiste Barrière (Bordeaux, 2 mei
1707) studeerde aanvankelijk viool en publiceerde ook een serie sonates voor dat instrument. Hij legde zich daarnaast ook toe op het
cellospel. In navolging van de ontwikkelingen
in Italië nam de populariteit van de viool in
Frankrijk sterk af. Vooral in adellijke kringen
waren de luit en de viola da gamba zeer veel
bespeelde instrumenten. Barrière bezocht Italië
enkele malen om zich het cellospelen nog beter
eigen te maken. Hij studeerde bij de beroemde
cellist Franceco Alborea die de bijnaam Franciscello had.
Tussen 1733 en 1735 publiceerde Barrière drie
boeken met sonates voor cello en basso continuo. Zijn cellocomposities stellen hoge eisen
aan de uitvoerende musici door de gecompliceerde vingerzettingen en veeleisende stoktechniek.

Michel Blavet (Besançon, 13 maart 1700) was
autodidact en leerde zichzelf een groot aantal
instrumenten bespelen. Hij legde zich toe op de
traverso, die hij naar links bespeelde in tegenstelling tot wat gebruikelijk is. Ook was hij
bedreven op de fagot. Blavet was beroemd om
zijn vlekkeloze intonatie en was in zijn tijd de
beste Franse fluitist. In 1728 schreef hij zijn
eerste opus, zes sonates voor twee traverso’s
en in 1732 trad hij in dienst bij de Graaf van
Clermont, die een bewonderaar was van de
nieuwe Italiaanse muziek en deze bewondrering
liet ook zijn sporen na in het werk van Blavet.
Naast zijn werk als componist in dienst van de
Graaf werd hij in 1740 benoemd tot eerste fluitist aan de Franse Opera. Blavet werd geprezen
door beroemde componisten en fluitisten zoals
Johann Joachim Quantz en Georg Philipp Telemann. Frederik de Grote, zelf een zeer verdienstelijk fluitist, bood hem een betrekking aan die
Blavet echter niet aanvaardde. Quantz accepteerde later deze post wel, nadat het salarisbod
beduidend omhoog was gegaan.

Hij begon zijn carrière als danser en balletmeester. In Turijn ontwikkelde hij zijn vioolspel
verder bij Lorenzo Somis en later leerde hij ook
Pietro Locatelli kennen. Van 1733 tot 1737 was
hij musicus aan het hof van Lodewijk XV en

De ‘Trois Receuils de Pièces’ gecomponeerde
Blavet rond 1745 en daaruit hoort u vanavond
de Suite in e klein.
Louis XV, berucht vanwege zijn vele maitresses

daarna verbleef hij tot 1743 als kapelmeester
aan het hof van de Oranjes in Den Haag. Daar
trof hij Locatelli weer, die zich in 1729 definitief in Nederland had gevestigd. In 1743
keerde hij terug naar Parijs waar hij in 1746
zijn enige opera (Scylla et Glaucus) schreef. In
1758 trouwde hij voor de tweede maal. In de
nacht van 22 oktober 1764 werd Leclair dood
in zijn woning aangetroffen, waarschijnlijk vermoord door zijn neef. Motieven zijn nooit
gevonden, mogelijk was zijn ex-vrouw hierbij
wel betrokken.
In 1737 verscheen zijn opus 8 onder de titel
‘Deuxièmme Récréation de musique d’une exécution facile pour composée pour deux Flûtes
ou deux Violons’. Vanavond hoort u dit werk in
de fluitversie.
Leo van Wijk.

Jean-Marie Leclair

Jean-Marie Leclair (Lyon, 10 mei 1697) was
een vioolvirtuoos en componist en geldt als de
grondlegger van de Franse vioolschool.

