Randmeerconcertbrief

seizoen 2009/10 nr. 1

Concert zaterdag 19 september 2009
Franciscuskwartet
Kasteel De Vanenburg, Putten

Inhoud
2

Programma 19 september 2009

3

Over het Franciscuskwartet

4

Over de musici

5-6

Toelichting bij het concert door Wouter Molendijk

7

Verwijzingen naar interessante websites

8

Agenda seizoen 2009/10

9

Contactadressen en concertlocaties

10

Bestelformulier abonnementen

1

1e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zaterdag 19 september 2009 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten
Franciscuskwartet
Diana Morris - viool, Pamela Kubik - viool, Frank Brakkee - altviool, Sebastiaan van Eck - cello
met medewerking van:
Annemijn den Herder - altviool, Judith Jamin - cello

Felix Mendelssohn Bartholdy

Strijkkwartet nr 1 in D gr.t. opus 44 (1837)

(1809-1847)

-

Richard Strauss

Sextet Ouverture uit Opera “Capriccio” (1940-1943)

Molto allegro vivace
Menuetto, un poco allegro
Andante espressivo ma non moto
Presto con brio

(1864-1949)

~ pauze ~
Johannes Brahms

(1833-1897)

Felix Mendelssohn

Strijksextet in Bes op. 18 (1862)
-

Allegro ma non troppo
Andante, ma moderato
Scherzo - allegro molto
Rondo - poco allegretto e grazioso

Richard Strauss
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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.
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Frank Brakkee - altviool

Diana Morris - viool

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 soloaltist is. Daarnaast is hij de vaste altist van het Nieuw
Ensemble waarmee hij op festivals over de hele
wereld speelt.

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 binnenen 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. 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.
Annemijn den Herder - altviool
Annemijn den Herder is altvioliste in het Radio Filharmonisch Orkest. Ze werd geboren in 1975 te Zutphen en studeerde aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag bij Gisella Bergman en Fedinand Erblich.
In 2001 studeerde ze af als uitvoerend musicus met
onderscheiding. Annemijn was solo-altiste bij het Nederlands Jeugd Strijk Orkest en het Nationaal Jeugd
Orkest. Ook speelde ze in het European Union Youth
Orchestra. In 2000 won Annemijn samen met het
Delos Ensemble de Zilveren Vriendenkrans van het
Concertgebouw. Sinds 1999 is Annemijn verbonden
aan het Radio Filharmonisch Orkest. Daarnaast speelt
ze in het Combattimento Consort Amsterdam.

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.
Judith Jamin - cello
Judith Jamin studeerde aan het conservatorium van
Frankfurt am Main en aan het Robert SchumannInstitut in Düsseldorf. In 1982 voltooide ze daar haar
opleiding bij Johannes Goritzki met het behalen van
het solistendiploma ‘cum laude’. Later volgde zij nog
lessen bij Dimitri Ferschtman. Judith Jamin heeft een
deeltijdfunktie bij het Nederlands Ballet Orkest. Ze
maakt deel uit van diverse kamermuziekensembles
zoals het Clara Schumann-trio. In 1997 bracht zij samen met de pianiste Klara Würtz een CD uit met romantisch cellorepertoire.
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Kanttekeningen bij dit concert
Mendelssohn was een geniale man. Zijn voornaam Felix betekent ‘gelukkig’
in het Latijn. Gelukkig mag je je noemen als je met zoveel talenten in een
rijke bankiersfamilie geboren wordt, privé onderwijs krijgt en een eigen orkest tot je beschikking hebt.
Mendelssohn speelde erg goed piano, orgel en viool en kon heel goed tekenen.
Tussen 1827 en 1835 reisde Mendelssohn langs alle grote muziekcentra in
Centraal Europa en Engeland. Hij genoot een grote populariteit. In 1829 dirigeerde hij de eerste uitvoering na Bach's dood van diens Mattheus Passion.

cellosonate. Die heftige opera's en symfonische gedichten kunnen alleen
maar heftig blijven als er ook afwisseling is met verstilde passages. Die bereikte Strauss door het orkestrale geweld af te wisselen met op kamermuziek
lijkende passages (bijvoorbeeld het graflied in Zarathustra).
In zijn laatste opera Capriccio (uit 1941, één bedrijf, Strauss was toen 78
jaar oud) begint hij zelfs met een stuk kamermuziek. In die opera strijden
een componist en een dichter over wat belangrijker is in een opera: het
woord of de muziek.

Dit jaar is een Mendelssohn-jaar, en dat hebben we gevierd in onze serie met
het strijkkwartet opus 13 en een heel Mendelssohn pianorecital door Ronald
Brautigam.
We gaan nu verder met zijn derde strijkkwartet, opus 44.1. Hij schreef het in
1838, als laatste van de drie kwartetten opus 44, ook al maakte de uitgever
er nummer 1 van. Het eerste deel (erg blij en snel) lijkt orkestraal gedacht.
Het tweede deel is een melodieus menuet met veel sfeer door de mooie akkoorden. Het derde deel (expressief gaande maar met beweging) lijkt een
Lied zonder woorden, met prachtige harmonieën. Het laatste deel (flink snel
en levendig) heeft weer de sfeer van het eerste deel.
Richard Strauss (niet te verwarren met
de geniale walsenkoning Johann, geen
familie) is voor mij een man met drie
gezichten. Als jonge componist schreef
hij heftige symfonische gedichten als
Don Juan, Ein Heldenleben en Also
sprach Zarathustra. Als operacomponist
schreef hij nog heftiger opera's als Salomé, Electra en Die Frau ohne Schatten,
naast een luchtige Rosenkavalier. Als
liederencomponist behoort hij tot de allergrootsten, met als hoogtepunt aan het
eind van zijn leven de Vier letzte Lieder.
(Als u die niet kent, dan raad ik u van
harte de cd aan met de sopraan Kiri Te
Kanawa, waarop ook andere schitterende liederen staan.)
Kamermuziek schreef Strauss alleen
toen hij jong was. Daaronder zijn goede
werken, met name de vioolsonate en de

Richard Strauss (schilder Max Liebermann)

Strauss schrijft in een brief: “Eerst de woorden, dan de muziek (Wagner) of
eerst de muziek en dan de woorden (Verdi) of alleen woorden en geen muziek (Goethe) of alleen muziek en geen woorden (Mozart) om maar een paar
kreten te noemen. Daartussen zijn er natuurlijk ook nog veel stijlen en varianten."
Het was een favoriet onderwerp van Strauss, het lijkt een vreselijk saai onderwerp voor een opera, maar wat een prachtige muziek maakt hij ervan.
De opera begint met een strijksextet dat ergens achter de coulissen aan het
repeteren is. Dat sextet van ruim 10 minuten zullen wij beluisteren. Met deze
muziek wordt de sfeer gezet voor het vervolg.
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De kamermuziek van Brahms ligt mij bijzonder na aan het hart. Ik hoef
nooit te wachten tot het mooi wordt, want Brahms was enorm kritisch en valt
altijd direct met de deur in huis met direct aansprekende muziek. Brahms
schreef twee sextetten voor strijkers en dat zijn beide absolute meesterwerken. Het is haast orkestraal gedachte muziek. Brahms heeft erg lang geaarzeld voor hij een symfonie durfde te schrijven. Daarom componeerde hij
eerst twee serenades (opus 11 en 16) en het zeer symfonische eerste pianoconcert (opus 15).
En dus ook dit sextet.

één of meer andere melodieën, de vorm is dus ABACABA e.d. De Weense
klassieken en bijvoorbeeld Schubert gebruikten het rondo dikwijls als vorm
voor het vierde en laatste deel. Dat was in de tijd van Brahms niet meer in
de mode.
Wouter Molendijk, 4 september 2009

Een citaat, door mij zeer vrij bewerkt uit het Duits:
“In bijna alle werken van Brahms vind je een bijzondere verbinding van constructie en emotionaliteit.
Brahms ervoer een conflict tussen de vorm in de muziektaal van de (Weense) klassieken en de poëzie in
de werken van bijvoorbeeld Schumann.
Brahms probeert die twee met elkaar te verbinden,
en is daarin met name in zijn kamermuziekwerken
geslaagd, omdat hij daarin het direct aansprekende
èn het intieme kon combineren. In de tijd na Beethovens dood had de kamermuziek aan prestige ingeboet. Brahms is erin geslaagd om daar nieuwe wegen
in te slaan. Hij is daarmee een voorbeeld geworden
voor o.a. componisten in de Nieuwe Weense school.”
Schönberg had grote bewondering voor de werken
van Brahms, en was niet van mening dat Brahms ouderwets was. Schönberg maakte van het pianokwartet opus 25 een dikwijls gespeelde versie voor orkest
die klinkt als een symfonie van Brahms.
Het eerste deel van het sextet begint direct met een
prachtige melodie in de cello, die daarbij begeleid
wordt door de tweede cello.
Het tweede deel is een thema met zes variaties. De
altviool speelt dat thema als eerste, forte, luid gespeeld. Het thema heeft iets weg van het 'Folies d'Espagne'-thema van veel Barok-variaties (die Brahms
kende en bewonderde). Met name de variaties van
Corelli op dat thema zijn heel beroemd. Dit tweede
deel vind ik nog mooier dan de andere drie. Brahms
bewerkte dit deel voor piano solo als een verjaarscadeau voor zijn goede
vriendin Clara Schumann. Hij was er zelf kennelijk ook erg tevreden over.
Het laatste deel is een rondo, waarbij de cello weer het voortouw neemt. Bij
een rondo is er een steeds terugkerende melodie die afgewisseld wordt door
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Wouter Molendijk heeft weer veel mooie links gevonden naar de muziek:
R. Strauss: Sextet from "Capriccio" - Doro Sextet
http://www.youtube.com/watch?v=9zlr_HelvSo
http://www.gazotube.com/9zlr_HelvSo.html
Ik vermoed dat Franciscus het mooier zal spelen.
Als u wilt weten hoe de opera afloopt, R. Strauss “Capriccio" slotscène door
Renée Fleming
http://www.youtube.com/watch?v=g2WnWFvB4s4&feature=related
onwaarschijnlijk goed, maar concertant.
http://www.youtube.com/watch?v=6oUABPNM_AI&NR=1,
in een echte voorstelling.
http://www.youtube.com/watch?v=4fLbp1sZq7w&NR=1
slotscène met een andere beroemde zangeres.
http://www.youtube.com/watch?v=iQIplmUJ50Y&feature=related
Kiri Te Kanawa als gravin in haar belangrijkste aandeel.
http://www.youtube.com/watch?v=JJoRiuGbbzg&feature=related
idem in de slotscène.
Mendelssohn, 1e deel:
http://www.youtube.com/watch?v=2NsqUzAta6A&feature=related
Mendelssohn, 2e deel:
http://www.youtube.com/watch?v=tfBsz1Ads-g&feature=related
Mendelssohn, 3e deel:
http://www.youtube.com/watch?v=yT6YPRTAb80&feature=related
mooi!
Mendelssohn, 4e deel:
http://www.youtube.com/watch?v=osqX9zBRER0&feature=related
hier hoor je hoe moeilijk het is!

Brahms String Sextet #1, 1st mvt - Doro Sextet (1/5)
http://www.youtube.com/watch?v=u62xTZg6Bnc&feature=related
interessante opstelling met de twee cello's in het midden.
http://www.youtube.com/watch?v=DWqae2y4Hvo&feature=related
je kunt de partituur meelezen, maar ik vind het te tam gespeeld.
Brahms String Sextet #1 - Doro Sextet (Part 2 of 2)
http://www.youtube.com/watch?v=B3eKBmRHRNc&feature=related
Brahms String Sextet #1, 2nd mvt - Doro Sextet (3/5)
http://www.youtube.com/watch?v=BjQ2R5Eas7o&feature=related
Brahms string sextet B flat Major, op. 18 – 2
http://www.youtube.com/watch?v=ymrm8W4C6Dw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VXWRFWvzZZQ
Brahms 3e deel- Doro Sextet (4/5)
http://www.youtube.com/watch?v=qby8gVkurp4&feature=related
http://kammermusikkammer.blogspot.com/2008/10/johannes-brahmsstreichsextette-opus-18.html
de link naar het door mij bewerkte citaat.
Een interessante website over Richard Strauss gemaakt door de kleinkinderen!
http://www.richardstrauss.at/html/index.html
En nog een heel mooie Zwitserse website met heel veel informatie over
opera’s inclusief veel libretti, ook over de opera Capriccio
http://www.opera-guide.ch/
Als u een operaliefhebber bent mag u dit niet missen!

Mendelssohn, 4e deel:
http://www.youtube.com/watch?v=9s7-RNmwIIM&feature=related
en hier hoor je hoe het mooi gespeeld wordt.
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Agenda 2009-2010
1

zaterdag 19 september
Franciscus Kwartet

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

2

zaterdag 3 oktober
Les Éléments, Franse Barok

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

3

zondag
25 oktober
14 uur
Timora Rosler (cello) & Klára Würtz (piano)

Harderwijk

Catharinakapel

4

zaterdag 14 november
20 uur
Liza Ferschtman (viool) & Inon Barnatan (piano)

Zeewolde

Open Haven

5

zondag
29 november
14 uur
Nunspeet
Marieke Schneemann (fluit) & Bart van Oort (fortepiano)

Hotel Vennendal

6

zondag
13 december
14 uur
The Hague String Variations (strijksextet)

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

7

zondag
10 januari
14 uur
Fancy Fiddlers & Paolo Giacometti (piano)

Harderwijk

Theater Harderwijk

8

zaterdag 30 januari
20 uur
La Rondine (blaaskwintet & piano)

Ermelo

De Dialoog

9

zondag
14 februari
Bas Verheijden (piano)

Nunspeet

Hotel Vennendal

10

zaterdag 27 februari
20 uur
Putten
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden)

Kasteel De Vanenburg

11

zaterdag 13 maart
20 uur
Zeewolde
Matangi Kwartet met Ralph Rousseau (viola da gamba)
en Hein van de Geyn (contrabas)

Open Haven

12

zaterdag 27 maart
20 uur
Ermelo
Felicia van den End (fluit) & Eildert Beeftink (piano)

Lukaskerk

14 uur
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

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: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Theater

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

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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in totaal €

totaal

€

handtekening voor akkoord:

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

plaats en datum:

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

te

t.n.v.

rekening

machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)

(u dient zich elk jaar opnieuw op te geven)

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

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

de 12 concerten u wilt bezoeken)

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

Bestelt hierbij:
in totaal €

- bestelformulier voor abonnementen

*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief per e-mail wilt ontvangen

e-mail *)

telefoon

postcode en plaats

adres

dhr. en/of mevr.

Randmeerconcerten 2009-2010

+

Bestelformulier voor abonnementen. Om af te drukken (A4 formaat)
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Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!
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2e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zaterdag 3 oktober 2009 20.00 uur
Lukaskerk - Ermelo
Les Éléments
Talitha van der Spek - mezzosopraan, Marjolein Lever - traverso,
Robert Smith - viola da gamba, Israel Golani - theorbe, barokgitaar

André Campra

Arion, Cinquième Cantate Françoise

(1660-1744)

Marain Marais

Uit Pièces de Viole: Feste Champêtre

Nicolas Bernier

Aminte et Lucrine, 6e Cantate a voix Seulle avec Symphonie

(1656-1728)

(1665-1734)

~ pauze ~
Robert de Visée

Marain Marais

Passacaille pour la guitarre

(1655-1732/3)

Jacques Morel

Chaconne en trio (traverse, viola da gamba et basse)

Jean-Philippe Rameau

Diane et Acteon, Cantate à une voix avec symphonie

(1700-1749)

(1683-1764)
Jean-Philippe Rameau
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Les Éléments
Programma 3 oktober 2009
Over Les Éléments
Over de musici
Toelichting bij het concert door Wouter Molendijk
Verwijzingen naar interessante websites
Agenda seizoen 2009/10
Contactadressen en concertlocaties

Het ensemble Les Eléments legt zich toe op de uitvoering van kamercantates in de bezetting mezzosopraan, fluit, cello / viola da gamba en theorbe.
Er bestaat een omvangrijk repertoire voor één van
de kleinst denkbare bezettingen die mogelijk is bij
barokcantates: zang, soloinstrument en basso continuo.
Het repertoire van Les Eléments omvat werken van
onder meer Vivaldi, Rameau en Telemann, maar
legt zich daarnaast ook uitdrukkelijk toe op het onbekendere repertoire van componisten als Morel,
Campra en Bernier.
De musici, alle gespecialiseerd in de oude muziek,
vinden het een uitdaging op zoek te gaan naar
zowel het bekendere als het onbekende repertoire
voor de bezetting van hun ensemble.

Bestelformulier abonnementen
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De musici
Talitha van der Spek studeerde zang aan het Conservatorium van Amsterdam bij Margreet Honig en Valérie Guillorit.
In de afgelopen jaren zong zij rollen bij De Nieuwe Opera Academie in opera’s van Purcell (Second witch in Dido and Aeneas) en Mozart (Marcellina in Le nozze di Figaro). Vorig jaar zong en danste zij in de dansvoorstelling Merg van het choreografenduo Leine en
Roebana, waarin zij werkte met o.a. Helena Rasker, Claron McFadden en het Locke Consort. Zij deed theaterervaring op in verschillende toneelstukken en in een voorstelling van Hans Liberg. Ook zong zij in De 7 Doodzonden van Brecht/Weill en zingt zij regelmatig opera-aria’s met verschillende orkesten, waaronder Eik en Linde o.l.v. violist Franc Polman. Naast opera-repertoire zong zij
solo’s in verscheidene passies en oratoria o.l.v. van o.a. Jos van Veldhoven, Jos Vermunt en Alfredo Bernardini.
Vanaf oktober vertolkt Talitha voor de Nationale Reisopera in het Resident Artists Programme de rol van Derde Dame in Mozart’s
Zauberflöte. Begin 2009 geeft zij wederom concerten met het vocale trio, ‘Le donne di Ferrara’, met o.a. Claron McFadden, met
muziek van o.a. Luzzasco Luzzaschi. In het voorjaar van 2009 is Talitha te horen met een nieuw ensemble met muziek van Gesualdo.
Marjolein Lever studeerde fluit bij Marieke Schneemann en traverso bij Marten Root aan het Conservatorium van Amsterdam.
Marjolein treedt onder meer op met de orkesten van de Nederlandse Bachvereniging, Anima Eterna en de Kölner Akademie. Ze
werkte met dirigenten als Gustav Leonhardt, Jos van Veldhoven, Jos van Immerseel, Philippe Herreweghe en Masaaki Suzuki. Daarnaast maakt ze in de formatie Woord-en-scene, samen met theatermaker Ferdinand Borger, kleine muziektheatervoorstellingen.
Van 2001 tot en met 2003 speelde Marjolein in het European Union Baroque Orchestra als orkestlid en als soliste.
Marjolein studeerde Duitse Taal & Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek deed naar het gebruik van
muziekinstrumenten bij de uitvoeringspraktijk van laat-middeleeuwse liefdeslyriek: Minnesang.
Robert Smith werd geboren in Yorkshire en ging in Wales naar de universiteit. Daarna vertrok hij naar Nederland om barokcello te
studeren bij Wouter Möller en aansluitend bij Jaap ter Linden.
Bob is orkestlid van Al Ayre Español en speelt Basse de Violon bij Barok Opera Amsterdam. Hij was eerste cellist van het European
Union Baroque Orchestra in 2005/6, onder de leiding van o.a. Lars Ulrik Mortensen, Rachel Podger en Christophe Coin. Momenteel
doet hij onderzoek naar methodes van basso continuo realisatie, als onderdeel van zijn Master bij Viola de Hoog. Daarnaast studeert
hij viola da gamba bij Mieneke van der Velden.
In zijn vrije tijd leert Bob Japans en organiseert hij projecten waarbij musici spelen voor jongeren in moeilijke situaties, bijvoorbeeld
in Palestijnse vluchtelingenkampen. In 2005 won hij een geldprijs van het Countess of Munster Musical Trust.
Israel Golani studeerde aan de universiteit van Tel-Aviv cum laude af als musicoloog. Zijn interesse voor historische tokkelinstrumenten leidde hem naar de renaissance luit en masterclasses met Hopkinson Smith en Nigel North. Vervolgens studeerde hij bij
Fred Jacobs aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en bij Elisabeth Kenny aan de Royal Academy of Music in Londen,
waar hij zich bekwaamde als theorbespeler.
In 2002 produceerde hij een muziekdrama “Nisus et Euryalus”, geschreven door Domenico Mazzocchi op de Latijnse tekst van Virgilius. Dit stimuleerde hem om deel te nemen aan projecten van de Vlaamse Opera, Xynix Opera en de Opera Studio Nederland (als
gast coach). In 2005 was hij muzikaal leider van de dansproductie “Ballo Cantabile” waarin moderne dans en barokmuziek werden
gecombineerd. Dit leidde tot verdere samenwerking met dansuitvoeringen met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en het moderne
dansgezelschap Leine & Roebana.
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Metamorphosen!
Les Eléments brengt een programma met Franse barokcantates. Deze cantates
ontstonden aan en om het zeventiende- en achttiende-eeuwse Franse hof en hebben alle een mythologische basis. In Campra’s cantate Arion weet Arion met zijn
muziek de god van de zee te ontroeren en wordt hij uit de golven gered door één
van Apollo’s dieren: een dolfijn. Aminte roept in Berniers cantate Aminte et Lucrine via een orakel de godin Diana aan om hem te wreken. Diezelfde godin Diana
verandert Actéon in de afsluitende cantate van Rameau in een hert. Alle drie de
cantates worden afgesloten met een morele boodschap, die verrassend actueel
blijkt te zijn. Les Eléments kiest ervoor om daarnaast kamermuziek te laten klinken en zo te zorgen voor passende overgangen tussen de cantates.