Fraai Randmeerconcert van Rubens
Kwartet op 2 maart 2008.
door Annette Essers

Op zondag 2 maart 2008 werd in de Belvédèrezaal van Hotel Sparrenhorst een Kamerconcert
gegeven door het bekende Rubenskwartet, aangevuld met harp en klarinet.
Het kwartet bestaat uit: violiste Quirine Scheffers, violiste Sidonia Riha, altviool Roeland
Jagers en cellist Joachim Eijlander. Een prachtige harp sierde tevens het podium, die bespeeld werd door Qwyneth Wentink en de klarinet , die eveneens was toegevoegd, werd door
Lars Wouters van den Oudenweijer bespeeld.
Het kwartet dat een uitstekende scholing heeft
genoten o.a. aan de Nederlandse Strijkkwartet
Academie staat bekend als een ensemble dat
met hartstocht en stijl diepe inhoud aan hun

gespeeld. De harpiste vertelde eerst de inhoud
van het stuk. Het is een verhaal van Edgar Allen Poe, griezelig dus. Het gaat over een
besmettelijke ziekte, de ” Rode Dood “die over
het land heerst. Een edelman zondert zich af in
zijn kasteel en richt een gemaskerd bal aan.
Plotseling is er een raadselachtige persoon in
hun midden, die de gevreesde ziekte zelf is.
De ebbenhouten klok slaat ieder uur. Klokslag
middernacht slaat die figuur toe. Caplet maakt
van dit gegeven dankbaar gebruik. De harp
symboliseert de Rode Dood en de griezelige
sfeer. De harp geeft die sfeer zeer goed weer
en laat tevens de klok slaan. Ook de tonen van
het strijkorkest bevestigen de enge sfeer. Het
angstaanjagende geluid krijgt zijn climax als de
klok 12 slaat. Dan is de Rode Dood binnengekomen. Iedereen sterft en als laatste de ebbenhouten klok!
Na de pauze kon men genieten van het Klari-

Lars Wouters van den Oudenweijer en Gwyneth Wentink

concerten geeft.Zij vertolkten voor de pauze
werken van de Franse impressionisten en na de
pauze het bekende Klarinetkwintet van Johannes Brahms. Allereerst kon geluisterd worden
naar “Danses sacrée et profane”van Claude
Debussy. Hierbij hadden ook harp en klarinet
deel aan de uitvoering. De etherische klanken
en het ingetogen spel deden aan een kathdraal
denken. De danses profane hadden een geheel
ander karakter met veel drukke vrolijkheid.De
tonen van de harp deden denken aan een kabbelend beekje.
Van Jean–Michel Damase werd een Sonate
voor klarinet en harp uitgevoerd. Het subtiele
Allegro-moderato werd gevolgd door een melodieus en ingetogen Adagio, waarbij de harp een
ingewikkelde rol had Een gepassioneerd derde
deel volgde met een apart ritme en kleine
riedels voor de klarinet. Een mooie uitvoering!
Vervolgens werd van André Caplet de “Conte
Fantastique”voor harp en strijkkwartet

netkwintet in b kl.terts van Johannes
Brahms. En genieten was het! Het voelt aan
als een gesprek tussen de instrumenten.
Evenwichtig gepassioneerd spel met hoogstandjes waren te ervaren. De cello liet veelvuldig een fraaie sonore klank horen en de
klarinet toonde melodieus spel. Eén motief
keerde steeds terug en klonk droefgeestig.
(Brahms dacht dat hij zou sterven.) In deze
compositie vind je allerlei aspekten terug. Een
zekere vorm van Sturm und Drang en zigeunerachtige invloeden maar ook de rust zoals in
de Pastorale van Beethoven. Het gedreven en
intensieve spel van het kwartet verbeeldde alle
invloeden voorbeeldig. En de klarinet klom af
en toe tot in de toppen van de bomen. In het
laatste deel: Con Moto was er fraai samenspel
tussen de klarinet en het kwartet met veel afwisseling en uitstekende dynamiek. Op rustige
wijze eindigde het concert.
De vele bezoekers hebben stellig genoten van
dit boeiende kamerconcert.

Jonge mensen op weg naar het concertpodium.
door Annette Essers

Zo mag je de jongelui wel noemen, die op zondagmiddag 16 maart 2008 in de koepelzaal van
Hotel Vennendal een welluidend presentatiecocert gaven.
Het programma bevatte werken van J.S.Bach,
Telemann en Händel. Echt muziek om in de salon te beluisteren bij de open haard! Wytske de
Vries en Gineke Pranger speelden als duo op de
altblokfluit met een evenwichtige ronde klank
de Sonata in Cgr.terts ,opus 2 nr.3 van G.Ph.
Telemann.

Giovanni Furlan

G.F.Händel uitgevoerd door Gineke Pranger op
de altblokfluit en Giovanni Furlan op het
klavecimbel. Evenwichtig vlot samenspel met
een lieflijk Larghetto werd door het duo
geëtaleerd. De altblokfluitiste had bij haar spel

Wytske de Vries

Dit werd afgewisseld door Marie-Claire Boel die
op haar viool van de Partita nr 2 in d klein van
J.S.Bach de Gigue speelde. Het moeilijke technische stuk kreeg duidelijke accenten, maar
klonk weinig zangerig.

Gineke Pranger

geen partituur nodig.
Bij het laatste stuk van G.Ph. Telemann , een
Quadro in g moll, traden de violisten MarieClaire Boel en Olfje van der Klein naar voren.
Wytske de Vries speelde op de altblokfluit en

Marie-Claire Boel

Een mooie combinatie werd de Sonate in F
groot van G.F.Händel met het spel van altblokfluitiste Wytske de Vries en clavecinist Giovanni
Furlan. Vooral het Larghetto kreeg een fraaie
warme sound.
Daarna speelde Giovanni op klavecimbel de
Suite nr.5 voor klavecimbel in E groot van
G.F.Händel. De Prélude kreeg een warme
klank met vele versieringen. Het hoge tempo
van de Courante dwong respekt af. Het spel
was overigens niet altijd even vloeiend.
Vervolgens werd de Sonate in C groot van

Olfje van der Klein

Giovanni Furlan begeleidde op het klavecimbel.Het gaf kleur en fleur aan de speelse compositie.
De concertgevers studeren aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag. Zij zijn nog in
vooropleiding en studeren aldaar ook aan het
VWO.
Hetgeen deze jonge mensen nu reeds op hun
instrumenten kunnen spelen dwingt veel bewondering af. Stellig zal men in de toekomst
nog vaker naar hen kunnen luisteren.
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Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hanna Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions

zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Rubens Kwartet met harpiste Gwyneth Wentink en klarinettist Lars Wouters van den
Oudenweijer
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk
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Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl
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Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED
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12e Randmeerconcert - seizoen 2007/2008
zaterdag 12 april 2008 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten
Daidalos Trio
Bas Verheijden - piano, Marlene Hemmer - viool,
Maarten Jansen - cello

Ludwig v. Beethoven

Trio in c kl.t. opus 1/3

(1770-1827)

Allegro con brio
Andante cantabile con Variazioni
Menuetto. Quasi allegro
Finale. Prestissimo

~ pauze~

Sergei Rachmaninov

Sergei Rachmaninov

Trio Elégiaque in g kl.t.

(1873-1943)

Lento lugubre

Felix Mendelssohn

Trio nr. 1 in d kl.t. opus 49

(1809-1847)

Molto allegro ed agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo. Leggiero e vivace
Finale. Allegro assai appasionato