Hij componeerde niet alleen religieuze muziek, maar schreef ook graag wereldlijke
werken voor het theater. Zijn kerkelijke broodheren waren daar niet blij mee, en
een aantal van zijn vroege werken voor het theater werden dan ook onder de
naam van zijn jongere broer uitgegeven. Het succes van die muziek was echter zo
groot, dat hij besloot de Notre Dame de rug toe te keren en zich vooral te richten
op het componeren van wereldlijke muziek. Zijn opéra-ballets (een vorm waarbij
een avondvullend programma samengesteld werd door het bij elkaar voegen van
twee à drie thematisch van elkaar verschillende bedrijven) waren een doorslaand
succes, vermoedelijk vooral ook vanwege de wulpse dames en het vele geflirt op
het podium.
De cantate Arion komt uit één van Campra’s drie boeken met kamercantates. De
operatechnieken uit de opéra-ballets, die hij ook in deze cantate toepast, geven
het werk een grote dramatische kracht.
Campra: Arion, Cinquieme Cantate Françoise
1. Lentement, Muziek betovert de wereld
2. Récitatif, Arion vertrekt rijk uit Korinthe
3. Ariette Piqué, Arions muziek heeft een betoverende werking
4. Récitatif – Vivement – Récitatif, Arion wordt gevangen genomen en vraagt nog
één keer muziek te mogen maken
5. Air, Arion musiceert, de goden en zeewezens zijn onder de indruk
6. Récitatif, Een dolfijn redt Arion uit de zee

André Campra (1660-1744)
Campra was één van de leidende figuren in zowel de theatermuziek als de geestelijke muziek in Frankrijk in de vroege achttiende eeuw. Als zoon van een chirurg
en violist van Italiaanse afkomst en een Franse moeder kreeg hij muziek met de
paplepel ingegoten. Zijn muzikale loopbaan was zeer divers. Campra was kapelmeester in Arles en maître de musique in de kathedraal van St. Etienne, de Notre
Dame in Parijs en het Collège Louis-le-Grand.

Arion is een groot zanger en lierspeler en rijk geworden als musicus in dienst van
het hof van de tiran van Korinthe. Nadat hij zijn succesvolle toernee heeft afgesloten, besluit hij terug naar huis te gaan. De reis begint vreedzaam, maar de
sfeer verandert al snel. De Korinthische zeelui zijn jaloers op Arions rijkdom en
besluiten zijn verworven bezittingen te stelen. Vervolgens willen ze hem overboord zetten. Arion vraagt of hij nog één keer met zijn lier een lied ten gehore
mag brengen en de zeelui staan het hem toe. In de laatste aria merken we welk
effect de muziek van Arion, op de wereld om hem heen hebben. De harten van de
doorgaans koele zeenimfen worden verwarmd. De god van de zee raakt ontroerd
en zelfs de sirenen zwijgen.
In het laatste recitatief wordt Arion overboord gezet. Maar doordat hij de goden zo
heeft weten te ontroeren, sturen ze een dolfijn die hem uit de zee oppikt en op
zijn rug vervoert naar de dichtstbijzijnde haven.
Marin Marais (1656 - 1728)
Marin Marais werd in Parijs geboren als zoon van een schoenmaker. Zijn oom, die
pastoor was van de kerk van St. Germain-l’Auxerrois, zorgde ervoor dat Marin
opgenomen werd in de bij de kerk behorende koorschool. Hij kreeg daar een uitstekende muzikale opleiding en begon er met het bespelen van de viola da gamba.
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Later zette hij zijn gambastudie voort bij de beroemde gambist Sainte-Colombe.
Het verhaal gaat dat Marais binnen zes maanden zijn leraar al voorbij was gestreefd, waardoor hij al snel werd aangenomen als gambist in het orkest van de
Parijse Opéra. Hij was toen pas negentien jaar oud. Dirigent van het Opéra-orkest
was op dat moment Jean-Baptiste Lully, en deze zorgde ervoor dat Marais zijn
carrière kon voortzetten als musicus in dienst van Lodewijk XIV, de Zonnekoning.
Van Lully leerde Marais ook componeren. Hij schreef een serie werken voor viola
da gamba, maar breidde dat al snel uit met motetten en muziekdramatische werken. Marais werd Campra’s opvolger als dirigent van het Opéra-orkest en was bevriend met Nicolas Bernier. Deze laatste trouwde met Marais’ dochter MarieCatherine.

- vervolg

de enige manier om de plaag te stoppen, is wanneer Lucrine of één van haar minnaars door de hand van Aminte wordt geofferd. Geen van de minnaars is bereid
zijn leven voor Lucrine te geven. Amintes liefde is zo groot, dat hij uiteindelijk
zichzelf offert en met een dolk zijn hart doorboort. Lucrine ziet hierop haar dwaling in. Ze smeekt om vergiffenis en pleegt ook zelfmoord.

Marais: Uit Pièces de Viole, Quatrième Livre (1717): Feste Champêtre
Nicolas Bernier (1665 – 1734)
Deze Franse componist, klavecinist, theoreticus en docent kreeg zijn muzikale opleiding aan de school van de Notre Dame. Later studeerde hij ook in Rome bij Caldara. Bernier was hoofd van de maîtrise van de kathedraal van Chartres en van
St. Germain-l’Auxerrois in Parijs. In 1704 volgde hij Charpentier op als maître de
musique van de Sainte-Chapelle. Toen hij in 1712 met Marie-Catherine Marais
trouwde, moest de Hertog van Orléans voor hem in de bres springen: volgens de
regels van de Sainte-Chapelle hoorde de maître de musique celibatair door het
leven te gaan. Uiteindelijk mocht Bernier ondanks zijn gehuwde staat toch blijven.
Vanaf 1723 vervulde hij samen met Campra en Gervais de positie van sous-maître
van de Chapelle Royale.
In de cantates die Bernier schreef, probeerde hij de Franse en Italiaanse muziekstijlen te combineren. Krachtige recitatieven en da capo aria’s volgen elkaar vrijelijk op. De melodieën zijn expressief, met grote intervallen en lange melismen.(*)
Bernier: Aminte et Lucrine, 6.e Cantate a voix Seulle avec Simphonie
1. Air, Aminte bezingt zijn lot
2. Récitatif, Lucrine beantwoordt Amintes liefde niet
3. Vivement, Aminte roept om wraak
4. Récitatif, Diana teistert het land met een plaag
5. Oracle, Diana spreekt door het orakel
6. Récitatif, Aminte offert zich voor Lucrine
7. Lentement, Lucrine vraagt om vergiffenis
8. Récitatif, Lucrine doorboort haar hart met een mes
9. Lentement, de moraal
De cantate Aminte et Lucrine vertelt het verhaal van Aminte. Lucrine is zijn grote
liefde, maar zij geeft de voorkeur aan zijn rivalen. Aminte roept de hulp van de
godin Diana in om hem te wreken en zij teistert daarop het land met een vreselijke plaag. De machtige stem van Diana spreekt vervolgens door een orakel tot de
mensen:

De badende Diana—Rembrandt van Rijn

Robert de Visée (1655 – 1732/3)
De Visée was wat je noemt een multitalent. Hij speelde gitaar, theorbe, luit en
viola da gamba en componeerde daarnaast. Rond zijn 25ste werd hij aangesteld
als kamermusicus in dienst van Lodewijk XIV. In het voorwoord van zijn eerste
gitaarboek schreef hij dat hij regelmatig voor de kroonprins optrad. Bovendien
was hij ’s avonds vaak te vinden aan de rand van het bed van de koning om deze
met zijn muziek te vermaken. In 1719 werd hij officieel benoemd tot gitaarleraar
van de koning, hoewel hij deze eigenlijk al vanaf 1695 vervulde.
In 1721 volgde zijn zoon hem in deze positie op.
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De Visée: Passacaille pour la guitarre
Jacques Morel (1700-1749)
De gambist en componist Jacques Morel studeerde bij Marin Marais en schreef
voornamelijk muziek voor de viola da gamba.
Morel: Chaconne en trio: Flûte traversiere, Basse de Violle, Basse Continue

- vervolg

Maar hoewel Lodewijk XIV en Lully musici afraadden voor studie naar Italië te
gaan, lukte het niet de Italiaanse muzikale invloed buiten de deur te houden. Uiteindelijk werd het toepassen van het Italiaanse model in Franse opera’s toegestaan. Decennia lang hield de strijd tussen de Franse en Italiaanse muziek aan.
Of de cantate Diane et Actéon nu geschreven werd door Rameau of Boismortier,
voor beide componisten gold dat ze bij het schrijven van hun vocale werken beïnvloed werden door de Italiaanse stijl.
Rameau: Diane et Acteon, Cantate a une voix avec symphonie
1. Récitatif, Diana vindt een plek om zich te baden
2. Air Gai, Vreemde faunen en satyrs worden weggejaagd, nimfen aangeroepen
3. Récitatif, Acteon nadert met zijn jachtgezelschap
4. Air Vif, Acteon zoekt met zijn gezelschap een plek om te overnachten
5. Récitatif, Acteon kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en begluurt
Diana, zij verandert hem in een hert en levert hem daarmee aan zijn eigen
honden over
6. Air Tendre, de moraal
Diana is de Godin van de jacht, die over het wild en woud waakt. Met haar gezelschap van nimfen nadert zij een beek om een bad te nemen. Satyrs en faunen
worden weggejaagd, want niemand, behalve haar gezelschap van nimfen, mag de
maagdelijke Godin naakt zien. Ondertussen is Acteon met zijn jachtgezelschap en
jachthonden onderweg. In de tweede aria is heel duidelijk zijn jachthoorn te horen. Het gezelschap wil gaan genieten van een rustige nacht in het bos voordat zij
de brandend hete heuvels weer in moeten. Helaas nadert Acteon ontwetend de
plek waar Diana zich aan het baden is. In het derde recitatief zien we Acteon die
zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen en, verheugd over deze onverwachte
'attractie', de godin begluurt. Diana ontsteekt hierop in woede, omdat ze naakt
ontdekt wordt en verandert Acteon, zonder medelijden, in een hert. De arme jager
wordt daarmee overgeleverd aan zijn eigen honden. Aan het eind van deze wereldlijke cantate krijgen we een moralistische boodschap mee. We worden gewaarschuwd: van de mooie momenten in ons leven moeten we met volle teugen
genieten, want voor je het weet, is het moment voorbij.

Viola da Gamba op schilderij rond 1510
Tekst: Marjolein Lever, bewerkt door Hans Maas.

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) De cantate Diane et Actéon werd tot voor
kort toegeschreven aan Rameau. De laatste tijd wordt echter steeds algemener
aangenomen dat het werk eigenlijk gecomponeerd werd door Joseph Bodin de
Boismortier.
Generaties lang probeerden Franse koningen Frankrijk van de buitenwereld af te
schermen en heerste er een politiek en cultureel centralisme.

(*) Pagina 6: Melisme of melismatisch, in de vocale muziek een groep tonen die op één
lettergreep van de tekst gezongen wordt. Vb. Wilhelmus va-han Na-ha-souwe enz. Zowel in
het Gregoriaans als bij Bach spelen melismen een grote rol. Komen in liedmelodieën veel
melismen voor dan noemt men deze melismatisch. Het tegenovergestelde – liedmelodieën
met per lettergreep één toon – noemt men syllabisch.
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Agenda 2009-2010
1

zaterdag 19 september
Franciscus Kwartet

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

2

zaterdag 3 oktober
Les Éléments, Franse Barok

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

3

zondag
25 oktober
14 uur
Timora Rosler (cello) & Klára Würtz (piano)

Harderwijk

Catharinakapel

4

zaterdag 14 november
20 uur
Liza Ferschtman (viool) & Inon Barnatan (piano)

Zeewolde

Open Haven

5

zondag
29 november
14 uur
Nunspeet
Marieke Schneemann (fluit) & Bart van Oort (fortepiano)

Hotel Vennendal

6

zondag
13 december
14 uur
The Hague String Variations (strijksextet)

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

7

zondag
10 januari
14 uur
Fancy Fiddlers & Paolo Giacometti (piano)

Harderwijk

Theater Harderwijk

8

zaterdag 30 januari
20 uur
La Rondine (blaaskwintet & piano)

Ermelo

De Dialoog

9

zondag
14 februari
Bas Verheijden (piano)

Nunspeet

Hotel Vennendal

10

zaterdag 27 februari
20 uur
Putten
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden)

Kasteel De Vanenburg

11

zaterdag 13 maart
20 uur
Zeewolde
Matangi Kwartet met Ralph Rousseau (viola da gamba)
en Hein van de Geyn (contrabas)

Open Haven

12

zaterdag 27 maart
20 uur
Ermelo
Felicia van den End (fluit) & Eildert Beeftink (piano)

Lukaskerk

14 uur
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

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: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Theater

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

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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in totaal €

totaal

€

handtekening voor akkoord:

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

plaats en datum:

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

te

t.n.v.

rekening

machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)

(u dient zich elk jaar opnieuw op te geven)

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

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

de 12 concerten u wilt bezoeken)

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

Bestelt hierbij:
in totaal €

- bestelformulier voor abonnementen

*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief per e-mail wilt ontvangen

e-mail *)

telefoon

postcode en plaats

adres

dhr. en/of mevr.

Randmeerconcerten 2009-2010

+

Bestelformulier voor abonnementen. Om af te drukken (A4 formaat)

10

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief

seizoen 2009/10 nr. 3

Concert zondag 25 oktober 2009
Muziek en Dans
Timora Rosler (cello) en Klára Würtz (piano)
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3e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zondag 25 oktober 2009 14.00 uur
Catharinakapel - Harderwijk
Muziek en Dans
Timora Rosler - cello, Klára Würtz - piano

Béla Bartók

1e Rhapsodie (1904)

(1881-1945)

Lassu (Moderato)
Friss ( Allegro moderato)

Manuel de Falla

Suite Populaire Espagnole (1925)

(1876-1946)

(bew. door Paul Kochanski van Siete canciones populares españolas uit 1908/9)

Igor Stravinsky

Suite Italienne (1932)
Introduzione
Serenata
Tarantella
Gavotta con due variazioni
Scherzino
Minuetto - Finale

(1882-1971)

Francis Poulenc
(1899-1963)

Ástor Piazolla

Béla Bartók

Sonate voor cello en piano (1940-48 rev. 1955)
Allegro (tempo di Marcia)
Cavatine
Ballabile
Finale

Le grand Tango (1982)

(1921-1992)

Igor Stravinsky

2

Timora Rosler - cello
Timora Rosler de Israëlische celliste won in 1996 de eerste prijs op zowel het Internationale Cello Concours in Stuttgart als het Caltanissetta Internationale Duo Kamermuziek Concours in Italië met pianste Klára Würtz. In 1997 won ze de Vriendenkrans van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam, waarbij de toenmalige jury stelde dat …de talentvolle Timora Rosler intieme expressiviteit, virtuositeit en een natuurlijk gevoel voor de compositie
heeft. Deze combinatie maakt haar interpretatie buitengewoon fascinerend…
Een jaar later won zij een speciale prijs voor haar interpretatie op het 11e Internationale Bach Concours in Leipzig. Andere prijzen zijn o.a. de eerste prijs op het
Clairmont Concours in Israël en het Concerto Concours tijdens het Aspen Muziek
Festival.
Op vele internationale festivals was Timora Rosler te horen waaronder het festival
van Ravinia, Aspen, Banff Centre for the Arts; The Manchester Cello Festival; The
International Musicians Seminar in Prussia Cove (Engeland); Holland Music Sessions; the Pro Festival in Rolandseck (Duitsland) en de Maurice Ravel Summer Academy in Frankrijk.
Timora Rosler gaf al concerten in Israël, Europa, Amerika en Canada en werkte met
orkesten als het Janáček Philharmonic, het Slovaaks Sinfonietta, het Eastern Connecticut Symphony Orchestra, de Philharmony of the Nations en het Haifa Symphony Orchestra. Tevens is zij door vele dirigenten uitgenodigd, onder wie Justus
Frantz. Van laatstgenoemde dirigent heeft Timora Rosler opnieuw een uitnodiging
ontvangen om in het komend seizoen met hem te werken. Verder zal Timora Rosler
vele recitals geven in Nederland waaronder in Tilburg, Wittem, Delft, Leeuwarden
en Enschede. Recentelijk heeft zij een aantal tournees gemaakt met het Euregio
Jeugd Orkest (Elgar) o.a. in Koninging Elisabeth zaal, een tournee met Israel Sinfonietta (St. Saens).
Met het Orquesta de Cámara MAYO uit Buenos Aires heeft zij een uitgebreide tournee gemaakt door Nederland (o.a. in het Concertgebouw) en Argentinië (Buenos
Aires) met werken van Piazolla. Hiervan is ook een TV- en CD registratie gemaakt.
Timora maakte nog onlangs opnamen met het Vlaams Radio Orkest onder leiding
van Martin Brabbins (Cello Concert Paul Gilson) en soleerde o.a. bij het Beer Sheva
Orchestra in Israel.
Timora Rosler volgde masterclasses bij Janos Starker, Heinrich Schiff, Boris Pergamenschikov, Anner Bijlsma, Lynn Harell en Daniel Shafran.
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Klára Würtz - piano
Klára Würtz werd geboren in Boedapest/Hongarije en begon op haar vijfde met pianospelen. Op veertienjarige leeftijd
werd ze toegelaten tot de Ferenc Liszt Muziekakademie aldaar. Zij volgde lessen bij Zoltán Kocsis, Ferenc Rados en György Kurtág, en kreeg beurzen van András Schiff voor zijn masterclasses in Prussia Cove, Engeland. Met het Kinderkoor van
de Hongaarse Radio en Televisie maakte zij vele grote internationale tournees, waarbij zij de muzikale intermezzo's op de
piano speelde. Zij trad met dit koor op in grote zalen als de Scala in Milaan, de Bunkha-Khai-Khan concertzaal in Tokyo. In
1985 won zij de Ettore Pozzoli Pianocompetitie in Milaan. Drie jaar later viel zij bij de Internationale Pianocompetitie van
Dublin in de prijzen met haar vertolking van Schubert's Sonate in Bes.
In 1989 behaalde Klára Würtz haar diploma cum laude aan de Ferenc Liszt Akademie in Boedapest als uitvoerend musicus
en muziekpedagoge. Vanaf 1991 stond Klára onder contract bij Columbia Artists Management, New York en speelde meer
dan 100 concerten in 38 verschillende staten van Amerika waaronder op het Ravinia Festival in Chicago en Kennedy Centre in Washington D.C. maar ook in Canada en Europa.
Als soliste trad zij op met verschillende orkesten, zoals het Boedapest Festival Kamer Orkest, Tsjechisch Philharmonisch
Orkest (o.l.v. Jiri Belohlovek) en de Warschau Solisten. In 2001 maakte zij een tournee met de Nord-West Deutsche Philharmonie in Nederland en Duitsland met het pianoconcert van Schumann, waarmee zij ook haar debuut maakte in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw.
Ook nam ze deel aan verschillende festivals o.a. het Pianofestival in het Zuid-Franse La Roque d'Anthèron, in Amerika op
het internationale Pianofestival in Williamstown, Massachusetts en in de zomer van 2002 werd zij uitgenodigd op het Newport Festival, waar zij in 2003 weer teruggevraagd werd. In het voorjaar van 2003 debuteerde Klára Würtz in de Carnegie
Hall in New York en de Boston Symphony Hall met het Boston Symphony Orchestra o.l.v. Bernard Haitink, met wie zij Mozart uitvoerde. In datzelfde jaar gaf zij concerten met het Boulder Symphony Orchestra o.l.v. Theodore Kuchar. Zij speelde Rachmaninov's Tweede Pianoconcert tijdens een tournee met de Philharmonia der Nationen o.l.v. Justus Frantz, o.a. in
de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Dit werk nam zij voor cd op met het Nationaal Symfonie Orkest van
de Oekraïne. In april 2003 gaf zij een succesvol solo-recital in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. In
2004 tijdens het Boedapest Festival speelde zij Ravel's Pianoconcert in G met het Boedapest Festival Orkest o.l.v. Ivan
Fischer
In de zomer van 2006 maakte zij haar debuut in het prestigieuze festival''Salzburger Festspiele''. In het najaar van 2006
werd zij uitgenodigd om in Tokyo in het Shinjuku Bunka Center een Mozart recital te geven. Beide recitals zijn zeer enthousiast ontvangen.
Zij heeft veel opnamen gemaakt voor de Franse, Amerikaanse, Hongaarse en Nederlandse radio en televisie. Ook als kamermusicus is zij zeer aktief, zij maakt deel uit van Klaviertrio Amsterdam, vormt een duo met celliste Timora Rosler en
de violiste Emmy Verhey. Zij nam meer dan 18 cd's op. Sinds 1996 woont en werkt zij in Amsterdam en is docente aan
het Utrechts Conservatorium.
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Toelichting
Het programma heet ‘Muziek en Dans’. Alle werken die uitgevoerd worden hebben
een relatie tot de dans of het ballet.
Béla Bartók was een gepassioneerd verzamelaar van Hongaarse volksmuziek;
niet de zgn. zigeunermuziek, maar de echte volksmuziek van het platteland. Samen met zijn vriend Zoltán Kodály reisde hij door Hongarije om authentieke boerenzangen en -ritmen zo goed mogelijk vast te leggen. Bartók beperkte zich niet
tot Hongarije alleen.

Manuel de Falla raakte, onder invloed van zijn compositieleraar Felipe Pedrell,
geïnteresseerd in de autochtone Spaanse muziek, vooral de flamenco uit Andalusië. Op zijn 17e jaar vertrok hij naar Parijs, waar hij beïnvloed werd door Ravel,
Debussy en Dukas. In het begin van de Eerste Wereldoorlog keerde hij terug naar
Madrid en daar schreef hij een aantal van zijn bekendste werken zoals ‘El amor
brujo’, ‘Noches en los jardines de España’ en ‘El sombrero de tres picos’. Vanaf
1921 woonde hij in Granada en daar nam de invloed van de Spaanse volksmuziek
op zijn composities geleidelijk af en was er sprake van meer neoclassicistische
invloed. In 1939 vertrok hij naar Argentinië waar hij in 1946 overleed.
Kort na de Eerste Wereldoorlog schreef hij ‘Siete canciones populares españolas’
voor zang en piano. De zeven liederen waren deels gebaseerd op Spaanse volksmelodieën (Polo en Jota), maar in ‘El paño moruno’ zijn duidelijk Moorse invloeden
herkenbaar. In 1925 zijn zes van de zeven liederen door Paul Kochanski bewerkt
voor viool en piano en kreeg het stuk de naam ‘Suite populaire espagnole’. Op
deze bewerking is ook de cello uitvoering, die u vanmiddag hoort, gebaseerd.
De ‘Suite Italienne’ van Igor Stravinsky voor cello en piano ontstond in 1932/33
in samenwerking met Gregor Piatigorsky en is gebaseerd op ballet Pulcinella dat
Stravinsky in 1920 in Zwitserland schreef. Er zijn nog twee andere versies van de
Suite Italienne, beide voor viool en piano. In 1925 maakte Stravinsky de eerste en
in 1934 kwam er in samenwerking met Samuel Dushkin een tweede versie tot
stand. Alle drie de versies van de Suite Italienne zijn gebaseerd op Pulcinella,
maar ze zijn verschillend van opzet.
Pulcinella was een belangrijk keerpunt in Stravinsky’s carrière. Na zijn Russische
periode was dit het eerste werk in een meer neoclassicistische stijl, een stijl die in
de jaren daarna een belangrijk stempel op zijn composities zou blijven drukken.
Het bestaan van Pulcinella is te danken aan Sergej Diaghilev, directeur van het
beroemde Ballets Russes.

Bartok maakte in 1908 opnamen op het Hongaarse platteland. Het geluid werd via de hoorn
rechtstreeks op een wasrol “geschreven”

Ook de andere Balkanlanden en ook Turkije en Noord Afrika doorkruiste hij op
zoek naar volksmelodieën, waarvan hij er zo’n 10.000 verzamelde. Bartók heeft
met zijn studie ‘Das Ungarische Volkslied’ een boek geschreven, dat voor het begrip van zijn muzikale persoonlijkheid zeer belangrijk is.
Hij gebruikte deze volksmuziek niet om ze ‘in te lassen’ in zijn composities, maar
met het klankidioom kleurde hij zijn werken. De Rhapsodie is opgebouwd uit twee
traditionele onderdelen, Lassu en Friss (langzaam en snel) kenmerkend voor een
traditionele Hongaarse dans.

In de periode tussen 1909 en 1917 had Stravinsky de muziek voor de grote balletten Oiseau
de Feu, Petroesjka en Sacre de Printemps geschreven. Tijdens een reis door Italië hadden ze
samen voorstellingen bekeken van de Commedia
dell’ Arte en dat bracht Diaghilev op het idee om
een klassiek Commedia dell’ Arte gegeven als
ballet te gaan maken. De muziek van de 18e
eeuwse componist Giovanni Battista Pergolesi
moest door Stravinsky geïnstrumenteerd worden. Nadat hij aanvankelijk grote bedenkingen
tegen dit project had, is Stravinsky er toch aan
begonnen.
Diaghilev, Stravinsky en De Falla
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Toelichting

- vervolg

In een van zijn brieven schrijft hij:
‘Ik ben begonnen met het componeren in de Pergolesi-manuscripten zelf, alsof ik
een oud stuk van mijzelf aan het corrigeren was. Ik begon zonder vooropgezette
plannen of esthetische ideeën en had niets kunnen voorspellen over het resultaat.
Ik wist wel dat ik geen Pergolesi vervalsing kon produceren, omdat mijn motorische gewoontes zo anders zijn; op zijn best kon ik hem herhalen in mijn eigen
tongval’. (*)
Het resultaat schokte Diaghilev zeer, een stijlvolle orkestratie, daar had hij op gerekend, maar dit was een heel andere compositie dan hij zich had voorgesteld.

De cellosonate opus 143 van Francis Poulenc heeft hij in 1940 in grote lijnen
opgezet. Poulenc heeft in deze compositie veelvuldig gebruik gemaakt van neobarok en neo-classicistische stijlelementen. In 1948 heeft hij het stuk met hulp
van de Franse cellist Pierre Fournier voltooid en ook aan hem opgedragen. Poulenc
was niet vertrouwd met de technische aspecten van de cello en daarom was de
hulp van Fournier zeer welkom.
De sonate heeft vier delen en vraagt erom om gezongen of gedanst te worden.
Het derde deel ‘Ballabile’ betekent letterlijk gemaakt om te dansen.
De Argentijn Ástor Piazzolla heeft, zeker na het huwelijk van Willem Alexander
en Maxima, grote bekendheid in Nederland gekregen. Tot 1949 speelde en componeerde hij voornamelijk tango’s. Om zich te bekwamen in het compositievak nam
hij les bij Alberto Ginastera. Na 1949 ging Piazzolla in Parijs compositie studeren
bij Nadia Boulanger en kwam hij onder invloed van het werk van Bartók en Stravinsky. Op aanraden van Boulanger is hij beide muziekstijlen gaan combineren,
Piazzolla kon de tango nooit helemaal achter zich laten. In 1959 schreef hij het
beroemd geworden werk ‘Adiós Nonino’ (Vaarwel opaatje) ter nagedachtenis aan
zijn overleden vader. Ook heeft hij later samenwerking met de jazzmuziek gezocht
en heeft hij o.a. opnamen samen met Gerry Mulligan gemaakt.
In 1982 schreef Ástor Piazzolla ‘Le Grand Tango’ voor cello en piano. Hij droeg dit
stuk op aan Mstislav Rostropovitsj, die het in 1990 voor het eerst uitvoerde in
New Orleans.
Oktober 2009
Leo van Wijk

(*) De aria ‘Se tu m’ami, se tu sospiri’ (toegeschreven aan Pergolesi) waarop Stravinsky zich
onder andere baseerde bij het schrijven van het Pulcinella ballet is zeer waarschijnlijk geschreven door de Italiaanse componist en uitgever Alessandro Parisotti (1853-1913). Deze
gaf een bundel liederen uit onder de naam ’Arie antiche: ad una voce per canto e pianoforte‘ (1890). Daarin ’smokkelde’ hij ook composities, die hij geheel in strijd met de waarheid,
toeschreef aan oude componisten, maar in werkelijkheid nieuwere composities waren.
TIP: Hoewel dit niet direct te maken heeft met het concert: Cecilia Bartoli heeft de liederen
uit genoemde bundel prachtig vertolkt op een CD van Decca. Zie ook www.youtube.com.
Pulcinella
Illustratie van Maurice Sand,
zoon van de 19e-eeuwse
schrijfster George Sand
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Agenda 2009-2010
1

zaterdag 19 september
Franciscus Kwartet

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

2

zaterdag 3 oktober
Les Éléments, Franse Barok

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

3

zondag
25 oktober
14 uur
Timora Rosler (cello) & Klára Würtz (piano)

Harderwijk

Catharinakapel

4

zaterdag 14 november
20 uur
Liza Ferschtman (viool) & Inon Barnatan (piano)

Zeewolde

Open Haven

5

zondag
29 november
14 uur
Nunspeet
Marieke Schneemann (fluit) & Bart van Oort (fortepiano)

Hotel Vennendal

6

zondag
13 december
14 uur
The Hague String Variations (strijksextet)

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

7

zondag
10 januari
14 uur
Fancy Fiddlers & Paolo Giacometti (piano)

Harderwijk

Theater Harderwijk

8

zaterdag 30 januari
20 uur
La Rondine (blaaskwintet & piano)

Ermelo

De Dialoog

9

zondag
14 februari
Bas Verheijden (piano)

Nunspeet

Hotel Vennendal

10

zaterdag 27 februari
20 uur
Putten
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden)

Kasteel De Vanenburg

11

zaterdag 13 maart
20 uur
Zeewolde
Matangi Kwartet met Ralph Rousseau (viola da gamba)
en Hein van de Geyn (contrabas)

Open Haven

12

zaterdag 27 maart
20 uur
Ermelo
Felicia van den End (fluit) & Eildert Beeftink (piano)

Lukaskerk

14 uur
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dhr. H. W. de Wit
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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
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dhr. R.A. Norg
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E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl
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Foto’s Liza Ferschtman en Inon Barnatan: Fotograaf Marco Borggreve

4e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zaterdag 14 november 2009 20.00 uur
Open Haven - Zeewolde

Liza Ferschtman - viool
Inon Barnatan - piano

Claude Debussy

Sonate voor viool en piano in g (1917)

(1862-1918)

Allegro vivo
Intermede - Fantasque et leger
Finale—Tres animé

César Frank

Sonate voor viool en piano in A (1886)

(1822-1890)

Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia. Ben moderato-Largamento con fantasia
Allegretto poco mosso

Béla Bartók

Zes Roemeense Volksdansen (1915)

(1881-1945)

George Enescu
(1881-1955)

in de bewerking van Zoltan Szekely

1. dans met de stok (Joc cu bâta)
2. snelle dans ( Brîul )
3. op je plek: stampdans (Pe loc)
4. dans uit Bucium (Buciumeana)
5. Roemeense polka (V Poarca Românească)
6. snelle dans (Manunţelul)

George Enescu

Sonate voor viool en piano nr 3 opus 25 (1926)
“Dans le caractère populaire roumain”
Moderato malinconico
Andante sostenuto e misterioso
Allegro con brio, ma non troppo mosso
César Franck
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Liza Ferschtman - viool
De pas 29-jarige violiste Liza Ferschtman wordt nu al beschouwd als een van de meest interessante muzikale persoonlijkheden van deze tijd. Met haar gepassioneerde spel en grote podiumuitstraling weet zij het publiek te raken.
De afgelopen seizoenen trad zij op in binnen- en buitenland met orkesten als het Koninklijk
Concertgebouworkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Prague Philharmonia, Liszt Kamerorkest, La Orquesta Sinfonia del Pricipado de Asturias, Schleswig Holstein Festival Orchester,
Sloveens Radio Orkest en het Israel Symphony Orchestra. Ze werkte daarbij samen met dirigenten als Leonard Slatkin, Mendi Rodan, Lev Markiz, Jaap van Zweden, Christoph von Dohnányi, Frans Brüggen en Shlomo Mintz.
Andere hoogtepunten van de afgelopen seizoenen waren o.a. het op televisie uitgezonden concert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Zondagochtendconcerten in het Concertgebouw, en een live op televisie uitgezonden solo-optreden tijdens de Uitmarkt voor 20.000
toehoorders. In de zomer van 2008 was Liza een speciale gast tijdens de Robeco Zomerconcerten in het Amsterdamse Concertgebouw. Ze werd uitgenodigd om twee kamermuziekconcerten
en twee concerten met orkest te programmeren alsook uit te voeren. Alle vier concerten waren
uitverkocht.
Geboren als dochter van bekende Russische musici kreeg Liza Ferschtman haar eerste vioollessen op haar vijfde van Philip Hirschhorn. Ze volgde masterclasses bij Yvry Gitlis, Igor Oistrach
en Aaron Rosand en studeerde tot 1998 bij Herman Krebbers. Daarna werkte ze met Ida Kavafian aan het gerenommeerde Curtis Institute of Music in Philadelphia, en met David Takeno in
Londen.
Als nieuwe artistiek leider van het Delft Kamermuziek Festival is Liza naast het optreden met
orkesten tevens een gepassioneerd kamermusicus. Zo trad ze de afgelopen jaren op op talrijke
belangrijke podia en festivals in Europa (Risor, West Cork, Kempten Festival, Prussia Cove) en
de Verenigde Staten (o.a. Ravinia Festival Chicago). Haar recitaldebuut in New York met Inon
Barnatan in april 2006 was zo’n succes dat ze onmiddellijk opnieuw werden uitgenodigd voor
2008, hetzelfde jaar waarin ze tevens haar debuut in Washington maakte.
In het seizoen 2005-2006 voerde ze met pianist Inon Barnatan in het Concertgebouw in Amsterdam alle Beethovensonates uit, waar de pers in de meest lovende bewoordingen op reageerde.
In de komende seizoenen treedt Liza Ferschtman weer veelvuldig op in binnen- en buitenland.
Zo heeft ze o.a. een serie van drie concerten in het Concertgebouw Amsterdam (KAN-serie,
solo-duo-trio), geeft ze recitals in binnen –en buitenland en verschijnt ze op festivals als Rolandseck en West Cork.
Daarnaast zal zij samenwerken met orkesten als het Radio Filharmonisch Orkest, Orchestra de
Padova, Wiener Concertverein, Nederlands Kamerorkest, Orquestra Nacional do Porto, Yomiuri
Nippon Orchestra en Combattimento Consort Amsterdam.
Website: http://www.lizaferschtman.com/home.htm
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Inon Barnatan - piano
De pianist Inon Barnatan heeft in korte tijd een indrukwekkende internationale reputatie gekregen als één van
de meest getalenteerde pianisten. In de afgelopen seizoenen trad hij o.a. op in Carnegie Hall, het Concertgebouw en op vele andere grote concertpodia.
Hij gaf concerten met ondermeer het Israelisch Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest, het Orchestre de la Suisse Romande en het Jerusalem Symphony Orchestra. Zijn uitvoeringen werden in verschillende landen op radio en televisie uitgezonden.
Inon Barnatan werd in 1979 in Tel Aviv geboren en begon op de leeftijd van 4 jaar met pianospelen. Een jaar
later begon hij te studeren bij Madlen Ofhoizer. Hij maakte zijn orkestdebuut op 11-jarige leeftijd en won in de
navolgende jaren veel nationale prijzen en speelde op veel plaatsen in Israel. Inon vervolgde zijn studie bij
Victor Derevianko, Natasha Curcio (leerlinge van de legendarische Arthur Schnabel) en Christopher Elton. Inon
kreeg ook privé– en openbare lessen van eminente musici, waaronder Radu Lupu, Murray Perahia, Leon Fleisher, Richard Goode, Claude Frank, Menahem Pressler en Christoph Eschenbach.
Tot één van de hoogtepunten van zijn optredens behoort een recital tijdens de prestigieuze “Rising Stars” series op het Ravinia Festival in Chicago.
Inon Barnatan was finalist bij het Clara Haskil concours in 2000. Hij ontving vele onderscheidingen bij andere
pianistenconcoursen, onder andere in Leeds, Porto, Shanghai en bij de Europese Beethoven Competitie.
Als resultaat van een recitalserie in de Salle Cortot in Parijs kreeg hij de 1e prijs van de “Ecole Normale”.
In 2004 won hij de eerste prijs en de publieksprijs bij de American Israel Cultural Foundations Competitions
(Aviv Competition) in Israel.
Het optreden bij het Beethovenfestival in Auvert Sur-Oise werd vastgelegd op CD en werd uitgeroepen tot CD
van de maand door het Franse Classica Magazine.
Inon Barnatan werd in 2000 gekozen als één van de 6 musici die werden gepromoot door de Holland Music
Sessions concertorganisatie en hij trad daarna op vele plaatsen op in Nederland.
Inon is een uitstekend kamermuziekspeler en hij treedt vaak op samen met Liza Ferschtman. Hun uitvoeringen
van de Beethovensonates in het Concertgebouw, enkele jaren geleden, werden geroemd. Het optreden van
beiden daaropvolgend bij het Randmeerconcert in Zeewolde zal in herinnering blijven als één van de hoogtepunten van de Randmeerconcerten in de afgelopen jaren.
In april 2009 ontving Inon Barnatan één van de meest begeerde prijzen - de Avery Fisher Career Grant voor
zijn pianospel. Zijn Schubertuitvoeringen zijn van grote kwaliteit.
Inon Barnatan trad twee keer eerder op bij de Randmeerconcerten, waarvan éénmaal in de Catharinakapel in
Harderwijk en éénmaal samen met Liza Ferschtman in Zeewolde.
De biografie is aangepast in verband met de plaatsruimte, zie ook http://www.inonbarnatan.com/
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Toelichting
Debussy is als beginnend componist sterk beïnvloed door Wagner. Later in zijn
leven liet hij de invloeden toe van de 18e-eeuwse Franse clavecinisten Rameau en
Couperin. Ook deelde hij met de dichter Paul Verlaine de bewondering voor de 18e
eeuwse schilder Watteau, en hebben met name diens commedia dell'arte-achtige
schilderijen hem beïnvloed, blijkend uit een aantal titels van pianowerken.
Deze sonate uit 1917 ontstond 30 jaar na die van Franck. Het is het laatste werk
dat de toen al erg zieke Debussy voltooide. Hij speelde zelf de pianopartij bij de
eerste uitvoering, zijn laatste openbare optreden. De piano begint met kalme akkoorden, waarna de viool antwoordt met het centrale thema van de sonate.
Het derde deel kent veel afwisseling met een breed en blij slot zonder melancholie
of somberheid.
Ik zou niet durven zeggen welke
vioolsonate ik het allermooist vind.
Maar de vioolsonate van Franck zit
bij mijn toptien, want ik word er
altijd weer door geraakt. Franck
was een wonderkind, uit Luik afkomstig, maar heeft het grootste
deel van zijn leven in Parijs gewoond. Hij stond om half zes op,
componeerde twee uur en ging dan
les geven. Al zijn belangrijke composities schreef hij aan het eind van
zijn leven. Deze sonate is opgedragen aan Eugène Ysaÿe, de Belgische violist (ook uit Luik) die een
van de grootste violisten van de 19e
eeuw was. Hij ontving op 28 september 1886, als bruiloftscadeau,
het manuscript en gaf er talrijke
uitvoeringen van.
Het eerste deel vormt een poëtische inleiding. Een tertsenmotief
wordt door de piano geïntroduCésar Franck aan het orgel van de Ste Clothilde
ceerd. Dit motief keert in de hele
sonate in steeds weer andere gedaantes terug. Twee thema's wisselen elkaar af,
het eerste kalm en door de viool gebracht, het tweede met een dalend motief,
steeds van toonsoort wisselend en door de piano gebracht.
Het tweede deel, in de toonsoort d-klein die Franck ook voor zijn prachtige symfonie gebruikte, is een furieus romantisch allegro. Het heeft twee thema's waarvan
het tweede iets rustiger is. Met name in dit deel is de pianopartij zeer veeleisend.

Het derde deel heeft ook twee thema's maar nu is het rustiger thema het eerst
en is het tweede gepassioneerd.
Het vierde deel is een echte finale en veel elementen uit eerdere delen komen
weer voorbij.
Franck was, als bijna alle componisten in de tweede helft van de 19e eeuw, erg
beïnvloed door Wagner. Wagners enorme prestatie was het doorcomponeren van
opera's, d.w.z. niet afwisselende recitatieven en aria's maar een doorlopende muzikale lijn. Franck's grote prestatie in deze sonate is het opbouwen van een sonate
uit een klein motief dat steeds weer anders terug komt. Hij slaagde erin om Wagners principes te vertalen naar een instrumentale sonate. Toch is het een echt
Frans werk. Franck heeft grote invloed gehad op de generatie na hem.
De derde vioolsonate van George Enescu is een meesterwerk, omdat de Roemeense componist hier volledig overtuigend erin slaagt om twee bijna onverenigbare werelden te integreren, namelijk de klassieke viool-pianosonate en de vrij
improviserende, zigeunerachtige speelstijl van Roemeense dorpsviolisten. Liza en
Inon spelen deze sonate al een tijd en zijn er ware pleitbezorgers voor. In de film
van hun uitvoering op internet (zie de link in onze digitale nieuwsbrief) laten ze
het mysterieuze en intieme, diep menselijke van deze sonate prachtig horen.
Enescu bracht het grootste deel van zijn leven in Parijs door. Hij studeerde compositie bij o.a. Massenet en Fauré. Hij was een zeer beroemd violist en vioolpedagoog, Yehudi Menuhin is zijn beroemdste leerling (naast Arthur Grumiaux en
Christian Ferras). Enescu's grootste werk is de opera "Oedipe" waarin het Oedipus
verhaal zeer indrukwekkend op muziek is gezet. Hoewel hij lang buiten Roemenië
gewoond heeft, liet hij zich wel door de Roemeense volksmuziek inspireren. Zijn
bekendste werk is de Roemeense Rapsodie nr. 1 voor orkest, een heerlijk opzwepend stuk.
De derde sonate voor piano en viool uit 1926 heeft als ondertitel "in het karakter
van Roemeense volksmuziek".
In het eerste deel ('gematigd melancholiek') horen we de vrije speelstijl van de
violisten in Roemeense volksmuziek. Daarnaast maakt Enescu gebruik van kwarttonen (die tussen de tonen van de piano in liggen), van chromatische verschuivingen in de harmonie en van vrije ritmes. De piano imiteert af en toe het cymbaal uit de Roemeense volksmuziek. Desondanks heeft dit deel een strenge klassieke sonate-opbouw met een eerste thema, een tweede thema, een doorwerking,
en een reprise. Aan het eind van het deel horen we het eerste thema terugkomen
als een hora (kringdans). De quasi-geïmproviseerde vioolpartij is minutieus uitgeschreven.
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Toelichting

- vervolg

Het tweede deel ('in een gaande en mysterieuze beweging') heeft het karakter
van een doina, een langzame klaagzang van een herder. Het bestaan van een herder was niet gemakkelijk, maandenlang alleen met de dieren trekkend door de
natuur, met een paar honden en de herdersfluit als muziek (draagbare radio's waren er nog niet!). De muziek laat diep menselijke gevoelens als eenzaamheid horen, en af en toe hoor je de herdersfluit klinken.
Het derde deel ('blij, met schittering, maar niet teveel bewogen') heeft de vorm
ABABA, enz., waarbij A doet denken aan een dans uit Moldavië en B aan een doina, een klaagzang, maar Enescu varieert flink, m.n. in A. In de apotheose komen
elementen uit de hele sonate terug. De sonate duurt ruim 25 minuten.
Het is een geweldig idee om deze sonate naast die van Franck op één programma
te zetten.

George Enescu (viool), Koningin Elisabeth van Roemenië (piano) en Dimitrie Dinicu (cello)

De Hongaar Bartók is afkomstig uit Transsylvanië, een gebied flink groter dan
Nederland, dat sinds 1945 deel uitmaakt van Roemenië. In dit gebied liggen zowel
Hongaarse en Roemeense dorpen, en daartussen wonen ook nog zigeuners en
andere etnische groepen.
Bartók was zeer geïnteresseerd in volksmuziek en maakte in de dorpen opnamen
(met een voor onze begrippen zeer primitief opname-apparaat).