Peter Kiesewetter

Tango Pathétique

Felix Mendelssohn

Peter Kiesewetter

Bas
piano
B js).Verheijden
erheijden werd geboren op 27 september 1974 te Zeist. Hij begon op
Bas Verheijden werd geboren op 27 september 1974 te Zeist. Hij begon op
tienjarige leeftijd met piano spelen. Bas studeerde aan het Conservatorium
van Amsterdam bij Jan Wijn. In 1999 sloot hij zijn Uitvoerend Musicus eindexamen af met een 9½ met onderscheiding.
In 1999 werd Bas als eerste Nederlander ooit aangenomen aan de
beroemde Accademia Pianistica incontri col Maestro in lmola (Italië), waar
hij twee jaar studeerde bij Boris Petrushansky.
Zowel in 1990 als in 1992 won Bas het Steinway Concours en in 1991 behaalde hij de eerste prijs op het Prinses Christina Concours. In 1997 was hij
winnaar van het Internationale Muziekconcours Scheveningen voor Piano,
waar hem ook de persprijs werd toegekend.
Bas vestigde in 2000 zijn naam in door 14 avonden achtereen het derde
Pianoconcert van Rachmaninov uit te voeren in alle grote zalen van Nederland, begeleid door het Nederlands Studenten Orkest onder leiding van Roland Kieft. Tijdens die tournee werd een live cd opgenomen in de Grote Zaal
van het Concertgebouw.
Ook werd Bas uitgenodigd om in oktober 2000 een recital te verzorgen in
de serie Jonge Nederlanders van Het Concertgebouw en maakte hij de afgelopen jaren tournees door Spanje, Indonesië, Groot- Brittanië, Denemarken, Italië, Noorwegen en de Nederlandse Antillen.
Samen met Niek van Oosterum vormt Bas sinds 1993 een vast twee-piano
duo. In 1998 wonnen zij het Vriendenkransconcours van de Vereniging
Vrienden van het Concertgebouw. Hier viel hen ook de Concertgebouwprijs
ten deel. In 1999 wonnen Niek en Bas het kamermuziekconcours van het
Nederlands Impresariaat. Later dat jaar maakten zij hun debuut als duo in
de Grote zaal van Het Concertgebouw.
Hiernaast vormt Bas duo's met Maarten Jansen (cello). Met violiste Liza
Ferschtmann nam hij in 2004 een dubbel-cd op, met werken van Franck,
Poulenc, Debussy, Strawinsky en Tchaikovsky. Deze cd werd beoordeeld
met een 10 in de Luister van februari 2005 en drong door tot de eerste
plaats in de Klassieke Top 50 van Radio 4.
Ook maakt Bas deel uit van The Atlantic Trio met Vegard Nilsen (viool) en
Ansfried Plat (cello). Zij bouwden in korte tijd een zeer groot repertoire op
en gaven reeds concerten op de Nederlandse Antillen en in Noorwegen,
waar zij ook een eigen festival oprichtten. In het seizoen '06/'07 organiseerden zij bovendien een zesdelige concertserie "Rondom Brahms" i.s.m.
het Parkanyi Kwartet. In november 2006 werd The Atlantic Trio uitgenodigd
deel te nemen aan een masterclass door het befaamde Altenberg Trio Wien.
In 2001 werd Bas uitgenodigd om een week lang een masterclass te volgen
bij de wereldberoemde pianiste Maria João Pires. Hiervan werd door de
Avro een TV-documentaire gemaakt.
Bas volgde ook masterclasses bij o.a. Michel Dalberto, Eugen Indjic, Gyorgi
Sandor, Gyorgi Sebök, Peter Feuchtwanger en Alexander Longquich.
Hij trad op met verscheidene orkesten, waaronder het Noordhollands Philharmonisch Orkest (o.l.v. Lucas Vis), de Koninklijke Marinierskapel (o.l.v.
Maurice Hamers), het Orkest der Lage Landen (o.l.v. Walter Proost), het
Philharmonisches Orchester Hagen (o.l.v. Anthony Hermus), het UVA
Sweelinck Orkest (o.l.v. Jeppe Moulijn), het Provinciaal Amersfoorts Jeugdorkest (o.l.v. Peter Vinken) en het Naardens Kamerorkest (o.l.v. Rolf

Marlene Hemmer

viool
Marlene Hemmer, geboren in 1981, begon op vijfjarige leeftijd met vioolspelen. In 1989 werd ze aangenomen op de Jong Talent Opleiding van het
Utrechts Conservatorium alwaar ze les kreeg van Joyce Tan. Van 1994
studeerde Marlene Hemmer vervolgens bij Zakhar Bron aan de Musikhochschule te Lübeck, bij Ana Chumachenko in Biella(Italië) en bij Emmy
Verhey en Alexander Kerr aan het Utrechts Conservatorium.
Tijdens haar studie volgde ze masterclasses bij onder andere Ruggiero Ricci
(Dartington, Engeland) en Zaven Melikian (Pebble Beach, Californië) en bij
Felix Andrievsky en Edward Grach (Keshet Eilon-masterclasses in Israel).
Daarnaast werkte Marlene Hemmer samen met onder andere Viktor Liberman, Joseph Silverstein, Christiaan Bor, Godfried Hoogeveen en Rian de
Waal. In juni 2003 sloot Marlene Hemmer haar studie af met een 10 met
onderscheiding.
Al vanaf haar achtste soleert ze met diverse orkesten in de grote zalen van
Nederland. In 1998 speelde ze het 1e vioolconcert van Sergej Prokofjev
met het Noord- Hollands Philharmonisch Orkest o.l.v. David Porcelijn In
2002 nam ze deel aan de Summer Academy van het Nationaal Jeugdorkest
Nederland, waar zij het Pianokwintet van Robert Schumann in Muziekcentrum Vredenburg uitvoerde samen met o.a. Igor Roma. Begin 2003 werd
Marlene Hemmer gevraagd om “Chain” van Witold Lutoslawski uit te voeren
met het Utrechts Conservatorium Orkest onder leiding van Jurjen Hempel.
In 2005 soleerde ze in het 2e vioolconcert van Sergej Prokofjev met het
UMA-Kamerorkest onder leiding van Marco Bons. Eind 2005 voerde ze de
"Vier Jaargetijden" van Antonio Vivaldi uit met het Nederlands Promenade
Orkest onder leiding van Marco Bons en het 3e vioolconcert van Camille
Saint-Saëns met het Brabants Orkest onder leiding van Jussi Jaatinen. In
het najaar van 2006 soleerde Marlene met Holland Symfonia onder leiding
van Ulrich Windfuhr. In 2007 soleerde ze met het Orkest van het Oosten
onder leiding van de jonge Rus Vasili Petrenko in de Vier Jaargetijden van
Vivaldi.
Marlene Hemmer heeft inmiddels diverse prijzen op haar naam staan
waaronder de Iordens Viooldagen (1992), het internationale Concorso Premio Sassari (1996) en het Prinses Christina Concours (1997). In 1996
bereikte ze de finale van de NPS-Cultuurprijs en in 2003 won Marlene Hemmer de tweede prijs op het Nationaal Vioolconcours Oscar Back met de
Schotse Fantasie van Max Bruch uitgevoerd met het Radio Symfonie Orkest
onder leiding van Eri Klas.
Marlene Hemmer bespeelt een Valentino de Zorzi - viool uit 1876, haar ter
beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumentenfonds.

Maarten Jansen

cello
Maarten kreeg zijn eerste cellolessen op negenjarige leeftijd in Soest van
Jet van Baaren en later van Lenian Benjamins, als leerling in de voorbereidende klas van het Utrechts conservatorium. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma begon hij zijn cellostudie in Utrecht bij Elias Arizcuren, waar
hij zijn examen Uitvoerend Musicus met een 10 en onderscheiding haalde.
Voorts studeerde hij bij Claus Kanngießer aan de Hochschule für Musik Köln
en bij Philippe Muller aan het Conservatoire national supérieur de Musique
et de Danse de Paris. Met "mit Auszeichnung" geslaagd voor het Aufbautudium in Freiburg, waar Christoph Henkel zijn Professor was, rondde hij
zijn studie af. Daarnaast nam hij deel aan Masterclasses van Janos Starker,
Truls Mørk, Arto Noras, Tsuyoshi Tsutsumi, Josef Chuchro en Peter Wiley.
Maarten kreeg de kans als solist een gedeelte van het concertrepertoire uit
te voeren. Zo bracht hij de concerten van Haydn, het Dubbelconcert van
Brahms, waarbij zijn zus Janine de vioolsolo speelde, het concert van Ibert,
Max Bruch's Kol Nidrei, evenals de barockconcerten van Tartini en Couperin
ten gehore in Nederland. In Canada werd hij uitgenodigd voor concerten
van Haydn, Schumann en Saint-Saens, met het Montreal Chamber Orchestra. In Freiburg speelde hij het Tripelkonzert van Beethoven.
In de kamermuziek is hij actief als cellist van het Trio Arpa Aul'Arco, Ensemble Oostenrijk-Jansen, het Nederlands Muziekcollectief en het NOGensemble. Verder werkte hij samen met o.a. Folke Nauta, Paolo Giacometti,
Daniel Blumenthal, Hebe Mensinga, Yamei Yu, Gabriel Adorian, Viktor Liberman, Armand Gouder de Beauregard, Daniel Rowland, Joel Waterman,
Naoko Shimizu, Marjolijn Dispa, Hans Roelofsen en Tania Kross.
In 2002 nam hij deel aan het Kammermusikfest für Preisträger des ARDWettbewerbs, waarbij geconcerteerd werd in München, Berlijn en Schloß
Elmau.
In Januari 2003 werkte hij mee aan een concert van de Spectrum-Concertsserie in de Kammermusiksaal van de Philharmonie in Berlijn.
Ervaring als orkestmusicus deed hij op als solocellist van het Münchener
Kammerorchester.
Op concoursgebied beproefde hij zijn geluk o.a. bij de Stichting Jong
Muziektalent Nederland, die hem in 1993 de eerste prijs toekende, het
Charles Hennen Concours waar hij, deel uitmakende van het Trompenberg
Pianoquintet in 1994 de derde prijs won, en het internationale celloconcours
Scheveningen ('95 halve finale).