Hij leerde zo heel veel Hongaarse en Roemeense volksmuziek kennen en gebruikte die als bron van inspiratie bij zijn composities. 'Zes Roemeense dansen', oorspronkelijk voor piano solo, is zijn meest gespeelde werk. Bartók maakte zelf deze
bewerking. Ik heb zelf vele tientallen Roemeense dansen gedanst, maar deze melodieën ben ik nooit ergens als volksmuziek tegen gekomen. Bartók schrijft er in
de partituur wel bij uit welk dorp of gebied de melodieën afkomstig zijn.
Tip: bent u neerslachtig, draai Roemeense volksmuziek! Je kunt niet stil blijven
zitten en wordt vanzelf vrolijk.
Wouter Molendijk, november 2009

De Hora wordt gedanst op de Dealul Spirii in Boekarest . Deze heuvel speelde een belangrijke rol in de vrijheidsstrijd van de Roemen tegen de Russen en de Turken. (Lithografie uit
1857).
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Wouter Molendijk heeft weer veel mooie links gevonden naar de muziek:
Debussy: 1e deel van de sonate
http://www.youtube.com/watch?v=Erjs3zk33bE&hl
Christian Ferras, leerling van Enescu, speelt het eerste deel

Debussy: 2e deel van de sonate
http://www.youtube.com/watch?v=IhRBpLdqPY4&feature=related

Debussy: 1e deel van de sonate door David Oistrach (met Frida Bauer)
http://www.youtube.com/watch?v=ItUzHeWx2xE&feature=related

Debussy: 2e deel van de sonate door David Oistrach (met Frida Bauer)

Enescu:
http://channel.pandora.tv/channel/video.ptv?
ch_userid=karajan716&prgid=31585118&categid=31238336&page=1
Jehudi Menuhin speelt het eerste deel van de Enescu sonate uit zijn hoofd en erg
mooi, w.s. met zijn zuster Hebzibah Menuhin

Enescu:
http://www.youtube.com/watch?v=LY-5pWW9E9s&hl=nl
Menuhin vertelt waarom en hoezeer hij Enescu bewondert en over zijn bezoek aan
hem in Roemenië in 1946 (Roemeens ondertiteld)

Bartok:

http://www.youtube.com/watch?v=FTGgh4O019w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=UHZt6ITdSto
Janine Jansen op een Prinsengrachtconcert in een bevlogen uitvoering

Debussy: de gehele partituur

Bartok:

http://www.scribd.com/doc/255490/Debussy-Violin-Sonata-score

http://www.youtube.com/watch?v=cW4AHmTzyMo&feature=related
Bartok zelf aan de piano

Debussy: Een artikel over Debussy in relatie tot Watteau en Verlaine
http://www.litart.co.uk/isle.htm

Franck:

Enescu:

http://www.youtube.com/watch?v=RI0N-3-cL0U&feature=related
Jacques Thibaud spelt met zijn vriend Alfred Cortot. Opgenomen in mei 1929.
Prachtig, veel mooier dan Ferras en Menuhin (WM)

http://cultuurgids.avro.nl/front/detailklassiek.html?
item=741ae87dc400e74b0654c54c7a28ea93
hier spelen Liza en Inon de Enescu-sonate op 2 december 2008 voor de Avro (Eerst
spelen ze Schubert. Op 25:45 licht Liza een en ander toe, op 29:40 begint het eerste
deel, het tweede deel begint op 39:03, het derde deel op 47:50, tot 56:30 en op
57:55 komt nog een Roemeense dans van Bartok als toegift)

http://www.youtube.com/watch?v=V5uTJg--Ww0&feature=related
het 2e deel is voor de pianist heel moeilijk om zacht en helder en mooi gefraseerd te
spelen. Cortot redt het technisch niet, maar houdt het wel zacht.

Enescu:

Franck: 3e deel enz.

Franck:

http://video.google.nl/videosearch?
hl=nl&num=10&as_epq=violin+sonata&as_oq=&as_eq=%
80+$+price+cd&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&a
s_sitesearch=&as_rights=&safe=images&q=Enescu+%22violin+sonata%22+-%80+$+-price+-cd&um=1&ie=UTF-8&ei=yRjXSs7ACNPjQbX6cj1BQ&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBEQqwQwAA#
deze link geeft een groot aantal bijzondere filmpjes met delen uit de Enescu sonate,
plus een mooie film over Roemenië met de eerste rapsodie

http://www.youtube.com/watch?v=k0GbFN97Qwk&feature=related

Enescu:

http://imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d6/IMSLP11636-Franck_-_Violin_Sonata.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=UccjyHhRCTQ&hl=nl
Jehudi Menuhin en de beroemde Roemeense pianist Dinu Lipatti spelen het tweede
deel van de sonate van Enescu, zonder bewegend beeld

Franck:
http://www.youtube.com/watch?v=4fhts3Ioz1M
De pianist Krystian Zimerman verricht wonderen en de mij onbekende violiste Kaja
Danczowska speelt ook prachtig, maar toch houden ze aan het eind van dit eerste
deel de spanning voor mij niet voldoende vast

Franck: de gehele partituur

Klikken op de links kan soms niet goed werken, kopieer dan de blauw onderstreepte tekst in de adresbalk van uw internetbrowser
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Agenda 2009-2010
1

zaterdag 19 september
Franciscus Kwartet

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

2

zaterdag 3 oktober
Les Éléments, Franse Barok

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

3

zondag
25 oktober
14 uur
Timora Rosler (cello) & Klára Würtz (piano)

Harderwijk

Catharinakapel

4

zaterdag 14 november
20 uur
Liza Ferschtman (viool) & Inon Barnatan (piano)

Zeewolde

Open Haven

5

zondag
29 november
14 uur
Nunspeet
Marieke Schneemann (fluit) & Bart van Oort (fortepiano)

Hotel Vennendal

6

zondag
13 december
14 uur
The Hague String Variations (strijksextet)

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

7

zondag
10 januari
14 uur
Fancy Fiddlers & Paolo Giacometti (piano)

Harderwijk

Theater Harderwijk

8

zaterdag 30 januari
20 uur
La Rondine (blaaskwintet & piano)

Ermelo

De Dialoog

9

zondag
14 februari
Bas Verheijden (piano)

Nunspeet

Hotel Vennendal

10

zaterdag 27 februari
20 uur
Putten
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden)

Kasteel De Vanenburg

11

zaterdag 13 maart
20 uur
Zeewolde
Matangi Kwartet met Ralph Rousseau (viola da gamba)
en Hein van de Geyn (contrabas)

Open Haven

12

zaterdag 27 maart
20 uur
Ermelo
Felicia van den End (fluit) & Eildert Beeftink (piano)

Lukaskerk

14 uur

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

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: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Theater

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

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website

b

in totaal €

totaal

€

handtekening voor akkoord:

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

plaats en datum:

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

te

t.n.v.

rekening

machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)

(u dient zich elk jaar opnieuw op te geven)

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

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

de 12 concerten u wilt bezoeken)

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

Bestelt hierbij:
in totaal €

- bestelformulier voor abonnementen

*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief per e-mail wilt ontvangen

e-mail *)

telefoon

postcode en plaats

adres

dhr. en/of mevr.

Randmeerconcerten 2009-2010

+

Bestelformulier voor abonnementen. Om af te drukken (A4 formaat)

c

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief
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Concert zondag 29 november 2009
Marieke Schneemann (fluit),Bart van Oort (fortepiano)
Hotel Vennendal, Nunspeet

Inhoud
2

Programma 29 november 2009

3

Marieke Schneemann

4

Bart van Oort

5-6

Toelichting door Hans Maas

a

Agenda seizoen 2009/10

b

Contactadressen en concertlocaties

c

Bestelformulier abonnementen
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5e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zondag 29 november 2009 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet

Marieke Schneemann - fluit
Bart van Oort - fortepiano

Franz Schubert

Sonatine in D gr.t. D 384 op. post 137/1

(1797-1828)

Franz Schubert

Thema en zeven variaties over het lied “Trockne Blumen”

Franz Schubert / Theobald Böhm
(Böhm: 1794-1881)

Drie liedbewerkingen voor fluit en piano
~ pauze ~
Franz Xaver Mozart

Joseph Haydn
(1732-1809)

Variaties in f kl.t. Hob. XVII/6

Franz Schubert / Theobald Böhm

Drie liedbewerkingen voor fluit en piano

Franz Xaver Mozart

Rondo in e kl.t.

(1791-1844)

Joseph Haydn

2

Marieke Schneemann - fluit
Marieke Schneemann werd geboren in Australië ,vijf jaar later kwam zij per vrachtschip aan in Rotterdam waar zij een kwart eeuw later solofluitiste werd van het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. chefdirigent Valery Gergiev .
In de tussentijd studeerde zij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij de
barokrevolutionair Frans Vester, behaalde diverse prijzen, speelde 25 jaar lang in het
Fodor Kwintet, maakte een decennium lang deel uit van het Nederlands Blazersensemble en de Amsterdamse Bachsolisten, trad samen met deze ensembles over de
hele wereld op nationale en internationale festivals, radio en televisie en maakte met
hen tal van c.d’s van Barok tot hedendaagse muziek.
Zij speelt samen met de pianiste Marietta Petkova, waarmee zij liederen opnam van
Gabriel Fauré in een eigen bewerking( Challenge Classics) ‘’Zangliefhebbers laten het
wel om mee te zingen omdat de fluit en de piano je herhaaldelijk de adem benemen.’’(Luister)
Met de pianist Ralph van Raat nam zij de verzamelde solowerken voor fluit van Rudolf
Escher op ( Attacca). ’’Schneemann en van Raat geven grauwe Hollandse luchten
hun verdiende internationale allure.’’ (Luister)
Een uniek trio vormt zij met de cimbalisten Michiel Weidner en Jan Rokyta waarmee
zij onlangs ‘Dierenpraat’op CD opnam, gesproken en geschreven door Armando, met
muziek van Béla Bartók, eveneens in een eigen bewerking. (Attacca).
Met authentieke instrumenten treedt zij op met Het Mozart Kwartet, dat zijn naam
ontleent aan de vier prachtige Mozart fluitkwartetten, en met de fortepianist Bart van
Oort.
Zij is als docente verbonden aan Het Amsterdams Conservatorium

Fotografie: Camilla van Zuylen

3

Bart van Oort - fortepiano
Bart van Oort won in 1986 het Mozart Fortepiano concours in Brugge en werd in 1993 Doctor of Musical Arts in Historical Performance Practice aan Cornell University (USA). Hij speelde in festivals
over heel Europa en maakte concertreizen in de USA, Australië en Nieuw Zeeland.
Hij gaf lezingen en masterklassen over de hele wereld, waaronder conservatoria van Parijs, Brussel, Moskou, Helsinki, Oslo, Melbourne, Sydney, Tokyo, Juilliard en Hong Kong. Hij geeft regelmatig
workshops en zomercursussen: in 2008 in Australie (Melbourne, Adelaide, Brisbane), de USA
(Lincoln, Norfolk, Greensboro) en onder andere in Trossingen, Wenen, Madrid, Modena, Trieste, en
Moskou.
Bart van Oort geeft les aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar hij sinds 1991 docent
fortepiano en Historische Uitvoeringspraktijk is.
Cd’s
Sinds 1997 verschenen ruim veertig cd’s, waaronder de 4 CD-box The Art of the Nocturne in the
Nineteenth Century (vijf stemvorken in Diapason).
In december 2005 verschenen 10 cd’s met de Complete Pianotrio’s van Haydn en in januari 2006 de
Complete werken van Mozart voor piano solo en piano vierhandig. Deze 14-cd box, in de loop van
acht jaar opgenomen, bevat alle op dit moment bekende werken voor klavier solo en vier handen.
In augustus 2008 kwamen de Complete Klavierstücke (5 cd’s) van Haydn uit en de cd's
“Beethoven’s Beethoven” met de Van Swieten Society met arrangementen van werken van Beethoven voor kamermuziek ensemble van Beethoven zelf.
In de zomer van 2009 verschenen twee cd’s: de eerste, "Kamermuziek van Carl Maria von Weber"
door de VSS met weinig bekende kamermuziek van Weber en de originele pianoversie van
het bekende "Aufforderung zum Tanze". De tweede met sopraan Lynne Dawson met een selectie uit
de Schotse Liederen van Beethoven.
Later in 2009 verschijnen cd’s met fluitiste Linde Brunmayr en cellist Jaap ter Linden (kamermuziek
van Hummel) en met de Van Swieten Society (kamermuziek van Mendelssohn, waaronder het grote
pianosextet).
Tijdens het seizoen 09-10 zal Bart van Oort verder cd’s opnemen met fluitiste Marieke Schneemann
(Schubert) en met de Van Swieten Society (Schubert).
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Toelichting
Het concert van vanmiddag wordt uitgevoerd op romantische ‘kleppenfluiten’ en
pianoforte. Historische piano’s hebben we de laatste jaren verschillende keren
kunnen bewonderen – in het vorige seizoen nog in concerten van Riko Fukuda en
Ronald Brautigam – maar wat zijn romantische kleppenfluiten?
In de tijd van Bach en Vivaldi was de dwarsfluit een houten instrument met zes
vingergaten en één klepje. Tegenwoordig wordt deze fluit meestal ‘traverso’ genoemd. Ook dit instrument hebben we in de Randmeerconcerten van de laatste
jaren kunnen horen. De moderne dwarsfluit is meestal van zilver of goud en heeft
meer dan twaalf toongaten, die bovendien veel groter zijn dan de vingergaten van
een traverso, en een uitgekiend kleppensysteem om al die gaten met maar negen
vingers te kunnen bedienen. In de transformatie van het ene instrument naar het
andere was een hoofdrol weggelegd voor de negentiende-eeuwse Duitse fluitvirtuoos, zilversmid, componist en uitvinder Theobald Böhm. Vandaag horen we zijn
zes bewerkingen voor fluit en piano van liederen van Schubert.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werden de beperkingen van de traverso steeds meer een probleem. Het voornaamste knelpunt was het spelen van halve toonsafstanden (de zwarte toetsen van
de piano). Daarvoor waren vaak ingewikkelde grepen nodig, ‘vorkgrepen’, waarbij veel
vingers precies tegelijk moesten bewegen.
In een hoog tempo was dat vrijwel onmogelijk. Daar kwam nog bij dat de tonen van die
vorkgrepen minder helder van klank en veel
moeilijker zuiver te spelen waren dan de
‘gemakkelijke’ grepen. Men zocht oplossingen door voor de halve toonsafstanden
aparte toongaten te maken, die met klepjes
werden afgesloten. Met hefboompjes konden die klepjes dan worden geopend.
Het instrument waarop Marieke Schneemann o.a. de Schubert-variaties speelt is
een kopie van een fluit uit 1825 met acht
kleppen van de Duitse fluitbouwer Liebel,
die werkte in Dresden en door veel professionele fluitisten uit zijn tijd als de beste werd
beschouwd.
Andere werken worden gespeeld op een historische fluit uit 1845 uit de beroemde
werkplaats van de Fransman Clair Godfroy. Deze bouwde op dat moment zelf
geen fluiten meer; het werk werd gedaan door zijn zoon Vincent-Hippolyte en zijn
schoonzoon Louis Lot, die later zou uitgroeien tot de Stradivarius van de nieuwe
Böhmfluit.

In 1845 bestond dit model nog niet, maar Godfroy paste wel al een aantal jaren
het revolutionaire ringkleppensysteem toe dat Böhm in 1832 had uitgevonden.
Daarbij worden alle toongaten bediend met kleppen en ‘ringen’ (een soort open
kleppen die door de vinger bij het sluiten tegelijk worden afgesloten). Maar Böhms
radicaalste veranderingen moesten nog komen.
Zowel de Liebel-kopie als de Godfroy-fluit zijn ‘conisch’, wat inhoudt dat de buis
van de fluit naar de voet toe geleidelijk steeds smaller wordt. In 1847 ontwierp
Böhm, na een grondige studie van de akoestische principes van blaasinstrumenten, de ‘cilindrische’ fluit die we tegenwoordig nog steeds kennen.
Deze wijziging in de vorm van de buis betekende een ingrijpende verandering van
de fluitklank. Dit is een van de redenen waarom het zo de moeite waard is om
vroeg-romantische fluitmuziek op conische instrumenten te horen.
Het eerste werk, de ‘Sonatine’ in D groot op. 137 no. 1 van Franz Schubert, is
oorspronkelijk geschreven voor piano en viool. Het spelen van een vioolsonate op
fluit was ook in Schuberts tijd niet ongebruikelijk. De titel en het opusnummer zijn
afkomstig van de uitgever Diabelli, die het stuk publiceerde in 1836, acht jaar na
Schuberts dood, samen met twee vergelijkbare werken. Schubert schreef ze alle
drie al in 1816, als zeventienjarige, en noemde ze sonates. Dat Diabelli koos voor
‘sonatine’ komt misschien doordat hij bij het woord ‘sonate’ eerder dacht aan imponerende concertstukken dan aan het meer intieme karakter van deze muziek,
die sterk aansluit op de klassieke traditie. Toen Schubert deze stukken schreef
beschouwde hij zichzelf nog als een leerjongen, en hij gebruikte voor zijn eigen
werk als modellen graag stukken van componisten die hij bewonderde, vooral Mozart en Beethoven. Die modellen vulde hij dan als het ware in met zijn eigen muziek. Vooral Mozart klinkt in dit geval duidelijk door. Des te wonderbaarlijker is het
dat Schubert tegelijk zo’n ongelooflijk persoonlijk stempel op zijn muziek wist te
drukken. Deze sonatine is een typisch duo-stuk, waarin de rolverdeling tussen
beide instrumenten voortdurend wisselt: nu eens heeft (in dit geval) de fluit het
initiatief en begeleidt de piano, dan weer is het andersom en begeleidt de fluit,
soms spelen ze precies gelijk op en soms gaan ze een flitsende dialoog aan.
Het Rondo van Franz Xaver Mozart is geen bewerking, maar echt voor fluit en
piano geschreven. Franz Xaver was de jongste zoon van de grote Wolfgang Amadeus. Zijn vaders roem heeft zijn hele leven overschaduwd, al heeft Franz Xaver
hem nooit gekend: toen zijn vader stierf was hij pas een half jaar oud. Moeder
Constanze veranderde zijn roepnaam in Wolfgang en besteedde veel zorg aan zijn
opleiding.
Hij ontwikkelde zich onder leiding van o.a. zijn vaders oud-leerling Johann Nepomuk Hummel, Antonio Salieri (ook leermeester van Schubert) en de bejaarde
Johann Albrechtsberger (een van Beethovens leraren) tot een uitstekende vakman. Franz Xaver werkte een groot deel van zijn leven in Lemberg, dat destijds
tot het Habsburgse rijk behoorde was maar tegenwoordig in de Oekraïne ligt en
Lviv heet.
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- vervolg

Het Rondo voor fluit en piano is het enige werk van zijn hand dat regelmatig te
horen is. Het behoort tot het beste wat de vroege Romantiek aan fluitmuziek heeft
opgeleverd. De muzikale taal van ‘Wolfgang junior’ is verwant aan die van zijn
leermeester Hummel en ook die van Weber.
De bijzondere veelzijdigheid van Theobald Böhm (voor de buitenlandse markt gebruikte hij de spelling ‘Boehm’) kwam hierboven al ter sprake. Zijn vader was
edelsmid, en in diens werkplaats kreeg hij dit ambacht al jong volledig onder de
knie. Maar als fluitist was hij ook op jeugdige leeftijd volkomen volleerd; als achttienjarige speelde hij al eerste fluit in het opera-orkest in zijn geboorteplaats München. Inmiddels speelde hij ook al op een zelf gebouwde fluit. Vanaf 1818 nam hij
enkele jaren compositielessen. Tussen 1821 en 1831 maakte hij veel concertreizen door Duitsland en andere Europese landen. Op deze manier maakte hij ook
kennis met de nieuwste Engelse vindingen op fluitgebied, die voor hem als virtuoze instrumentalist, fluitbouwer en edelsmid een enorme uitdaging betekenden.
Uiteindelijk leidde dat tot de al eerder genoemde omwenteling op het gebied van
de fluitbouw.

Böhms composities zijn allemaal geschreven voor zijn eigen instrument. De zes
bewerkingen van Schubert-liederen zijn waarschijnlijk ontstaan ca. 1870. Böhms
aandeel hierin is tamelijk bescheiden: alleen op sommige punten voegt hij aan de
oorspronkelijke zangmelodie enkele versieringen en gebroken akkoorden toe. Deze fluitbewerkingen zijn dus niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de transcripties
van Schubert-liederen voor piano solo door Liszt, die er echte bravourestukken
van maakte. Böhm zag ze vooral als een manier om fluitisten te helpen een
‘zingende’ stijl van spelen te ontwikkelen, als oefening in toonvorming en frasering. Van de zes liederen komen er twee uit de cyclus Die Winterreise, de vier
overige zijn ontleend aan de bundel Schwanengesang, die een uitgever na
Schuberts vroege dood samenstelde uit de liederen die in zijn nalatenschap werden gevonden.
Haydns Variaties in f-klein voor pianoforte zijn het oudste onderdeel van dit programma. Haydn schreef het werk in 1793 in Wenen, in de periode tussen zijn
twee grote tournees naar Londen. Ze vormen een van de hoogtepunten in Haydns
oeuvre voor piano. De opzet van het hele stuk wijkt sterk af van wat in die tijd
gebruikelijk was.
In plaats van een gemakkelijk in het gehoor liggend ‘deuntje’ gevolgd door een
aantal steeds virtuozer wordende variaties gebruikt Haydn hier twee thema’s, het
eerste in mineur en het tweede in majeur, die vervolgens afwisselend worden gevarieerd, met als bekroning een coda.

Haydn had deze vorm nog niet eerder in pianomuziek toegepast, maar wel herhaaldelijk in strijkkwartetten en symfonieën. Ook de schrijfwijze voor de piano lijkt
sterk beïnvloed door Haydns recente ervaringen met orkest- en kamermuziek. Al
vanaf de eerste presentatie van de thema’s horen we niet een eenvoudige zetting
van een melodie met een begeleiding, maar is het meer alsof verschillende instrumenten van een ensemble ieder hun eigen inbreng hebben in het spel met motieven.
Ook Schuberts ‘Inleiding en Variaties voor piano en fluit over (*) Trockne Blumen’ staan ver af van de virtuoze variaties op populaire operamelodieën die in zijn
tijd zo veel werden geschreven. Dat neemt niet weg dat zowel aan de fluit als aan
de piano buitengewoon hoge eisen worden gesteld. Schubert schreef het stuk in
1824, kort nadat hij de liederencyclus Die schöne Müllerin had voltooid, waarschijnlijk op verzoek van de Weense fluitist Ferdinand Bogner, een van de grootste
fluitvirtuozen van die tijd, met wie hij bevriend was. Als thema koos hij één van
de liedmelodieën uit de Müllerin-cyclus. Schubert gebruikte vaker eigen liederen
voor instrumentale muziek, zoals bijvoorbeeld in het Forellenkwintet en in het
strijkkwartet Der Tod und das Mädchen. De Trockne Blumen (’droge bloemen’)
van het lied zijn een symbool voor de liefde die niet meer beantwoord wordt, wat
de ik-figuur berooft van de wil om te leven. Aan het eind van het lied klinkt een
sprankje hoop op, dat er een nieuwe lente zal komen – maar voor de verlaten
minnaar zal het dan te laat zijn. Het stuk begint met een uitgewerkte, bijna symfonische inleiding, die meteen de serieuze toon zet en ook duidelijk maakt dat we
weer te maken hebben met een duo van twee gelijkwaardige partners. Per variatie
verandert de relatie tussen de fluit en de piano; één van de variaties is zelfs voor
piano solo. Het zijn typische ‘karaktervariaties’: het gaat niet in de eerste plaats
om steeds andere en virtuozere versieringen van het thema, maar in iedere variatie ondergaat het materiaal van het thema een transformatie, die er telkens een
eigen karakter aan geeft.
Hans Maas
18 november 2009
(*) Wie de originele uitvoering van het lied, gezongen door Fritz Wunderlich wil
horen, vindt deze op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=aJTzRwtdUDY
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Agenda 2009-2010
1

zaterdag 19 september
Franciscus Kwartet

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

2

zaterdag 3 oktober
Les Éléments, Franse Barok

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

3

zondag
25 oktober
14 uur
Timora Rosler (cello) & Klára Würtz (piano)

Harderwijk

Catharinakapel

4

zaterdag 14 november
20 uur
Liza Ferschtman (viool) & Inon Barnatan (piano)

Zeewolde

Open Haven

5

zondag
29 november
14 uur
Nunspeet
Marieke Schneemann (fluit) & Bart van Oort (fortepiano)

Hotel Vennendal

6

zondag
13 december
14 uur
The Hague String Variations (strijksextet)

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

7

zondag
10 januari
14 uur
Fancy Fiddlers & Paolo Giacometti (piano)

Harderwijk

Theater Harderwijk

8

zaterdag 30 januari
20 uur
La Rondine (blaaskwintet & piano)

Ermelo

De Dialoog

9

zondag
14 februari
Bas Verheijden (piano)

Nunspeet

Hotel Vennendal

10

zaterdag 27 februari
20 uur
Putten
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden)

Kasteel De Vanenburg

11

zaterdag 13 maart
20 uur
Zeewolde
Matangi Kwartet met Ralph Rousseau (viola da gamba)
en Hein van de Geyn (contrabas)

Open Haven

12

zaterdag 27 maart
20 uur
Ermelo
Felicia van den End (fluit) & Eildert Beeftink (piano)

Lukaskerk

14 uur

a
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voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

Ermelo

De Dialoog
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Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Theater

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 13 december 2009
The Hague String Variations
Hotel NH Sparrenhorst, Nunspeet

Inhoud
2

Programma 13 december 2009

3-4

The Hague String Variations

5-6

Toelichting door Leo van Wijk

a

Agenda seizoen 2009/10

b

Contactadresssen en concertlocaties

c

Bestelformulier abonnementen

6e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zondag 13 december 2009 14.00 uur
Hotel NH Sparrenhorst - Nunspeet
The Hague String Variations
Lisanne Soeterbroek - viool, Clara Kim - viool, Stephanie Steiner - altviool,
Hannah Shaw - altviool, Clotilde Lacroix - cello, Esther Torrenga - cello

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847)

Strijkkwintet nr 1 A gr.t. op. 18 (1826 herzien 1832)

Richard Strauss
(1864-1949)

Sextet uit Opera “Capriccio” (1940-43)

Allegro con moto
Intermezzo, Andante sostenuto
Scherzo. Allegro di molto
Allegro vivace

Richard Strauss

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
(1840-1893)

Strijksextet c kl.t. “Souvenir de Florence” (1890)
Allegro con spirito
Adagio cantabile e con moto
Allegretto moderato
Allegro vivace

Peter Iljitsj Tsjaikovski
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The Hague String variations
In de zomer van 2007, na het volgen van een intensieve kamermuziekcursus bij Susanne van Els en het geven van concerten in
de Gelderse Muziek Zomer (NJO Summer Academy), besloten zes studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag een
nieuw ensemble op te richten: ‘The Hague String Variations”.
Een internationaal ensemble, met als basis een strijksextet (2vl,2vla,2vcl), dat opgesplitst kan worden in alle mogelijke
combinaties van solospeler tot volledig sextet. Deze flexibiliteit geeft THSV de mogelijkheid een grote variëteit aan te bieden
binnen hun programmering met een veelzijdig palet aan klankkleuren. De leden van THSV komen uit Nederland, Amerika,
Slowakije en Frankrijk en volgden allen hun Masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium, bij Vera Beths (viool), Ron
Ephrat (altviool) en Michel Strauss (cello).
THSV trad op tijdens de Haagse Muziek Driedaagse 2007 in de Nieuwe Kerk en was te bekijken in het programma ‘Vrije
geluiden’ van de VPRO. In april 2008 bezochten zij de prestigieuze kamermuziekcursus IMS Prussia Cove in Cornwall en hadden
daar les van Peter Cropper. In de NJO Summer Academy 2008 werd THSV gecoacht door Vera Beths en Reinbert de Leeuw in
Schönbergs Verklärte Nacht. Zij brachten dit en andere werken ten gehore in de Gelderse Muziek Zomer 2008.
In september 2008 trad The Hague String Variations op in de Anton Philips Zaal in Den Haag en dit werd live uitgezonden door
Radio West. Ook is het sextet uitgekozen voor de serie Debuut 2008/2009, waarbij zij in januari 2009 een tour maakte langs
alle bekende kleine zalen in Nederland. Op het programma stonden o.a. het sextet van Schulhoff en Schönbergs Verklärte
Nacht.
Het sextet wordt gecoacht door Susanne van Els, altvioliste van het Schönbergensemble en Ron Ephrat, aanvoerder altviolen bij
het Rotterdam Philharmonisch Orkest en werkte reeds samen met musici als Pierre Woudenberg (klarinet), Ying Lai Green
(contrabas) en Libia Hernandez (contrabas).

Violiste Lisanne Soeterbroek (23 mei 1984), geboren in Limbricht (Zuid-Limburg) studeerde bij Coosje Wijzenbeek & Vera Beths
op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In juni 2008 sloot zij haar Master examen af met een 10 met onderscheiding.
Lisanne won diverse prijzen,o.a. bij ‘Internationaler Wettbewerb für Violine’ 2001 en The International Music Contest "Provincia di
Caltanissetta" for Chamber Music 2003, Sicilië. Ze was winnaar van 't Sjenkske 2006, in Limburg de belangrijkste cultuurprijs voor
jong muziektalent. In 2007 was zij finaliste bij het Nationaal Vioolconcours Oskar Back en even later werd haar de Kersjes van de
Groenekan Prijs 2007 toegekend. Lisanne was Young Artist in Residence van de Gelderse Muziekzomer 2008.
Lisanne gaf recitals in binnen- en buitenland, waaronder in Japan, India, Abu Dhabi, Belgrado, Duitsland, Denemarken en Ghana.
Ook soleerde ze met vele orkesten onder andere in Nedreland, Duitsland en zwitserland. Op haar veertiende maakte ze haar
debuut in de Grote Zaal van het Concertgebouw met het vioolconcert van Khatchaturian. Lisanne is vanaf mei 2009 aanvoerder 2e
violen bij het Nederlands Kamer Orkest.

3

The Hague String Variations
Violiste Clara Kim (17 juli 1983), geboren in Dayton (Ohio, USA) sloot in april 2009 haar Masteropleiding af aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag bij Vera Beths. In 2006 sloot Clara Kim een dubbel Bachelor programma af in Boston. Aan de New Engeland University behaalde zij haar
diploma viool bij Eric Rosenblith, Magna Cum Laude studeerde zij af aan de Tufts University in Engelse Literatuur.
Clara soleerde met het Rotterdam Kamerorkest in het dubbelconcert van Schnittke en speelde vele kamermuziekconcerten in Boston. Regelmatig
speelt zij strijkkwartet met leden van de Boston Symphony Orchestra.
Ze was concertmeester van het New England Conservatory’s Commencement Concert 2006 en het Koninklijk Conservatorium Orkest Den Haag. Als
aanvoerder speelde ze in het NEC’s Chamber Orchestra and Sinfonietta en zij remplaceerde in het Schönberg Ensemble. Clara volgde masterclasses
bij o.a. Anner Bylsma, Mauricio Fuks, Ivry Gitlis en Philippe Graffin.

Altvioliste Stephanie Steiner (15 maart 1982) werd geboren in Amsterdam
Zij studeerde viool bij o.a. Coosje Wijzenbeek, Maarten Veeze en Theodora Geraedts. Ze studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
bij Mieke Biesta waar ze in mei 2006 haar bachelor-diploma behaalde. In 2009 sloot zij haar master-opleiding altviool af bij Ron Ephrat aan ditzelfde
conservatorium.
Stephanie soleerde in 2005 en 2006 met verschillende orkesten. Zij voerde werken uit als Poème van Ernest Chausson en het vioolconcert van Max
Bruch. In 2007 soleerde zij met violiste Lisanne Soeterbroek in Mozart’s Sinfonia Concertante, begeleid door het Atheneum Kamer Orkest o.l.v. Bas
Wiegers. Stephanie remplaceert in het Residentie Orkest, het Rotterdam Philharmonisch Orkest en het Schönberg Ensemble.
Naast het vele spelen heeft zij een bloeiende lespraktijk met jong talent. Stephanie bespeelt een altviool gebouwd door Ronald de Jongh, Amsterdam
2004, haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Celliste Clotilde Lacroix (1 maart 1985), geboren in Lyon (Fr.) sloot in 2009 haar Masteropleiding af aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag bij Michel Strauss.
Zij speelde op vele festivals zoals l’Abbaye de Fontfroide (solo) en Montflaquin (kamermuziek). Ze was solocellist van het UNESCO Orchestra in Parijs
en maakte een opname van Ten Preludium in nauwe samenwerking met de componiste Sofia Gubaydulina. Clotilde studeerde kamermuziek
repertoire bij Nicolas Dautricourt en Florin Szigeti (Enesco Quartet) en volgde masterclasses bij Yovan Markovitch (Ysaye Quartet), Bernie
Greenhouse (Beaux-Arts Trio), Anner Bijlsma and Lluis Claret.
Onlangs won zij de stageplek bij het Residentie Orkest in Den Haag en maakte zij een opname van Penderecki’s ‘Per Slava’.
De Amerikaanse violiste Hannah Shaw geniet van het ontdekken van een grote verscheidenheid aan muzikale genres en
speelstijlen. Met diverse ensembles zoals het Asko Schönberg Ensemble en het New Juilliard Ensemble speelde zij eerste
uitvoeringen van verschillende muziekstukken. Ze nam deel aan het Juilliard Focus! Festival en de Museum of Modern Art (New
York) Summergarden. Zij studeerde barokviool bij Robert Mealy. Hannah vervangt tijdens het concert de vaste altvioliste Veronika
Lenártová, die vanaf september 2009 altvioliste is bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Esther Torrenga studeerde bij Fred Pot en Monique Bartels aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In haar derde jaar
studeerde zij als uitwisselingsstudent enkele maanden aan het Royal Northern College of Music te Manchester bij Nicholas Jones.
Nadat Esther in 2004 haar Bachelor diploma behaalde, studeerde zij in Parijs aan het Conservatoire National de Région BoulogneBillancourt bij Michel Strauss. Zij sloot haar studie aldaar af met een Premier Prix à l’unanimité. Vervolgens studeerde Esther verder
bij Michel Strauss aan het Koninklijk Conservatorium, waar zij in 2008 haar Master diploma behaalde. Als soliste speelde zij o.a. de
Rococo Variaties van Tsjaikovski, het dubbelconcert van Brahms en het celloconcert van Dvorak. Met verschillende kamermuziekensembles speelde Esther in onder anderen de Kleine Zaal van het Concertgebouw, het Muziekgebouw aan ‘t IJ en de Dr Anton
Philipszaal. Esther vervangt tijdens dit concert cellist Adrien Chossin.
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Het Mendelssohnjaar (Mendelssohn werd 200 jaar geleden geboren) loopt ten
einde en op de valreep kunnen we vandaag nog genieten van een vroeg kamermuziekwerk. Zijn eerste strijkkwintet schreef hij in 1826 op 17-jarige leeftijd, kort
na voltooiing van het Octet en net voor de ouverture Midzomernachtsdroom.
Felix Mendelssohn-Bartholdy werd geboren in een rijke Protestants-Joodse
familie, waar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van zijn buitengewoon
muzikaal talent optimaal waren. Na de eerste pianolessen van zijn moeder
vervolgde hij op zevenjarige leeftijd de pianostudie in Parijs bij Marie Bigot. In
1817 keerde hij terug naar Berlijn en kreeg daar compositieles van Carl Friederich
Zelter, een groot Bach kenner en een goede vriend van Goethe.

Het eerste strijkkwintet opus 18 voltooide hij in 1826, maar zes jaar later paste hij
de compositie aan. Getroffen door de dood van de violist Eduard Rietz, die de
eerste uitvoering van het kwintet had verzorgd, schrapte Mendelssohn het derde
deel (Menuett) en verving dit ter nagedachtenis aan Rietz door het huidige
Intermezzo Andante sostenuto. Bovendien wisselde hij de volgorde van de twee
middendelen om.
Wanneer u het openingsconcert in dit seizoen gemist hebt kunt u nu alsnog
luisteren naar de Sextet Ouverture uit de opera Capriccio van Richard Strauss.
De toelichting die Wouter Molendijk schreef voor het concert van 19 september
2009 neem ik graag over:
Richard Strauss (niet te verwarren
met de geniale walsenkoning Johann,
geen familie) is voor mij een man met
drie gezichten. Als jonge componist
schreef hij heftige symfonische gedichten als Don Juan, Ein Heldenleben en
Also sprach Zarathustra. Als operacomponist schreef hij nog heftiger
opera’s als Salomé, Electra en Die Frau
ohne Schatten, naast een luchtige
Rosenkavalier.

Gezicht op Florence, aquarel van Felix Mendelssohn

Felix werd streng opgevoed in een sfeer van voortdurende arbeidzaamheid en om
zijn zwakke gezondheid te verbeteren moest hij veel aan sport doen. Hij had een
privé-orkest ter beschikking om het dirigeren te leren. Zijn eerste symfonie componeerde hij toen hij 15 jaar was, maar twee jaar daarvoor had hij al zijn pianokwartet opus 1 geschreven. Mendelssohn ontwikkelde zich niet alleen tot een
uitnemende musicus, maar was ook een begaafde schilder en tekenaar met grote
belangstelling voor wetenschap en techniek, wijsbegeerte, theologie en geschiedenis. In 1827 schreef hij zich in aan de universiteit in Berlijn om daar geschiedenis- en filosofiecolleges van Hegel te volgen.
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Als liederencomponist behoort hij tot
de allergrootsten, met als hoogtepunt
aan het einde van zijn leven de Vier
letzte Lieder. (Als u die niet kent, dan
raad ik u van harte de CD aan met de
sopraan Kiri Te Kanawa, waarop ook
andere schitterende liederen staan.)
Kamermuziek schreef Strauss alleen
toen hij jong was. Daaronder zijn goede werken, met name de vioolsonate
en de cellosonate.
De heftige opera’s en symfonische
gedichten kunnen alleen maar heftig
blijven als er ook afwisseling is met
verstilde passages.
Die bereikte Strauss door het
orkestrale geweld af te wisselen met op kamermuziek lijkende passages (bijvoorbeeld het graflied in Zarathustra).

Toelichting
In zijn laatste opera Capriccio (uit 1941, één bedrijf, Strauss was toen 78 jaar
oud) begint hij zelfs met een stuk kamermuziek. In de opera strijden een
componist en een dichter over wat belangrijker is in een opera: het woord of de
muziek. Strauss schrijft in een brief: “Eerst de woorden, dan de muziek (Wagner)
of eerst de muziek en dan de woorden (Verdi) of alleen woorden en geen muziek
(Goethe) of alleen muziek en geen woorden (Mozart) om maar een paar kreten te
noemen. Daartussen zijn er natuurlijk nog vele stijlen en varianten.”
Het was een favoriet onderwerp van Strauss, het lijkt een vreselijk saai onderwerp
voor een opera, maar wat een prachtige muziek maakt hij ervan. De opera begint
met een strijksextet dat ergens achter de coulissen aan het repeteren is. Dat
sextet van ruim 10 minuten zullen wij beluisteren. Met deze muziek wordt de sfeer
gezet voor het vervolg.

Het langzame tweede deel begint na een korte introductie met de eerste viool
voorzien van een pizzicato begeleiding later neemt de cello het thema over. Het is
alsof de zanger (viool) staand op een zonovergoten balkon zichzelf begeleid op
een mandoline in een liefdeslied.
De laatste twee delen met invloeden uit de Russische volksmuziek vormen een
duidelijk contrast met de eerste twee delen.
Leo van Wijk
december 2009

Tsjaikovski heeft een betrekkelijk klein oeuvre kamermuziek nagelaten.
Drie strijkkwartetten, een pianotrio, enkele pianostukken, een aantal liederen
veelal op teksten van Tolstoi en het prachtige strijksextet “Souvenir de Florence”
dat vandaag zal klinken.
Tijdens zijn verblijf in Georgië in 1887 had hij de grote lijnen voor een nieuw
kamermuziekwerk op papier gezet. Deze schetsen nam hij mee naar Italië in
1890. Aan zijn broer Modest schreef hij dat een sextet met twee violen, twee
altviolen en twee celli een vorm was waarmee hij niet goed bekend was. “Ik wil
geen stuk schrijven en dat geschikt maken voor een sextet, maar ik wil echt een
sextet schrijven met zes autonome stemmen”. Wanneer je bedenkt hoe moeilijk
het al is om voor vier verschillende stemmen te schrijven dan laat het zich
gemakkelijk raden dat de problemen voor zes stemmen immens zijn. In juli 1890
schrijft Tsjaikovski aan zijn beschermvrouw Madame von Meck: “Ik ben er erg
trots op het grote probleem opgelost te hebben - zeer bevredigend”.
In november 1890 wordt het sextet voor het eerst in de privé omgeving
uitgevoerd en daar was Tsjaikovski niet tevreden over. Hij besloot het scherzo en
de finale aan te passen. De première van de definitieve versie vond plaats op 6
december 1892 in St. Petersburg en is opgedragen aan de Kamermuziekvereniging in St. Petersburg waarvan hij kort daarvoor lid was geworden.
Het sextet heeft een traditionele vierdelige vorm. De Slavische elementen zijn
duidelijk beïnvloed door het Mediterrane licht en de charme van de Toscaanse
omgeving.
Het eerste deel begint zonder introductie met een heftig thema. Daarna speelt de
viool het hoofdthema, lyrisch en gracieus drijvend op de harmonieën van de
overige vijf instrumenten.
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Pjotr Iljitsj Tsjaikovski werd geboren als tweede van zes
kinderen uit het tweede huwelijk van zijn vader. Op de foto
uit 1848 staat Pjotr geheel links naast zijn moeder.
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Concert zondag 10 januari 2010
The Fancy Fiddlers
Theater Harderwijk

Inhoud
2

Programma 10 januari 2010

3-4

The Fancy Fiddlers

5

Toelichting

a

Agenda seizoen 2009/10

b

Contactadressen en concertlocaties

7e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zondag 10 januari 2010 14.00 uur
Theater - Harderwijk
Nieuwjaarsconcert
The Fancy Fiddlers (grote formatie)
met medewerking van
Paolo Giacometti - piano

Georg Friedrich Händel

The arrival of the Queen of Sheba, uit oratorium Solomon (1749)

(1685-1759)

Matthias Georg Monn
(1717-1750)

Kwartet nr 4
Adagio, Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart

Pianoconcert nr 13, KV 415 (1782) met Paolo Giacometti piano

(1756-1791)

Allegro, Andante, Allegro

Maddalena Laura Lombardini Sirmen

Strijkkwartet nr 2
Andante, Allegro

(1745-1818)

~ pauze ~

Wolfgang Amadeus Mozart

Kwartet in Es nr. 11, KV 171 (1773)
1e deel: Adagio, Allegro assai

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Symfonie voor strijkers nr. 4 (1821)

(1809-1847)

Grave: Alllegro, Andante, Allegro vivace

Franz Schubert

Strijkkwartet D 46

(1797-1828)

1e deel: Adagio, Allegro con moto

Alexander Borodin

Sextet (1860/61)

(1833-1887)

Allegro

The Fancy Fiddlers
The Fancy Fiddlers is een strijkersgroep, die bestaat uit ongeveer 25 jonge
talentvolle leerlingen van de Hilversumse vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. Toen
zij in 1984 werden uitgenodigd een concert te geven in Hongarije in het kader van
een uitwisseling, was het animo om mee te mogen zo groot, dat ensemblespel de
enige oplossing leek. Dat gezamenlijk optreden was dermate succesvol dat er
sindsdien regelmatig concerten worden gegeven. Op het programma staat dan
kamermuziek in diverse bezettingen, afgewisseld met solo's voor viool en piano.
Uit de Fancy Fiddlers zijn al diverse musici en ensembles voortgekomen die hun
weg naar de concertpodia inmiddels hebben gevonden (daarbij ook musici die in
het verleden bij de Randmeerconcerten optraden zoals de violistes Janine Jansen,
Carla Leurs en cellist Maarten Jansen). De Fancy Fiddlers traden op met o.a.
Herman Krebbers, Isabelle van Keulen en Jaap van Zweden. Er werden tournees
gemaakt naar Hongarije, Duitsland, China, Istanbul en de U.S.A.
Coosje Wijzenbeek studeerde viool bij Davina van Wely aan het Conservatorium
van Amsterdam. Al op jeugdige leeftijd had de pedagogie haar speciale
belangstelling. Na een aantal jaren in de praktijk werkzaam te zijn geweest met
het spelen in diverse ensembles en in het Radio Filharmonisch Orkest, heeft
Coosje zich geheel aan het lesgeven gewijd. Haar leerlingen komen uit het hele
land naar Hilversum voor hun vioollessen. Hun leeftijden liggen tussen de drie en
achttien jaar. Deze jonge musici geven regelmatig concerten in binnen- en
buitenland onder de naam Fancy Fiddlers. Voor kinderen vanaf drie jaar heeft zij
een speciale eigen methode ontworpen waarbij alle basistechnieken vanaf de
eerste les worden ontwikkeld. Coosje geeft regelmatig workshops voor
viooldocenten in binnen- en buitenland.
Paolo Giacometti werd geboren in Milaan in 1970 maar hij woont al
sinds zijn vroege jeugd in Nederland. Hij heeft gestudeerd bij Jan Wijn aan
het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar hij afstudeerde met de
hoogste onderscheiding. Ook Gyorgy Sebök was een belangrijke bron van
inspiratie en had een belangrijke invloed op zijn muzikale vorming.
Paolo Giacometti treedt wereldwijd op als solist en als kamermusicus.
Paolo Giacometti won verscheidene nationale en internationale muziekprijzen. Hij heeft gespeeld met verschillende orkesten van naam met
bekende dirigenten. Zijn liefde voor de kamermuziek leidde tot een
succesvolle samenwerking met musici als Pieter Wispelwey, Janine
Jansen, Bart Schneemann en Emmy Verhey. Paolo is tevens lid van het
Cristofori Pianokwartet en is een veel gevraagd musicus op kamermuziekfestivals Hij treedt regelmatig op in grote concertzalen over de gehele
wereld zoals het Concertgebouw, Teatro Colon (Buenos Aires), Wigmore
Hall (Londen), Théâtre du Chatelet (Parijs) en Seoul Arts Centre.
Paolo Giacometti is hoofdleraar aan het Utrechts Conservatorium.
In maart 2005 gaf Paolo Giacometti samen met Emmy Verhey een concert
in Nunspeet in onze serie.