Kanttekeningen bij dit concert
In 1795 vond Beethoven dat de tijd gekomen was
om voor het eerst composities van zijn hand te laten
uitgeven: de bundel met drie pianotrio’s Opus 1. De
trio’s waren al enige jaren eerder geschreven en voor
genodigden uitgevoerd in Wenen in het paleis van
zijn beschermheer prins Carl von Lichnowsky, aan
wie ze ook zijn opgedragen. Beethoven zelf speelde
toen de pianopartij. Onder de toehoorders was zijn
leermeester op dat moment, Haydn, en het schijnt
dat deze erg onder de indruk was, maar wel vond dat
het derde trio, dat we vanavond horen, minder
geschikt voor publicatie was dan de eerste twee. Volgens hem zou het grote publiek het niet goed kunnen
begrijpen. Beethoven was veel te zelfbewust om zich
van zo’n advies iets aan te trekken, en de
geschiedenis heeft hem natuurlijk gelijk gegeven,
maar we moeten anderzijds ook erkennen dat Haydn
uitstekend gehoord had dat Beethoven zich juist in
dit trio veel meer van de traditie verwijderde dan in
de eerste twee.
Het pianotrio had op dat moment nog niet zo’n lange
geschiedenis achter de rug. Ongeveer een halve
eeuw eerder was het in de mode geraakt in de vorm
van sonates voor klavecimbel met begeleiding van
viool en cello, bedoeld voor amateurs (waarbij de
klavierspelende dame meestal veel meer in haar
mars had dan de bespelers van de strijkinstrumenten). De cellopartij was in de regel zelfs niet meer
dan een verdubbeling van de bastonen van het
klavecimbel. In de laatste decennia van de achttiende eeuw werd het klavecimbel vervangen door de
veel dynamischer piano, en Mozart transformeerde
het pianotrio tot een serieuze vorm van concertmuziek. De strijkerspartijen kregen daarbij een veel
grotere betekenis: de viool speelde niet langer overwegend een 'tweede stem' maar ging vaak in dialoog
met de piano, en zelfs de cello maakte zich los van
zijn louter ondersteunende functie. In zijn Opus 1 zet
Beethoven deze lijn radicaal voort. De ambitieuze
opzet blijkt al uit het aantal van vier delen, naar het
voorbeeld van de symfonie en het strijkkwartet, in
plaats van de drie delen van de trio’s van Haydn en
Mozart. De drie instrumenten zijn bovendien vrijwel
gelijkwaardige partners geworden, hoewel de piano
nog steeds het meest virtuoos is behandeld. Maar
met name in het Trio in c-klein slaat Beethoven een
dramatische toon aan die ver af staat van het wat
luchtige karakter van het traditionele trio. De rolverdeling tussen de instrumenten wisselt voortdurend,
soms in hoog tempo, en de complexe structuur heeft
de allure van een perfect voor dit ensemble geschreven symfonie.
Toen Sergei Rachmaninov in 1891 zijn Trio Elégiaque in g-klein schreef, was hij pas negentien jaar.
Hij studeerde nog compositie aan het conservatorium
van Moskou – hij had al eindexamen piano gedaan –
bij Taneyev, een oud-leerling van Tsjajkovsky, en bij
Arensky, die was opgeleid door Rimsky-Korssakov.

De eerste uitvoering vond eind januari 1892 plaats
tijdens een concert in Moskou, waar Rachmaninov
zelf de pianopartij speelde. Op het programma stonden ook enkele werken voor piano solo van de jonge
virtuoos, die in die tijd al druk bezig was een grote
reputatie op te bouwen. De geest van Tsjajkovsky
beïnvloedde Rachmaninov niet alleen indirect via
zijn leermeester Taneyev; Tsjajkovsky was zijn
idool, en vermoedelijk liet hij zich voor dit ééndelige
Trio Elégiaque, ‘Treurzang-trio’, direct inspireren
door diens pianotrio, dat was opgedragen aan de
nagedachtenis van de grote pianist Nikolaj Rubinstein, en waarvan het eerste deel het opschrift
Pezzo Elegiaco draagt. Of Rachmaninovs trio ook
naar aanleiding van een specifiek sterfgeval is ontstaan is niet bekend, maar Rachmaninov had zeker
een natuurlijke aanleg voor sombere stemmingen.

Gezien de achtergrond van de componist is het niet
verbazend dat de piano een leidende rol speelt in
het stuk, en dat de schrijfwijze voor piano gevarieerder en virtuozer is dan die voor de strijkers.
Het is de piano die de twee belangrijkste thema's
voor het eerst presenteert, met de strijkers als begeleiding – wat overigens beide keren aanleiding
geeft tot bijzondere klankeffecten – maar later krijgen de viool en de cello zowel individueel als samen
ook een belangrijk aandeel in de melodische ontwikkelingen. Het stuk heeft een meeslepende werking,
ook al doordat het tempo zich telkens aanpast aan
de uitdrukking van het moment: het begin is Lento
lugubre, ‘langaam, naargeestig’, het tweede thema
heeft als aanduiding Piú vivo, ‘levendiger’, en het
slot heeft het tempo en het karakter van een treurmars.

Mendelssohns eerste officiële Pianotrio op. 49 in dklein ontstond in 1839 en werd voor het eerst uitgevoerd in 1840. Schumann erkende het in een recensie direct als een waar meesterwerk, het eerste
hoogtepunt in het genre na de trio’s van Beethoven
en Schubert. Het is nog altijd een van de topstukken
van het repertoire voor pianotrio.
Mendelssohn was nog maar dertig toen hij het
schreef, maar hij had voor zijn leeftijd toen al onvoorstelbaar veel ervaring als componist. Absolute
meesterwerken zoals het Octet voor strijkers en de
Ouverture Ein Sommernachtstraum had hij al op zijn
zeventiende geschreven. In het rijke bankiersgezin
waarin hij was opgegroeid was aan de ontwikkeling
van zijn unieke talenten zeer veel zorg besteed. Vanaf zijn tiende had hij compositielessen van de
gerenommeerde Zelter, die ook muzikaal adviseur
van Goethe was, en die hem naast een geweldig vakmanschap ook een grondige kennis van het werk van
J.S. Bach en de grote Weense klassieken bijbracht –
het waren de jaren waarin Beethovens laatste
werken geschreven werden.
Toen Felix twaalf was kreeg hij van zijn vader de
beschikking over een strijkorkest om zijn werk uit te
voeren. Met kamermuziek was hij ook al jong ver-

Ook het Pianotrio op. 49 is wezenlijk conventioneel
van vorm, maar de klassieke vormen zijn met een
ongelooflijke vindingrijkheid uitgewerkt, en het is
een door en door romantisch werk, dat volkomen
Mendelssohns persoonlijke stempel draagt. Origineel
is bijvoorbeeld in het eerste deel, dat zowel het eerste als het tweede thema voor het eerst door de
cello wordt gepresenteerd.
Van alle grote romantische componisten was Mendelssohn het meest behoudend, het meest gericht
op het handhaven van de principes die Bach, Mozart
en Beethoven hadden gehanteerd. Maar tegelijk was
hij zich ervan bewust dat het volkomen zinloos was
om alleen maar te proberen zijn grote voorbeelden
te imiteren. Ook het Pianotrio op. 49 is wezenlijk
conventioneel van vorm, maar de klassieke vormen
zijn met een ongelooflijke vindingrijkheid uitgewerkt, en het is een door en door romantisch
werk, dat volkomen Mendelssohns persoonlijke
stempel draagt. Origineel is bijvoorbeeld in het eerste deel, dat zowel het eerste als het tweede thema
voor het eerst door de cello wordt gepresenteerdBovendien hebben deze thema’s, ondanks het
dramatische, ‘zeer levendige en opgewonden’ karakter van het stuk, een intens lyrische uitdrukking, en
worden ze uitgesponnen tot melodieën van een ongelooflijk lange adem. Het tweede deel is een typisch Lied ohne Worte. Het derde deel bewijst dat
Mendelssohn als geen ander de kunst verstond met
een flitsend Scherzo een sprookjessfeer op te
roepen. Bij wijze van uitzondering heeft het geen
trio. Mendelssohns behandeling van de instrumenten
leidt iets minder tot een volledige integratie dan de
aanpak van Beethoven; de strijkers staan vaak als
een groep tegenover de piano. Op advies van zijn
vriend en collega-componist Ferdinand Hiller heeft
Mendelssohn grote delen van de oorspronkelijke pianopartij nog in hetzelfde jaar in een briljantere stijl
herschreven, om de werking van het stuk te vergroten. Hij was zelf heel tevreden over het resultaat.
Hans Maas
2 april 2008