Toelichting
Deze keer geen uitgebreide informatie over de muziek maar beknopte informatie
over de minder bekende componisten, die op het concert gespeeld worden.
Maddalena Laura Lombardini Sirmen werd geboren rond 1735 in Venetië. Zij
was zowel componiste, violiste als zangeres. In de 18e eeuw bijzonder, als we
bedenken dat vrouwelijke instrumentalisten met veel vooroordelen te maken
hadden. Het optreden van vrouwen in het openbaar was vaak taboe.
Maddalena studeerde aan het Ospedale dei Mendicanti in haar geboorteplaats.
Mogelijk was zij een wees, aangezien de vier conservatoria in Venetië weeshuizen
waren. Één van haar leraren was Antonia Vivaldi. Later had zij les van de
beroemde vioolvirtuoos en componist Giuseppe Tartini in Padua.
Zij trouwde met Lodovico Sirmen een violist uit Bergamo en trad samen met hem
op. In 1761 voerde zij samen met haar echtgenoot een dubbelconcert uit in Parijs,
dat waarschijnlijk een eigen compositie was. Hun uitvoering en de compositie
werden in de plaatselijke pers geprezen.
Daarná speelde Maddalana Sirmen vaak eigen werken op concerten. Bij hun
rondreizen deed het echtpaar in 1770 Londen aan waar Maddalena bij concerten
optrad met haar eigen composities. Ook participeerde zij in concertseries die
geproduceerd waren door Johann Christian Bach.
Als zangeres trad zij op bij de Opera van Parijs en in het Keizerlijk Theater in St.
Petersburg.
Maddalena Lombardini Sirmen werd als componist hoog geacht en haar werken
werden vaak gepubliceerd en nog regelmatig uitgevoerd.
Matthias Georg Monn werd in 1717 geboren in Wenen. Als componist een
voorloper van de grote Weense klassieken Haydn, Mozart en Beethoven. Hij was
tevens organist en muziekpedagoog.
De aan hem toegeschreven 16 symfonieën, een reeks kwartetten, sonates, missen
en werken voor viool en klavier zijn als kopieën van partituren bewaard rond 1780
en daarom is niet met zekerheid te zeggen dat deze werken daadwerkelijk door
hem zijn geschreven. Ze kunnen zelfs van zijn broer Johann Christoph Monn
stammen, die ook componist en organist was.
Alexander Borodin werd geboren in Sint-Petersburg in 1833. Zijn beroep was
chemicus en medicus. Hij was lid van het Machtige Hoopje, een groepje van vijf
Russische componisten dat zich toelegde op specifiek Russische muziek.

Hij kreeg geen onderricht in compositie tot 1863,
toen hij in de leer ging bij Mili Balakirev. In 1869
dirigeerde Balakirev de eerste symfonie van
Borodin. Borodin begon in hetzelfde jaar aan zijn
tweede symfonie. Deze nieuwe symfonie was
geen succes bij de première, maar in 1880
organiseerde Franz Liszt een uitvoering ervan in
Duitsland, waarmee hij Borodin faam buiten
Rusland bezorgde.
Ook begon Borodin in 1869 aan een opera, “Vorst
Igor”, volgens sommigen zijn voornaamste werk.
De opera bevat de “Polovetser Dansen”, die
meestal als een zelfstandig stuk worden
uitgevoerd en in deze vorm waarschijnlijk zijn
bekendste compositie is. Bij zijn dood was de
opera niet volledig, daar hij onvoldoende tijd had
voor componeren door zijn werk als
scheikundige. De opera werd postuum voltooid
door Nikolaj Rimski-Korsakov en Aleksandr
Glazoenov.
Ondanks zijn erkenning als een bekwaam
componist verdiende Borodin zijn inkomen als
chemicus en genoot hij aanzien op dat gebied.
Als gevolg hiervan is zijn oeuvre niet zo groot als
dat van zijn tijdgenoten. Wel componeerde hij
het populaire symfonisch gedicht “In de steppen
van Centraal-Azië”, twee strijkkwartetten, een
strijkkwintet en een aantal liederen en
pianostukken. Ook begon hij aan een derde
symfonie, maar deze was eveneens onvolledig bij
zijn dood. De twee ontbrekende delen werden
later door Glazoenov gecomponeerd.
Borodin overleed op 27 februari 1887 aan een
hartinfarct en werd begraven op de Tichvinbegraafplaats van het Alexander Nevski Klooster
in Sint-Petersburg.

Borodin werd geboren in de Russische hoofdstad Sint-Petersburg als een
buitenechtelijke zoon van een prins. De prins gaf hem aan als het kind van één
van zijn lijfeigenen. Borodin kreeg een goede opleiding, inclusief pianoles, maar
het was de chemie waarin hij zich specialiseerde.
Bron: internet en Wikipedia
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8e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zaterdag 30 januari 2010 20.00 uur
De Dialoog - Ermelo
La Rondine
Jeannet Landré - fluit, Ingrid Nissen - hobo, Nancy Braithwaite - klarinet
Jonathan Reeder - fagot, Sergei Dovgaliouk - hoorn, Mariken Zandvliet - piano

Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

Caprice sur des airs danois et russes op. 79
(fluit, hobo, klarinet en piano)
- Poco Allegro
- Andantino
- Allegretto
- Moderato

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Kwintet in Es voor piano en blazers, op. 16 (1794-1797)
(piano, hobo, klarinet, hoorn en fagot)
- Grave - Allegro ma non troppo
- Andante cantabile
- Rondo. Allegro ma non troppo

Camille Saint-Saëns

~ pauze ~

Ludwig Thuille
(1861-1907)

Sextet voor piano en blaaskwintet in Bes op. 6 (1888)
- Allegro moderato
- Larghetto
- Gavotte: Andante, quasi Allegretto
- Finale: Vivace
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Ludwig Thuille

La Rondine
Jonathan Reeder, geboren in New York, begon zijn muziekstudie aanvankelijk met klarinet en piano, maar koos
op twaalfjarige leeftijd voor de fagot. Hij is al achttien jaar freelance fagottist in Nederland en België. Tevens
vertaalt hij boeken en artikelen over muziek, en heeft twee Nederlandstalige opera's in het Engels vertaald.

Mariken Zandvliet kreeg haar eerste pianolessen op zevenjarige leeftijd. Als veertienjarige debuteerde zij
solistisch bij het Gewestelijk Orkest van Zuid-Holland. Als docent en correpetitor is zij verbonden aan de
conservatoria van Utrecht en Amsterdam, en zij speelt in diverse kamermuziekensembles.

Ingrid Nissen studeerde aan de Royal Academy of Music in haar geboortestad Londen. Zij vervolgde haar studie
in Frankfurt en Berlijn. Haar eerste betrekking kreeg zij bij het Radio Symfonie Orkest van Johannesburg. Daarna is
zij werkzaam geweest als solohoboïste bij het Radio Symfonie Orkest in Hilversum.

Jeannet Landré is begonnen als muziektherapeute alvorens zij studeerde aan het Utrechts Conservatorium.
Momenteel is zij verbonden aan de radio-orkesten bij het MCO in Hilversum, het Nederlands Blazersensemble en
het Asko/Schönberg Ensemble.

Sergei Dovgaliouk studeerde aan het conservatorium van zijn geboorteplaats Sint Petersburg. In 1980 was hij
prijswinnaar in het nationale muziekconcours van de Sovjet-Unie. Ook hij is tegenwoordig werkzaam bij de
verschillende radio-orkesten in Hilversum en bij het Asko/Schönberg Ensemble.

Nancy Braithwaite studeerde aan de Eastman School of Music in de VS. Op haar drieëntwintigste werd ze
benoemd tot soloklarinettiste van het Savannah Symphony Orchestra. Zij is tegenwoordig als hoofdvakdocente
klarinet verbonden aan het Rotterdams Conservatorium.
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Toelichting
Ensembles van piano en blazers bieden de componist heel andere mogelijkheden
dan de meer gebruikelijke combinaties van piano en strijkers, en het repertoire
voor zulke bezettingen heeft ook een heel eigen geschiedenis. De blaasinstrumenten hebben ieder een volkomen eigen klankkleur, terwijl een strijkersensemble
een heel homogeen geheel is. De onderlinge kleurverschillen van de blazers
hebben grote invloed op de vormgeving van de compositie. De componist kan met
de instrumenten omgaan zoals de schilder met zijn palet: niet alleen heeft ieder
instrument als solist een eigen waarde, maar ook zijn er talloze mengkleuren
mogelijk.
Beethovens Kwintet voor piano, hobo, klarinet, hoorn en fagot op. 16 dateert uit
1796. De componist had zich vier jaar eerder in Wenen gevestigd, in principe om
bij Haydn te studeren. Die studie was geen geweldig succes, o.a. omdat Haydn in
die jaren veel in Londen was, maar Beethoven slaagde er wel in om, vooral als
pianist, naam te maken bij het Weense publiek, en rijke adellijke muziekliefhebbers voor zich te interesseren. Het Kwintet op. 16 is opgedragen aan Prins
Joseph von Schwarzenberg, één van zijn beschermheren.

Wenen, Palais
Schwarzenberg
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Het werd voor het eerst uitgevoerd in 1797 tijdens een concert dat was
georganiseerd door de beroemde violist en dirigent Ignaz Schuppanzig. Zonder
enige twijfel zat Beethoven zelf achter de piano, en het is denkbaar dat enkele van
de blazers in 1784 ook gespeeld hadden in Mozarts kwintet voor dezelfde
bezetting. Beethoven heeft dat kwintet van zijn idool Mozart duidelijk als model
voor zijn eigen werk gebruikt. Hij stond nog aan het begin van zijn loopbaan als
componist en had bijvoorbeeld nog geen ervaring met symfonieën en
strijkkwartetten. Net als Mozarts kwintet bestaat dat van Beethoven uit de
gebruikelijke drie delen van een klassieke sonate, waarbij het eerste wel wordt
voorafgegaan door een langzame inleiding van een symfonische allure.
De schrijfwijze is voortdurend heel afwisselend: het ensemble speelt soms als één
blok, zoals bij het allereerste begin, op andere momenten vormen de piano en de
blazers als het ware twee groepen die met elkaar een dialoog aangaan, en vaak

komen de individuele blazers even als solist op de voorgrond te staan, terwijl de
piano als begeleiding dient. Niettemin heeft Beethoven er goed voor gezorgd dat
hijzelf als solist voldoende ruimte had. Een van zijn leerlingen vertelde later over
een uitvoering waarbij Beethoven in het laatste deel zijn partners tegen zich in het
harnas joeg door, als hij de kans kreeg, er flink op los te gaan improviseren.
Camille Saint-Saëns was een veelzijdig man. Als componist was hij
buitengewoon productief en zeer succesvol, maar daarnaast was hij ook een van
de grootste pianisten en organisten van zijn tijd en een gerespecteerd schrijver. In
zijn vrije tijd hield hij zich bovendien bezig met wis- en sterrenkunde. Saint-Saëns
beschouwde zichzelf als een eclecticus, iemand die zich van uiteenlopende kanten
laat beïnvloeden. In de eerste plaats was hij een briljant vakman, die bovendien
heel goed wist hoe hij virtuoze partijen voor allerlei instrumenten moest schrijven.
Dat is zeker ook te horen in het Caprice sur des airs danois et russes op. 79 voor
piano, fluit, hobo en klarinet. Het is geschreven in 1885-86, in dezelfde periode als
de bekende Orgelsymfonie en het Carnaval des Animaux. In plaats van Caprice,
‘gril’, had het stuk ook heel goed Fantasie kunnen heten. De thema’s ontleende
Saint-Saëns aan Deense en Russische volksliedjes – het was de tijd waarin veel
componisten folkloristische elementen in hun werk opnamen. Franse componisten
haalden hun inspiratie meestal uit eigen land of uit Spanje, maar de titelpagina
verraadt direct de bijzondere reden van Saint-Saëns’ keuze: het stuk is
opgedragen ‘Aan hare Majesteit de Keizerin van Rusland’, Maria Fjodorovna, de
vrouw van tsaar Alexander III, die voor haar huwelijk bekend stond als prinses
Dagmar van Denemarken. Na een virtuoze inleiding, met een hoofdrol voor de
piano, speelt de fluit in het laagste register de eerste volkslied-melodie. Het wordt
gevolgd door variaties, met hoofdrollen voor verschillende instrumenten. Later
worden verschillende andere melodieën geïntroduceerd en gevarieerd, waarbij
Saint-Saëns dankbaar gebruik maakt van kenmerkende kleuren van de blazers in
met name de lage liggingen. De blazers lijken soms te dienen als orkest in een
pianoconcert, maar vaak is het ook andersom. In het laatste gedeelte komen alle
elementen bij elkaar. Saint-Saëns speelt het hier zelfs klaar een Russisch
volkswijsje als fugathema te verwerken.

Camille Saint-Saëns in 1907.
Zittend in een riksja-achtig
vervoermiddel.

Toelichting
Ludwig Thuille werd geboren in Bozen in Zuid-Tirol (tegenwoordig heet de stad
Bolzano, want in 1919 werd het gebied ten zuiden van de Brennerpas bij Italië
gevoegd). Hij verloor al jong zijn ouders, maar kreeg door de steun van familie en
van een welgestelde weduwe de kans zijn grote talenten uitstekend te
ontwikkelen, eerst in Innsbruck, daarna aan de Königliche Musikschule in
München. Daar studeerde hij compositie bij Joseph Rheinberger, een degelijke
maar ook uitgesproken conservatieve leermeester. Al in Innsbruck had Thuille
Richard Strauss leren kennen, met wie hij zijn hele leven bevriend bleef, hoewel
Strauss en hij heel verschillende muzikale opvattingen hadden. Strauss
ontwikkelde zich al snel tot een ware kampioen van avontuur en vernieuwing in de
muziek, in aansluiting op de richting die Wagner en Liszt waren ingeslagen, maar
Thuille hechtte juist veel waarde aan traditionele vormen en is die dan ook zijn
hele leven trouw gebleven. Wel werd zijn harmoniek onder invloed van Wagners
volgelingen veel vrijer. Thuille had veel invloed als leraar harmonie en compositie
aan de Musikschule in München, het instituut waar hij zelf gestudeerd had. Zijn
leerboek over harmonie is vele jaren een standaardwerk geweest.
In Thuilles eigen oeuvre neemt kamermuziek een opvallend grote plaats in, veel
meer dan bij zijn tijdgenoten, die liever voor grote orkesten schreven. Het Sextet
voor blaaskwintet en piano op. 6 ontstond in 1886-88 en was tot voor kort het
enige werk van Thuilles hand dat na zijn dood nog min of meer regelmatig werd
uitgevoerd. Het doet in opzet en expressiviteit denken aan grote kamermuziekwerken van Brahms en staat ver af van het serenade-achtige karakter dat
kamermuziek met blazers zo vaak heeft. De vier delen volgen het bekende
patroon van een symfonie of een strijkkwartet. Het eerste deel, Allegro Moderato
(‘opgewekt, maar met mate’) zet meteen al een ernstige toon als de hoorn het
lyrische hoofdthema presenteert. Opvallend is dat Thuille bij het derde deel niet
gekozen heeft voor een menuet of een scherzo in een driedelige maatsoort, maar
voor een gavotte, een andere oude dans in een tweedelige maat. Ook nu is het
tempo gematigd: Andante, quasi Allegretto. Het trio bij deze gavotte, in het
dubbele tempo, doet door de melodie en vooral ook door de voortdurend
aangehouden bastoon denken aan een volksdans die op een doedelzak wordt
gespeeld. Eigenlijk is ook de Finale een dans, maar nu met de wervelende
beweging van een Italiaanse tarantella. Een feestelijke bekroning van dit Sextet,
waarin Thuille de grote kleurenrijkdom van het ensemble fantastisch weet te
benutten.
Hans Maas
20 januari 2010
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Agenda 2009-2010
1

zaterdag 19 september
Franciscus Kwartet

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

2

zaterdag 3 oktober
Les Éléments, Franse Barok

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

3

zondag
25 oktober
14 uur
Timora Rosler (cello) & Klára Würtz (piano)

Harderwijk

Catharinakapel

4

zaterdag 14 november
20 uur
Liza Ferschtman (viool) & Inon Barnatan (piano)

Zeewolde

Open Haven

5

zondag
29 november
14 uur
Nunspeet
Marieke Schneemann (fluit) & Bart van Oort (fortepiano)

Hotel Vennendal

6

zondag
13 december
14 uur
The Hague String Variations (strijksextet)

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

7

zondag
10 januari
14 uur
Fancy Fiddlers & Paolo Giacometti (piano)

Harderwijk

Theater Harderwijk

8

zaterdag 30 januari
20 uur
La Rondine (blaaskwintet & piano)

Ermelo

De Dialoog

9

zondag
14 februari
Bas Verheijden (piano)

Nunspeet

Hotel Vennendal

10

zaterdag 27 februari
20 uur
Putten
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden)

Kasteel De Vanenburg

11

zaterdag 13 maart
20 uur
Zeewolde
Matangi Kwartet met Ralph Rousseau (viola da gamba)
en Hein van de Geyn (contrabas)

Open Haven

12

zaterdag 27 maart
20 uur
Ermelo
Felicia van den End (fluit) & Eildert Beeftink (piano)

Lukaskerk

14 uur

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

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: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Theater

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

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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Concert zaterdag 27 februari 2010
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar - piano 4-handig
Kasteel De Vanenburg, Putten

Inhoud
2

Programma 27 februari 2010

3

Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar

4-6

Toelichting door Wouter Molendijk

a

Agenda seizoen 2009/10

b

Agenda seizoen 2010/11

c

Contactadresssen en concertlocaties

Voorpagina: Gespeeld wordt op de prachtige Steinway vleugel van Kasteel De Vanenburg

10e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zaterdag 27 februari 2010 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten

Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar - piano vierhandig

Robert Schumann

Klavierstücke für kleine und große Kinder op. 85 (1849)

(1810-1856)

Robert Nasveld

Traumblätter (2007)

(1955-heden)

Georges Bizet

Jeux d’enfants op. 22 (1871)

(1838-1875)

John Adams

~ pauze ~

John Adams

Short ride in a fast machine (1986)

(1947- heden)

(bewerkt door John Vleggaar)

George Gershwin

Rhapsody in Blue (1924)

(1898-1937)

(bewerkt door Henry Levine)
George Gerschwin
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Pianoduo Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar
Nadat ze bij Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam hun diploma Uitvoerend
Musicus behaalden, zijn Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar niet meer weg te denken van de
Nederlandse concertpodia. Als quatre-mainsduo, op twee piano's en in samenwerking met ensembles
als de Slagwerkgroep Amsterdam, het Nederlands Kamerkoor, het Berliner Philharmonischer Chor,
het Barokorkest van de Nederlandse Bachvereniging , Anima Eterna en verschillende Nederlandse
Symfonie-orkesten hebben ze zich sinds 1977 ontwikkeld tot een hechte eenheid.
Concertreizen voerden hen door Europa, de Verenigde Staten en Azië. Ze waren het eerste quatremainsduo met een tournee door China (2005 en 2006). Van hun spel worden regelmatig opnamen
uitgezonden voor radio en televisie. In 1985 ontvingen zij de Publieksprijs van de Sonesta Koepelzaal
te Amsterdam en in 2006 werden zij vanwege hun grote verdiensten voor de Franse muziek
onderscheiden met een zilveren medaille door het genootschap ‘Arts-Sciences-Lettres’te Parijs. Zij
vervulden gastdocentschappen aan diverse Nederlandse conservatoria. Leo van Doeselaar is
daarnaast als orgeldocent verbonden aan de Universität der Künste in Berlijn.
Behalve aan het grote repertoire voor piano à quatre mains en twee piano's besteedt het duo ook
aandacht aan Nederlandse muziek en aan de vele goede bewerkingen van oorspronkelijk voor andere
instrumenten geschreven composities. Het pianoduo realiseerde vanaf 1983 een reeks
grammofoonplaten en cd's voor het label Etcetera Records. In deze serie verschenen de complete
muziek voor piano à quatre mains van Erik Satie, de Legenden, op. 59 van Antonin Dvorak en de
complete muziek
voor piano à quatre mains van Maurice Ravel.
Naast deze aktiviteiten specialiseerden Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar zich in het bespelen
van de fortepiano. Onder leiding van Malcolm Bilson en Jos van Immerseel richtten zij zich vooral op
het rijke repertoire van de eerste Weense School.
Als fortepianoduo gaven zij recitals en masterclasses op gerenommeerde festivals als het Oude
Muziek Festival in Utrecht, het Festival van Vlaanderen, Antverpiano, het York Early Music Festival, de
Berliner Tage für Alte Musik, het Festival van Saintes, het Festival van San Antonio (U.S.A.) en het
Early Music Festival te Moskou.
In 1993 kwam een samenwerking met de BBC tot stand, die tot nu toe resulteerde in een serie van
zeven opnamen en concerten op zowel historische als moderne piano's. Van hun gezamenlijke spel op
historische piano's verschenen tot nu toe drie opnamen: een cd met quatre-mainswerken van Franz
Schubert, een cd met een anthologie van vierhandige Nederlandse pianomuziek en een cd met een
compilatie van 2 BBCopnamen met werken van Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann en
Brahms, gespeeld op drie verschillende historische instrumenten uit de collectie van Edwin Beunk.
Hun cd-opname op een eeuw oude Bechstein-vleugel laat 2 Brandenburgse Concerten en de 3e Suite
van Joh.Seb.Bach horen in de vierhandige bewerking door Max Reger. Ter ere van hun 25-jarig
jubileum als pianoduo kwam in 2002 eveneens op Challenge Classics
een cd uit met Franse 4-mainsmuziek onder de title ‘Bric-à-brac’. Deze cd’s kregen in de landelijke
pers lovende kritieken.
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Fotografie Marco Borggreve

Toelichting 1/3
In de 19e eeuw bloeide het pianoduo, het pianospelen met vier handen, dat we
vroeger 'quatre-mains' noemden. Het werd uitgevonden aan het eind van de 18e
eeuw in de overgangstijd van klavecimbel naar pianoforte. Mozart speelde als kind
met zijn oudere zus Nannerl samen op één klavecimbel en schreef later de eerste
substantiële werken voor pianoduo. Maar toen had het klavier nog niet de omvang
die het in de eerste decennia van de 19e eeuw zou krijgen. Hoe breder het klavier,
des te gemakkelijker kun je er met z'n tweeën achter zitten zonder voortdurend in
elkaars vaarwater te zitten. Vooral waar de handen elkaar kruisen, en jouw hand
zich tussen de handen van de ander bevindt, daar moet je goed afspreken wiens
arm boven gaat en wiens arm onder. We zullen dat vast ook zien bij het eminente
pianoduo Jordans en van Doeselaar, die voor de vierde keer voor ons optreden.
In de 19e eeuw verscheen in veel huizen van de gegoede burgerij een piano. De
piano is bij uitstek geschikt om symfonische muziek ook in de huiskamer te laten
klinken omdat je zoveel tonen tegelijkertijd kunt laten horen, en op zo'n groot
bereik. Als je in de 19e eeuw muziek wilde horen dan kon dat alleen maar live,
want electriciteit was er nog niet! En samenspelen is ook heel leuk! Zo ontstond er
dus een markt voor stukken 'à quatre-mains'. Hoe spannend is het om met die
leuke jongen of met dat lieve meisje samen 'quatre-mains' te spelen? Ik vond het
leuk! Wellicht kunnen Jordans en van Doeselaar daar iets over vertellen!
Zo werd er in de 19e eeuw dus veel gecomponeerd voor pianoduo. Schubert heeft
er veel geschreven, waaronder een aantal meesterwerken. Maar er werd ook heel
veel symfonische muziek bewerkt voor pianoduo. Brahms bijvoorbeeld bewerkte
veel van zijn symfonische en kamermuziekwerken voor pianoduo.
Ook in de 20e eeuw zijn er prachtige stukken geschreven voor pianoduo. Maar het
is kennelijk nog steeds aantrekkelijk om symfonische muziek te bewerken voor
pianoduo, dat zien we aan de Amerikaanse werken op dit programma.
Schumann schreef in zijn productieve beginjaren als componist uitsluitend
pianomuziek voor twee handen, o.a. opus 15, de kindertaferelen. Later heeft hij
ook voor pianoduo gecomponeerd, vijf bundels met korte stukken. In opus 85 uit
1849, de 'Stukken voor kleine en grote kinderen' wil hij voor vier handen het
succes voortzetten dat hij had met zijn opus 68, 'Album voor de jeugd', voor twee
handen. Het mooie laatste deel van opus 85 (Avondlied) is voor drie handen. Bij
de eerste uitvoering van 'Ein Deutsches Requiem' van Brahms, waarbij Clara
Schumann aanwezig was, werd dit deel als intermezzo gespeeld.
Robert Nasveld schreef “Traumblätter” (Droombladen of Droombeelden) in 2007
in opdracht van Jordans en van Doeselaar. Hij geeft op eigen wijze commentaar
op de muziek van Robert Schumann en vult die aan. Zo ontstaat en spannende
confrontatie van muziekwerken die door anderhalve eeuw gescheiden worden.
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Bizet heeft zijn hele leven in Parijs gewoond. Hij ging op zijn 10e jaar naar het
conservatorium. Hij is vooral beroemd geworden door de geweldige opera Carmen
uit 1873. (Mijn moeder zong dikwijls “Toreador, pas op daar komt de stier” wat
veel beter bij de muziek past dan de echte tekst “Toreador, en gahahaharde”.)
Twee jaar daarvoor componeerde hij de Jeux d'enfants (kinderspelen). Het is
heerlijke muziek, waarbij je haast niet stil kunt blijven zitten. Helaas heeft Bizet
niet kunnen genieten van het succes van Carmen, want drie maanden na de
première overleed hij (veel te jong) aan een hartaanval.

Toelichting 2/3

.

Gershwin is helaas ook jong
gestorven. Hij is de eerste wereldberoemde componist uit de USA. Zijn
bekendste werken zijn de 'Rhapsody
in Blue' (1924, voor piano en jazz
band), het pianoconcert in F (1925)
en de opera Porgy and Bess (1935).
De 'Rhapsody in Blue' is een
meesterwerk, waarin Gershwin erin
slaagt om jazz invloeden te
verwerken in 'klassieke muziek'.
Grofé heeft het georkestreerd; het
begint met een lang glissando op de
klarinet. Het zal niet meevallen om
dat op de piano te imiteren.
Gershwin schreef het stuk in vijf
weken. Hij vertelde zijn biograaf: “It
was on the train, with its steely
rhythms, its rattle-ty bang, that is so
often so stimulating to a composer –
I frequently hear music in the very
heart of the noise... And there I
suddenly heard, and even saw on
paper – the complete construction of
the Rhapsody, from beginning to
end. No new themes came to me,
but I worked on the thematic
material already in my mind and
tried to conceive the composition as
a whole. I heard it as a sort of
musical kaleidoscope of America, of
our vast melting pot, of our
unduplicated national pep, of our
blues, our etropolitan madness. By
the time I reached Boston I had a
definite plot of the piece, as
distinguished from its actual
substance.” De kleur ‘blue’ refereert
vast aan de blues! Het stuk werd een
groot succes en is dat nog steeds.
Voor wie meer wil weten: de engelstalige Wikipedia wijdt aan dit stuk
een apart lemma.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhapsod
y_in_Blue
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Ik ben zeer gesteld op de werken van de Amerikaanse componist John Adams. Ik
heb veel stukken van hem gehoord, dikwijls door hem zelf gedirigeerd; hij is
regelmatig in Nederland. Zijn hilarische opera 'Nixon in China' (1987) was het
eerste werk dat ik leerde kennen. Ik beveel deze opera van harte bij u aan; er
bestaat een heel mooie dvd van. Zijn opera 'Doctor Atomic' (over de eerste
proeven met de atoombom) vond ik ook zeer indrukwekkend.

In de jaren '80 van de vorige eeuw was de z.g. minimal music populair bij
Amerikaanse componisten. Je hoort zeer ritmische gespeelde, langzaam
verschuivende akkoorden met veel koper en slagwerk. Soms is dat saai, maar niet
bij Adams! 'A short ride in a fast machine' (1986) is daarvan een voorbeeld, kort
maar krachtig! Ik ben heel benieuwd naar de pianobewerking want slagwerk en
koper zijn in de originele versie prominent aanwezig en het lijkt me een hele klus
om die in pianoklanken te vertalen.
Wouter Molendijk, 22 februari 2010

Toelichting 3/3
Er worden verschillende delen uit opus 85 van Schumann gespeeld. We laten ons
maar verrassen welke van de 12 delen dat zijn.
1. Geburtstagsmarsch
2. Bärentanz
3. Gartenmelodie: nicht schnell
4. Beim Kränzewinden: nicht zu schnell
5. Kroatenmarsch: lebhaft
6. Trauer: nicht schnell
7. Turniermarsch: sehr kräftig
8. Reigen: einfach
9. Am Springbrunnen: so schnell als möglich
10. Versteckens: schnell
11. Gespenstermärchen: ziemlich rasch
12. Abendlied: ausdrucksvoll und sehr gehalten
Verschillende van de kinderspelletjes die zo mooi door Georges Bizet op muziek
zijn getoonzet werden al in de tijd van Pieter Brueghel de Oudere gespeeld en
sommige worden heden ten dage nog door kinderen gespeeld. Zo te zien is het
bokje springen van alle tijden.

Jeux d’enfants bestaat uit twaalf delen:
1. L'Escarpolette
2. La Toupie
3. La Poupée
4. Les Chevaux de bois
5. Le Volant
6. Trompette et Tambour
7. Les Bulles de Savon
8. Les quatre coins
9. Colin-Maillard
10. Saute-Mouton
11. Petit mari, petite femme
12. Le Bal
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-

de schommel
de priktol
de pop
hobbel-/stokpaardje
soort badminton
trompet en trommel
zeepbellen blazen
de vier hoeken
blindemannetje spelen
bokje springen
mannetje, vrouwtje
de bal
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zaterdag 19 september
Franciscus Kwartet

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

2

zaterdag 3 oktober
Les Éléments, Franse Barok

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

3

zondag
25 oktober
14 uur
Timora Rosler (cello) & Klára Würtz (piano)

Harderwijk

Catharinakapel

4

zaterdag 14 november
20 uur
Liza Ferschtman (viool) & Inon Barnatan (piano)

Zeewolde

Open Haven

5

zondag
29 november
14 uur
Nunspeet
Marieke Schneemann (fluit) & Bart van Oort (fortepiano)

Hotel Vennendal

6

zondag
13 december
14 uur
The Hague String Variations (strijksextet)

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

7

zondag
10 januari
14 uur
Fancy Fiddlers & Paolo Giacometti (piano)

Harderwijk

Theater Harderwijk

8

zaterdag 30 januari
20 uur
La Rondine (blaaskwintet & piano)

Ermelo

De Dialoog

9

zondag
14 februari
Bas Verheijden (piano)

Nunspeet

Hotel Vennendal

10

zaterdag 27 februari
20 uur
Putten
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden)

Kasteel De Vanenburg

11

zaterdag 13 maart
20 uur
Zeewolde
Matangi Kwartet met Ralph Rousseau (viola da gamba)
en Hein van de Geyn (contrabas)

Open Haven

12

zaterdag 27 maart
20 uur
Ermelo
Felicia van den End (fluit) & Eildert Beeftink (piano)

Lukaskerk

14 uur
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1

2

3

4

5

6

7

8

zaterdag

10

11
12

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman en Joost Keizer
(altviool), Floris Mijnders (cello), Wilma de Visser (contrabas)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Carla Leurs (viool), Lara van de Stoep (altviool), Julia Tom (cello), Ving Lai
Green (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit Strahl (fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag
9

18 september

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
b
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De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC
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voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
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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
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Zeewolde Open Haven
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Concert zondag 14 februari 2010
Bas Verheijden - piano
Hotel Vennendal, Nunspeet
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Toelichting door Anne de Vries
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9e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zondag 14 februari 2010 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet

‘Chopiniana’
Bas Verheijden - piano

Frédéric Chopin

Ballade nr. 3 in As op. 47 (1840-41)

(1810-1849)

Larghetto in f uit 2e pianoconcert op. 21 (1829-30)
(Bewerking door Earl Wild)
Pianosonate nr. 3 in b op. 58 (1844)
- Allegro maestoso
- Scherzo. Molto vivace
- Largo
- Finale. Presto ma non tanto
Frédéric Chopin

~ pauze ~

Sergej Rachmaninov

Variaties op een thema van Chopin op. 22 (1902-1903)

(1873-1943)

Sergej Rachmaninov/Earl Wild

2 Liedtranscripties
- Where the beauty dwells
- Floods of Spring
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Sergej Rachmaninov

Bas Verheijden
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, Italië, Groot- Brittanië, Denemarken , Indonesië ,Noorwegen en de
Nederlands Antillen.
Ook speelde hij in festivals als het Utrechts Kamermuziekfestival van Janine Jansen en het Spoleto Festival in Italië.
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 een duo met Maarten Jansen (cello). Met Liza Ferschtman 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 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” ism het
Parkanyi Kwartet. Met hen heeft Bas in 2008 wederom het Pianokwintet van Brahms uitgevoerd.
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 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 Provinciaals Amersfoorts Jeugdorkest
(o.l.v. Peter Vinken) en het Naardens Kamerorkest (o.l.v. Rolf Buijs).
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Fotografie (incl. voorblad) Ed van Rijswijk

Toelichting 1/3
De Ballades van Chopin
Vaak is gezegd dat de Ballades van Chopin programmamuziek zijn, een muzikale
voorstelling van een verhaal. De rechtvaardiging van die opvatting zou bestaan in
de opmerking van Chopin zelf dat hij ertoe aangezet was door de gedichten van
Adam Mickiewicz, een Pools-Litouwse dichter uit de Romantiek, één van Polens
grootste literatoren. Chopin heeft zelf enkele van diens werken in het Frans
vertaald, ten behoeve van zijn vriendin George Sand. De composities hebben
echter een duidelijke muzikale gedachtegang. Die zou heel moeilijk te realiseren
zijn geweest als het werkelijk om muzikale verbeeldingen zou zijn gegaan. Toch
bleef deze opvatting lange tijd opgeld doen. Enkele auteurs gingen ver: ze
ploegden het oeuvre van Mickiewicz door, op zoek naar passende teksten, en ze
aarzelden niet om die desnoods door middel van ongeoorloofde kunstgrepen op de
muziek af te stemmen.

Er zijn twee foto’s bekend van
Chopin, deze is van 1849
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Tegenwoordig accepteren we deze muziek zoals ze is
- zoals Chopin zonder twijfel zelf ook gewild heeft.
De ballade is in Chopins handen een grootschalig
meesterwerk. Van dit muzikale concept is hij zelf de
uitvinder, we beluisteren in de ballades de ultieme
uitdrukking van zijn unieke talent. Muziek is
natuurlijk een medium met grote expressieve
mogelijkheden. Chopin laat ons in zijn ballades alle
uithoeken horen. Wij ervaren hier zijn volkomen
muzikale rijpheid.
Een typische Chopin ballade begint met een
zachtmoedige, lyrische melodie. Daarna vervreemdt
de muziek als het ware van zichzelf, ze wordt
treurig, wanhopig zelfs, terwijl het melodische thema
zich wel steeds verder ontwikkelt. Zo komt het dat
hetzelfde muzikale materiaal een sterke variatie aan
stemmingen ondergaat, soms heel abrupt, van
verrukkelijke hoogtepunt tot bodemloze afgrond, van
woedende razernij tot gelukzalige overgave. De
ballades stellen de pianist dus voor lastige opgaven,
zowel in muzikaal opzicht alsook technisch.

Ballade No. 3 in As, op. 47
Chopin schreef de derde ballade in 1841, en hij droeg haar op aan Mademoiselle
Pauline de Noailles. Deze adellijke dame was net als vele andere Parijse dames
van stand zeer van hem gecharmeerd: Die Chopin is een engel! De ballade is
elegant en warm van aard, maar er zweeft ook een vleugje ironie rond. Dat komt
tot uiting in het tweede thema, waarvan Chopins eerste belangrijke biograaf,
Friedrich Niecks (1845-1924), vaststelt dat het de krachtigste ontwikkeling laat
horen die Chopin ooit gecomponeerd heeft, en dat terwijl het thema eigenlijk heel
delicaat van oorsprong is.

Chopin rond 1847

Larghetto uit 2e Pianoconcert in f op. 21
Het tweede pianoconcert in f Op.21 is opgedragen aan
Delphine Potocka, een Poolse adellijke dame en leerlinge
van Chopin, die een groot deel van haar leven woonachtig
was in Parijs. Het is een vroeg werk: Chopin schreef het in
1830, nog voor het einde van zijn studie in Warschau.
Chopin soleerde zelf dat jaar bij de openbare première in
het Nationaal Theater in Wenen. In feite is het zijn eerste
concert voor piano en orkest, maar de publicatie ervan
vond plaats na die van het als eerste te boek staande
concert in e. Sindsdien staat het bekend als zijn tweede
pianoconcert.

Earl Wild (1915-2010), de onlangs overleden grote Amerikaanse klavierleeuw,
componist en dirigent die tot het eind van zijn lange leven actief bleef als pianopedagoog, maakte een aanzienlijk aantal transcripties van grote pianowerken,
variërend van Bach, Handel en Marcello tot Tsjaikovski, Rachmaninov en
Gershwin.
Ook het middendeel van Chopins tweede pianoconcert kreeg een bewerking voor
piano solo. Wie dit concert in de originele bezetting kent, zal benieuwd zijn naar
wat het effect is van Wilds bewerking. In
zijn oorspronkelijke bezetting doet het
Larghetto denken aan een kunstig
opgebouwde vocale scene uit een
Rossini- of Bellini-opera. Twee zangerige,
delicaat bewogen ‘hoekgedeelten’
flankeren een hartstochtelijk recitatief,
dat door orkestrale tremolo’s ondersteund wordt. Hoogromantiek in optima
forma.
Sonate nr.3 in b op. 58
De derde Sonate werd gecomponeerd in 1844 en in 1845 gepubliceerd als ‘Sonate
nr. 2’. Ze is opgedragen aan gravin Emilie de Perthuis.
De compositie kan beschouwd worden als het kroonjuweel van de innovatieve en en ook wel eens gekritiseerde - creativiteit waarmee Chopin grootschalige
muzikale structuren tot stand brengt. Het stuk heeft een uitzonderlijke overvloed
aan muzikale ideeën waaruit hij op ingenieuze wijze een bevredigend en
samenhangend bouwwerk weet te construeren. Het is één groots, opzwepend, bij
tijden tumultueus en tenslotte verheven pianistisch gebaar.

Toelichting 2/3
De sonate opent op krijgshaftige toon. De indrukwekkende akkoorden en het
fijnmazige smeedwerk van de beginmaten van het eerste deel, Allegro maestoso,
maken plaats voor een melodisch tweede thema.

De expositie hiervan eindigt in majeur: D gr.t. Dan komt de ontwikkeling op gang
van het oorspronkelijke thema. Anders dan de gewoonte was, verlegt Chopin de
muzikale gedachtegang vervolgens naar het tweede thema - om tenslotte te
eindigen in B gr.t., dus ook in majeur.
Het tweede deel, Scherzo, staat in Es en heeft een strikte driedelige vorm.
Kolkende achtsten in de rechter hand omgeven de terughoudender akkoorden van
een middengedeelte. Het scherzo is voor Chopins doen kort, zeker vergeleken bij
het overeenkomstige deel van zijn tweede Sonate (in bes op. 35).
Het Largo heeft de grootste muzikale diepgang van de vier delen. Het is sereen
van aard, het lijkt wel een nocturne. De middelste uitgebreide sectie laat een
intens harmonische lijn horen, ook hier tegen de achtergrond van achtsten. De
melodie blijft voortgaan, onder innovatieve harmonische ontwikkeling. De
hoekgedeelten dragen de zangerige sfeer als van een cantabile, in B gr.t.
De Finale in bes kl.t. opent turbulent en dramatisch. Ze is doortrokken van een
galopachtig ritme. Het melodische betoog roept aanvankelijk een donkere
stemming op (A), maar dan verschijnt een triomfantelijk tweede thema in Bes (B).
Het komt twee keer net zo plotseling tevoorschijn als het verdwijnt, in de
ordening A-B-A-B-A. Het stuk eindigt in een juichend coda in Bes gr.t.
Sergej Vasiljevitsj Rachmaninov (Novgorod, 1873 – Beverly Hills, 1943) was
niet alleen de componist van vier grote pianoconcerten - waarvan er twee tot de
toppen van het genre behoren, in kwaliteit en in populariteit - maar ook van een
uitgebreid symfonisch en vocaal oeuvre. Hij was tevens een vooraanstaand
pianist, die zowel zijn eigen werk uitvoerde als dat van anderen. Sommigen zien
hem zelfs als een van de beste pianisten van de gehele 20e eeuw. Hij muntte dus
in beide kwaliteiten uit - al kende hij ook de nodige twijfels, vooral aan zijn eigen
compositorische vermogens. Hoe dramatisch die depressie gedurende enige jaren
ook geweest is, hij heeft deze moeilijkheden gelukkig weten te overwinnen - en
zich in de daarop volgende jaren alsnog uitermate creatief kunnen tonen als
componist.
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Hij bleef briljant als pianist. Zijn carrière
voerde hem herhaaldelijk zowel door Europa
als door Amerika. Hij gold in zijn tijd als
vooraanstaand Chopin-vertolker, al speelde
hij als echte 19e eeuws romanticus met een
klassieke opleiding uiteraard ook veel
Mozart, Beethoven en Schubert. Van zijn
uitvoeringen van het werk van Chopin
bestaan nog diverse opnamen.
Onder al deze activiteiten heeft Rachmaninov zich door een aantal vakbroeders laten
inspireren tot werken die een muzikale en
technische uitdaging vormen voor vele generaties pianisten na hem en die de tand
van de tijd met glans hebben doorstaan:
Variaties op een thema van Corelli, (op. 42),
Rapsodie op een thema van Paganini (op.
43) en de Variaties op een thema van
Chopin (op. 22).
In zijn vocale repertoire vallen niet alleen de
indrukwekkende Vespers op, maar ook zijn
toonzetting van een reeks Russische liederen is vermeldenswaard - en een uitvoering
waard, zoals in de transcripties van Earl Wild
duidelijk gemaakt wordt.

Variaties op een thema van Chopin, op. 22
Deze compositie dateert van 1902- 1903. Ze is opgedragen aan Teodor
Leszetycki, een in zijn tijd vermaard pianovirtuoos en pedagoog, die samen met
Anton Rubinstein het Conservatorium van St. Petersburg had opgericht.
Rachmaninov hield het werk zelf ten doop, in Moskou, 1903.
Het gaat om 22 variaties op het thema van de 20e prelude in c kl.t. van Frédéric
Chopin, op. 28. Eerst wordt het oorspronkelijke thema gepresenteerd, daarna
volgen de variaties. Waarom Rachmaninov aangaf dat enkele variaties weggelaten
mochten worden - de nummers 7, 10, de fuga van 12 en de laatste sectie van 12
(presto) - is niet bekend.