trouwd; zo speelde hij als kind op viool met zijn oudere, eveneens hoogbegaafde zusje Fanny aan de
piano en zijn jongere broertje Paul op de cello
klassieke pianotrio’s. Uiteraard schreef hij voor dit
ensemble ook zelf een trio – dat hij als volwassene
blijkbaar niet als volwaardig beschouwde, want het is
nooit uitgegeven.alleen maar te proberen zijn grote
voorbeelden te imiteren.

Foto’s van het concert op 28 maart 2008 in Zeewolde door Musica ad Rhenum

Michael Borgstede

Michael Borgstede, Jed Wentz, Marion Moonen, Job ter Haar

Job ter Haar
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Rabobank Randmeren en Rabobank Nunspeet een beperkt aantal kaarten
voor hun clientèle te koop is. De informatie hierover wordt door deze Rabobanken verstrekt via hun regionale magazine dat periodiek wordt toegezonden aan hun leden.
Verder kunnen voor de concerten in De Dialoog in Ermelo en het Cultureel
Centrum in Harderwijk –beperkt– kaarten vooraf worden besteld bij die organisaties.
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De bezoekers van onze concerten steunen ons streven naar handhaving van
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Voor de vrienden wordt elk jaar het Jacques Rambonnet Vriendenconcert
georganiseerd. Dit concert genoemd naar één van de oprichters van de Randmeerconcerten is gratis toegankelijk voor de vrienden.

Randmeerconcerten 2008-2009

- bestelformulier voor abonnementen

dhr. en/of mevr.
adres
postcode en plaats
telefoon
e-mail *)
*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief wilt ontvangen (alleen als u zich niet eerder heeft aangemeld).

Bestelt hierbij:
abonnement(en) voor 7 concerten à € 91,(u hoeft niet aan te geven welke 7 concerten van

in totaal €

de 12 concerten u wilt bezoeken)

passe-partout(s) voor alle 12 concerten à € 132

in totaal €

vriendenbijdrage(n) à € 15 (of meer) per persoon in totaal €

(u dient zich elk jaar opnieuw op te geven)

totaal

€

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)
machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van
rekening
t.n.v.
te

maakt dit bedrag over naar rekening 3177.78.722 t.n.v. St. Randmeerconcerten
te Vierhouten

plaats en datum:

handtekening voor akkoord:

Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten, de heer H.Berkouwer, Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten.

+

Beknopt overzicht programma 2007/8
zaterdag 15 september 20.00 uur - Ermelo, De Dialoog
Hexagon Ensemble 5 blazers + piano en acteur Carol Linssen die Poulenc speelt
Programma: “Entretiens avec Francis Poulenc”
vrijdag 28 september 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
EnAccord strijkkwartet
zaterdag 13 oktober 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Matangi strijkkwartet
zondag 4 november 14.00 uur - Harderwijk, Catharinakapel
Lisa Jacobs, Helena Basilova, viool piano
zondag 18 november 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
piano solo: Hanna Shybayeva
zondag 16 december 14.00 uur - Nunspeet, Hotel De Sparrenhorst
Lendvai String Trio
in samenwerking met International Holland Music Sessions

zondag 13 januari 14.00 uur - Harderwijk, Cultureel Centrum
Rotterdams Kamerorkest, 22 strijkers met fluitiste Eleonore Pameijer
zondag 3 februari 14.00 uur - Nunspeet, Hotel Vennendal
Ralph Rousseau Meulenbroeks, solo op viola da gamba
zaterdag 16 februari 20.00 uur - Ermelo Lukaskerk
Franciscus Kwartet (strijkkwartet)
zondag 2 maart 14.00 uur - Nunspeet, Belvédèretheater Hotel De Sparrenhorst
Rubens Kwartet met harpiste Gwyneth Wentink en klarinettist Lars Wouters van den
Oudenweijer
vrijdag 28 maart 20.00 uur - Putten, Kasteel De Vanenburg
Musica ad Rhenum (kwartet, barok met fluit)
zaterdag 12 april 20.00 uur - Zeewolde, Open Haven
Daidalos (piano) Trio

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