Toelichting 3/3
De delen van de Variaties zijn:
Thema:
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie
Variatie

I:
II:
III:
IV:
V:
VI:
VII:
VIII:
IX:
X:
XI:
XII:
XIII:
XIV:
XV:
XVI:
XVII:
XVIII:
XIX:
XX:
XXI:
XXII:

Largo
Moderato
Allegro
geen tempoaanduiding
idem
Meno mosso
Meno mosso
Allegro
geen tempoaanduiding
idem
Più vivo
Lento
Moderato
Largo
Moderato
Allegro scherzando
Lento
Grave
Più mosso
Allegro vivace
Presto
Andante - Più vivo
Maestoso - Meno mosso - Presto

(Deze gegevens zijn ontleend aan Wikipedia)
Anne de Vries februari 2010

Wie Sergej Rachmaninov zelf wil horen spelen en dirigeren, vindt complete opnames op de
volgende website (met muziekvoorbeelden) www.jpc.de.
Een complete partituur van de Variaties op een thema van Chopin is hier te vinden:
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/9/90/IMSLP03383Rachmaninov_Chopin_Var._op.22.pdf
Sergei/Sergej Rachmaninoff, Rachmaninov of Rachmaninow enz.? U zult hier verschillende
spellingswijzen zien voor zijn naam. De discussies op internet over de schrijfwijze in het
latijnse alfabet van namen die overgezet zijn uit het cyrillische (Сергей Васильевич
Рахманинов) schrift zijn eindeloos. Rachmaninov gaf zelf de voorkeur aan de schrijfwijze
‘Sergei Rachmaninoff’. Feit is dat zijn naam tegenwoordig vaker te vinden is als
‘Rachmaninov’.
Weetje: De geboorteplaats van Chopin in Polen heeft slechts 65 inwoners!
Frédéric François Chopin (Fryderyk Franciszek Chopin)
Żelazowa Wola, 1 maart 1810  Parijs, 17 oktober 1849)
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Agenda 2009-2010
1

zaterdag 19 september
Franciscus Kwartet

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

2

zaterdag 3 oktober
Les Éléments, Franse Barok

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

3

zondag
25 oktober
14 uur
Timora Rosler (cello) & Klára Würtz (piano)

Harderwijk

Catharinakapel

4

zaterdag 14 november
20 uur
Liza Ferschtman (viool) & Inon Barnatan (piano)

Zeewolde

Open Haven

5

zondag
29 november
14 uur
Nunspeet
Marieke Schneemann (fluit) & Bart van Oort (fortepiano)

Hotel Vennendal

6

zondag
13 december
14 uur
The Hague String Variations (strijksextet)

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

7

zondag
10 januari
14 uur
Fancy Fiddlers & Paolo Giacometti (piano)

Harderwijk

Theater Harderwijk

8

zaterdag 30 januari
20 uur
La Rondine (blaaskwintet & piano)

Ermelo

De Dialoog

9

zondag
14 februari
Bas Verheijden (piano)

Nunspeet

Hotel Vennendal

10

zaterdag 27 februari
20 uur
Putten
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden)

Kasteel De Vanenburg

11

zaterdag 13 maart
20 uur
Zeewolde
Matangi Kwartet met Ralph Rousseau (viola da gamba)
en Hein van de Geyn (contrabas)

Open Haven

12

zaterdag 27 maart
20 uur
Ermelo
Felicia van den End (fluit) & Eildert Beeftink (piano)

Lukaskerk

14 uur

a

Agenda 2010-2011
1

2

3

4

5

6

7

8

zaterdag

10

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman en Joost Keizer
(altviool), Floris Mijnders (cello), Wilma de Visser (contrabas)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Carla Leurs (viool), Lara van de Stoep (altviool), Julia Tom (cello), Ving Lai
Green (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit Strahl (fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (piano) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag
9

18 september

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

11

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)

12

zaterdag 2 april
Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
b

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

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: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Theater

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

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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Concert zaterdag 13 maart 2010
Ralph Rousseau - viola da gamba, Hein van de Geyn - contrabas, Matangi Quartet

Open Haven, Zeewolde

Inhoud
2

Programma 13 maart 2010

3-5

Ralph Rousseau, Hein van de Geyn en Matangi Quartet

6-7

Toelichting bij de Franse componisten

a

Agenda seizoen 2009/10

b

Agenda seizoen 2010/11

c

Contactadresssen en concertlocaties

11e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zaterdag 13 maart 2010 20.00 uur
Open Haven - Zeewolde
Ralph Rousseau - viola da gamba, Hein van de Geyn - contrabas,
Matangi Quartet (Maria-Paula Majoor - viool, Daniel Torrico Menacho - viool,
Karsten Kleijer - altviool, Arno van der Vuurst - cello)

Michel Magne (1930-1984)

Cent mille chansons

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

Air

Jean Ferrat (1930-heden)

La Montagne (1964)

Marin Marais (1656-1728)

La Guitare uit “Le troisième livre de pièce de viole” (1711)

Louis Guglielmi (Louiguy) (1916-1991)

La vie en rose (1946)

Emil Stern (1913-1997)

Un jour un enfant (1969)

Louis de Caix d'Hervelois

La Montguichet (1751)

Hubert Giraud

Sous le ciel de Paris
~ pauze ~

2

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Wohl mir, dass ich Jesum habe

Jacques Brel (1929-1978)

Ne me quitte pas (1959)

Marin Marais

Badinage uit “Le quatrième livre de pièces de viole” (1717)

Michel Legrand (1932-heden)

Les moulins de mon coeur

Antoine Forqueray (1671-1745)

Chaconne’”La Buisson” uit suite II in G gr.t.

Michel Delpech / Roland Vincent

Pour un flirt (ca. 1971)

(Alle bewerkingen voor viola da gamba: Ralph Rousseau Meulenbroeks, strijkersarrangementen: Rik Elings)

ondersteunt dit concert

Matangi Kwartet
Het Matangi Quartet werd opgericht in 1999, tijdens de studie van de jonge musici aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en het Rotterdams Conservatorium. In 2003 voltooide Matangi de tweejarige
voltijdopleiding 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 Schönberg Kwartet).
Inmiddels is het Matangi Quartet uitgegroeid tot een vaste speler op de kamermuziekpodia in 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 veelgebruikte typeringen. Het Matangi Quartet deelde het podium met verschillende klassieke topmusici
waaronder het Schönberg Kwartet, het Royal Quartet, Miranda van Kralingen, Tania Kross, Ivo Janssen,
Paolo Giacometti, Severin von Eckardstein en Lars Wouters van den Oudenweijer. Ook ontving het kwartet
uitnodigingen voor diverse festivals en concertseries, waaronder het Delft Chamber Music Festival, het
Grachtenfestival, het Festival van Aix-en-Provence, het Orlando Festival, de Robeco Zomerconcerten, het
Schleswig-Holstein Musik Festival en Het Hortus Festival. Sinds 2005 heeft het kwartet een eigen
concertserie in de Beurs van Berlage te Amsterdam.
In 2002 ontving Matangi de prestigieuze Kersjes van de Groenekan Prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan
uitzonderlijk talent in de Nederlandse kamermuziek. In 2008 won het kwartet de derde prijs op het
Internationale Joseph Joachim Kamermuziekconcours in Weimar. De eerste cd van het Matangi Quartet
Première (heruitgebracht bij Challenge Records in 2006) werd in 2003 gevolgd door de cd-single Bats from
Hell (bekroond met de ‘Luister 10’, de hoogste waardering van tijdschrift Luister). De cd Scandinavia (2005)
met werk van Grieg, Johansen en Röntgen (uitgebracht bij Challenge Records) ontving uiterst lovende
kritieken. Begin 2009 zal een nieuwe Matangi cd verschijnen met werken van Mendelssohn.
Matangi neemt regelmatig deel aan avontuurlijke crossover-projecten en trad onder meer op met Herman van
Veen, Youp van ’t Hek, Carel Kraayenhof, Eric Vloeimans en DJ Kypski. Met deze baanbrekende uitstapjes
buiten de klassieke muziek slaagt Matangi erin een nieuw publiek warm te maken voor het strijkkwartet. En
minstens zo belangrijk: het geeft extra inspiratie om het rijke klassieke repertoire dat in de afgelopen 250 jaar
is opgebouwd – van Haydn tot Adès – met nieuw élan tot klinken te brengen. Want 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.
Eigenlijk behoeft het Matangi Quartet geen toelichting meer. Zij traden al - met groot succes- verschillende
malen op bij de Randmeerconcerten. Deze keer begeleiden zij Ralph Rousseau met een repertoire dat loopt
van oude Franse muziek tot hedendaagse chansons. De CD die werd uitgebracht onder de naam ‘Chansons
d’amours’, won in 2009 de Edison Luister Publieksprijs

Fotografie Matangi Kwartet: Marco Borggreve
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Matangi Kwartet - de musici
Maria-Paula Majoor - viool (primarius)

Karsten Kleijer - altviool

Opleiding:
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Musikhochschule Freiburg

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.

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.

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.

Daniel Torrico Menacho - viool

Arno van der Vuurst - cello

Opleiding:
Muziekschool Delft (Suzuki-vioolmethode)
Conservatorium Rotterdam
Koninklijk Conservatorium Den Haag

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds leent Arno een cello gemaakt door Jaap Bolink
(2005).

Leraren:
Hans Scheepers,
Theodora Geraets
Herman Krebbers
Zachar Bron
Ambities:
In het Atheneum Kamerorkest, waar Daniel
concertmeester van was, leerde hij Maria-Paula
kennen waarmee hij later het Matangi Quartet
oprichtte. Momenteel wijdt Daniel zich volledig aan de
activiteiten van het kwartet.
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Opleiding:
Muziekschool Emmen (Michiel Knaven)
Conservatorium Groningen
Conservatorium Rotterdam
Nederlandse Strijkkwartet Academie
Koninklijk Conservatorium Den Haag

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.

Ralph Rousseau en Hein van de Geyn
Ralph Rousseau Meulenbroeks* speelde op 8-jarige leeftijd piano en (bas-)gitaar en combineerde later zijn
conservatoriumstudie contrabas met een universitaire studie en een promotie in de natuurkunde. Beide studies sloot hij
“cum laude” af. Als bassist speelde hij o.a. in het Koninklijk Concertgebouworkest, maar hij hield zich ook intensief
bezig met pop- jazz- en rockmuziek.
In 1996 schakelde hij over op de viola da gamba. Hij studeerde bij Jaap ter Linden en groeide razendsnel uit tot de
meest prominente Nederlandse ambassadeur van het zevensnarige instrument. Zijn cd-opnames van bekende
componisten als Marais en Bach werden internationaal bejubeld en ook zijn cross-over werk wordt buitengewoon
gewaardeerd. Eind 2008 tekende Ralph een platencontract bij Challenge Records en bracht onder hun beheer ‘Chansons
d’amour’ uit. De reacties op deze CD waren zeer lovend en de cd werd bekroond met de Edison Klassiek Publieksprijs
2009.
Zijn grote specialiteit is het prachtige oeuvre voor viola da gamba alleen.
Minstens evenveel besproken worden Ralph’s losse presentatie en opvallende verschijning. Al zijn concertprogramma’s
worden door hem zelf aan elkaar gepraat waardoor hij zelfs in een grote zaal een buitengewoon intieme sfeer weet te
creëren. Hij laat niemand onberoerd!
Hij speelde de solo bij o.a. het Koninklijk Concertgebouworkest, Het Gelders Orkest, de Residentie Bach Ensembles, het
Noord-Nederlands Orkest en het Krakau Philharmonisch Orkest en werkte met dirigenten als sir Roger Norrington en
Ivan Fisher. Verschillende componisten droegen nieuw werk aan hem op en zijn soloconcerten brachten hem naar
kamermuziekfestivals door heel Europa, de VS, Thailand en China.
Ralph is verder een gevorderd t’ai chi-beoefenaar, beheerst de macrobiotische kookkunst en heeft een grote interesse
voor geschiedenis, astronomie, astrofysica en alles wat met luchtvaart te maken heeft. In 2009 behaalde hij zijn brevet
privévlieger. Hij leeft samen met zijn partner Josée in Utrecht.
*De naam Rousseau is de familienaam van Ralph's moeder, die terug te voeren is tot de Rousseau's in het 18e-eeuwse
Frankrijk. Wellicht zelfs tot de befaamde gambist/muziekwetenschapper Jean Rousseau? Deze Jean Rousseau schreef
een standaardwerk over de viola da gamba “Traité de la viole” (1687).
Hein van de Geyn werd in 1956 geboren in een muzikale familie en
hij begon al op jeugdige leeftijd te spelen. Heins vader was een
amateur tenor saxofonist en groot jazz liefhebber. Hein volgde 15 jaar
lang een klassieke viool opleiding. Daarnaast speelde hij gitaar en pop
en blues. Door zijn interesse voor jazz trad hij op met verschillende
jazzbands en won in 1977 een prijs als beste solist op het Laren Jazz
Festival.
Hein van de Geyn bekwaamde zich op de contrabas en wist zijn wens
om jazzmusicus te worden vervullen. Nadat hij een tijd lang met groot
succes als jazzmusicus in de USA was opgetreden keerde hij in 1983
terug naar zijn geboorteland.
Hij trad in verschillende landen op met o.a. Chet Baker en hij was
bassist bij diens laatste concert in 1987 in Rotterdam. Hij trad
regelmatig op met Dee Dee Bridgewater over de hele wereld. Daarna
vervolgde hij zijn carrière als bandleider en producer.
Hein van de Geyn heeft verschillende albums op CD gezet.
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Toelichting 1/2
Cent mille chansons:
Michel Magne geb. 20 maart 1930 in Liseux (Calvados) overl. 19 december 1984 in Cergy
(Val d’Oise).
Magne was een bekende componist van filmmuziek en daarnaast uitvoerend musicus (hij
begeleidde met name de chansonnier Henri Salvador).
Hij heeft de muziek geschreven bij films als Angélique, Fantômas en voor regisseurs zoals
Roger Vadim gewerkt. Helaas besloot hij om in 1984 een einde aan zijn leven te maken na
juridische problemen bij de overdracht van een kasteeltje. Cent mille chansons is het
meest bekend geworden in de uitvoering door Frida Boccara.
Air / La Montguichet:
Louis de Caix d’Hervelois geb. tussen 1675 en 1680 in Amiens, overl. In Parijs 18 oktober
1759.
Hij was zowel gambaspeler als componist. Het vak heeft hij waarschijnlijk geleerd van Marin
Marais één van de grootste componisten en gambaspelers in Frankrijk in de 17e/18e eeuw.
Louis de Caix schreef hoofdzakelijk voor viola da gamba.
La Montagne:
Jean Ferrat geb. 26 december 1930 in Vaucresson (Hauts-de-Seine).
Ferrat is schrijver, dichter, zanger en componist. Het liedje La Montagne is door Friso
Wiegersma vertaald voor Wim Sonneveld en onder de naam Het Dorp in Nederland een
groot succes geworden.
La Guitare uit “Le troisième livre de pièce de viole” / Badinage uit “Le quatrième livre de
pièces de viole”:
Marin Marais geb. 31 mei 1656 in Parijs en daar overl. 15 augustus 1728.
Marais werkte het grootste deel van zijn leven als componist en gambaspeler aan het Franse
hof in Versailles. Zijn belangrijkste werken waren geschreven voor de viola da gamba en hij
gaf liefst 550 daarvan uit in vijf muziekboeken, getiteld Pièces de Viol(e). Ook op ander
gebied was Marais zeer productief , hij had liefst 19 kinderen. Er is over zijn leven een
prachtige film gemaakt met Gérard Depardieu als de oude Marais en zijn zoon Guillaume als
de jonge Marais. Deze Guillaume is helaas in 2008 jong overleden aan een longontsteking.
Als u de kans hebt om deze film te zien, moet u deze kans niet voorbij laten gaan, ook
vanwege de muziek!
La vie en rose:
Louis Guglielmi (vooral bekend onder de naam Louiguy) geb. 3 april 1916 in
Barcelona, overl. 4 april 1991 in Vence (Alpes-Maritimes).
Guglielmi was een Franse musicus en componist van Italiaanse afkomst. Hij schreef muziek
voor minstens 90 films, maar werd vooral bekend door zijn samenwerking met Edith Piaf,
waarvoor hij veel beroemde chansons heeft geschreven zoals La Vie en rose, Le Vagabond
en Cerisier rose et pommier blanc, ook internationaal een succes als cha cha cha onder de
titel Cherry pink and Apple Blossom white. Ook andere bekende zangers en zangeressen
voerden zijn muziek uit waaronder Maurice Chevalier, Yvette Giraud en André Claveau.
Het lied La Vie en rose kent talloze bewerkingen en uitvoerenden zoals Louis Armstrong,
Dalida, Mirreille Matthieu, Yves Montand enz. Maar ook instrumentale bewerkingen van bijv.
André Rieu en Stèphane Grapelli.

6

Un jour un enfant:Emil Stern (eig. Émile Stern) geb. 28 april 1913 in Parijs, overl. 14
januari 1997 in Cannes.
Hij werd geboren uit Roemeense ouders en studeerde piano aan het Conservatoire de Paris

waar hij met lof slaagde. Stern bekwaamde zich als jazzpianist en hij trad daarnaast vaak op
met Maurice Chevalier. Verder was hij orkestleider. Zijn naam werd gevestigd als componist
toen hij muziek begon te schrijven voor bekende zangers en zangeressen van het Franse
repertoire., waaronder uiteraard Edith Piaf, verder Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Dalida,
Juliette Gréco en vele anderen. Un jour un enfant werd vertolkt door Frida Boccara. Zij
won daarmee het Eurovisie Songfestival, echter niet alleen want er waren vier winnaars
waaronder Lenny Kuhr met De Troubadour! Talloze chansons staan op naam van Emil Stern.
Sous le ciel de Paris:
Hubert Giraud geb. in 1920 in Marseille.
Hij componeerde veel bekende Franse chansons en filmmuziek. Het chanson Sous le Ciel de
Paris stamt uit de film met dezelfde naam en deze film behoort tot de Franse klassiekers
van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Giraud begon zijn carrièrre met het spelen op
harmonica in het Quintette du Hot Club de France van Django Reinhardt en hij speelde gitaar
in de big band van Ray Ventura tijdens diens tour door Zuid Amerika. Hoewel Jean Dréjac
(eig. Jean Brun) ook wel genoemd wordt als componist van deze chanson is hij in werkelijkheid de tekstschrijver.
Ne me quitte pas:
Jacques Brel geb. 8 april 1929 in Schaarbeek (Brussel), overl. 9 oktober 1978 in Bobigny
(Parijs).
Wat valt er nog te zeggen over Jacques Brel? Hij schreef zelf veel van de muziek, de teksten
en voerde de liederen ook zelf uit. Zijn hectische leven met veel drank en sigaretten heeft
ongetwijfeld geleid tot zijn vroege dood. Hij heeft onvergetelijke chansons nagelaten die nog
steeds veel mensen raken. Een aantal dat tot de beroemdste van zijn repertoire behoort is
zeer vakkundig door Ernst van Altena vertaald uit het Frans.
Les moulins de mon coeur:
Michel Legrand geb. 24 februari 1932 in Bécon-les Bruyères (nabij Parijs).
Legrand is een alleskunner, componist, pianist, dirigent en arrangeur. Hij studeerde onder
andere bij Nadia Boulangier. Als schepper van filmmuziek won hij drie Oscars. Hij maakte
muziek voor meer dan 200 films. Hoewel een hele grote in de lichte muziek trad hij ook op
als dirigent en pianist van klassieke muziek.
Chaconne’”La Buisson” uit suite II in G gr.t.:
Antoine Forqueray geb. september 1672 in Parijs, overl. 28 juni 1745 in Mantes-la-Jolie
(bij Parijs).
Forqueray was een Frans componist en samen met Marin Marais de grootste virtuoos op de
viola da gamba aan het Franse hof. Hij werd vaak begeleid door zijn vrouw op het
klavecimbel. Ook zijn zoon werd een uitstekend componist.
Pour un flirt:
Jean Michel Delpech (ook gen. Michel Delpech) geb. 26 januari 1946 in Courbevoie
(Hauts-de-Seine)
Schrijver, componist, acteur en zanger Delpech werkte samen met Roland Vincent die
waarschijnlijk de eigenlijke maker is van het lied en die ook een groot aantal chansons en
filmmuziek op zijn naam heeft staan.

Toelichting 2/2
Het is nauwelijks mogelijk om alle muziek te bespreken, vandaar deze keer enige informatie
over de viola da gamba. Het instrument waarover Ralph Rousseau tijdens zijn concerten zo
boeiend kan vertellen.
Ralph heeft er zeker toe bijgedragen dat de viola da gamba in Nederland weer volop in de
belangstelling staat. De waardering voor zijn spel werd in 2009 beloond met de Edison
Luister Publieksprijs voor de CD “Chansons d’amour”. Precies hetzelfde programma wordt nu
dus gespeeld op het concert in Zeewolde.
De viola da Gamba (Gamba betekent “been”) is een verzamelbegrip voor een familie van
historische strijkinstrumenten. Zij ontstond in dezelfde tijd als de vioolfamilie. De betekenis
‘da gamba’ is afgeleid van de speelhouding. De instrumenten worden in tegenstelling met de
viole da braccio (“armviolen”) tussen de benen gehouden en de kleinere types worden met
de hals naar boven op de schoot geplaatst. Men neemt aan dat de viola da gamba in de 15e
eeuw in Spanje is ontstaan. Dit strijkinstrument bezit 5 à 6 (darm)snaren en soms zelf 7.
Darmsnaren zijn erg gevoelig voor vocht en dus moet het instrument regelmatig gestemd
worden, vaak zelfs tussen de verschillende muziekstukken.

Regelmatig stemmen is noodzakelijk vanwege de gevoeligheid van darmsnaren voor
vocht.

De strijkstok wordt onderhands
vastgehouden anders als bij
een viool, dus de handpalm
naar boven. Duim en wijsvinger
houden de boog vast.

Duidelijk is te zien hoe de viola
da gamba tussen de benen
wordt geklemd.

Ralph Rousseau tijdens een
concert in Hotel Vennendal.
Let op de vingerzetting.
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De viola da gamba heeft meestal
zes snaren.
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zondag
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Green (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit Strahl (fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag
9

18 september

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)
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E-mail: media@randmeerconcerten.nl
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Felicia van den End - fluit, Eildert Beeftink - piano
Lukaskerk, Ermelo
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12e Randmeerconcert - seizoen 2009/2010
zaterdag 27 maart 2010 20.00 uur
Lukaskerk - Ermelo

Felicia van den End - fluit, Eildert Beeftink - piano

Claude Debussy

Syrinx voor fluit solo (1913)

(1862-1918)

Franz Schubert

Sonate ‘Arpeggione’ in a kl.t. D 821 (1824)

(1797-1828)

(bewerkt voor fluit en piano door Konrad Hünteler)

Allegro moderato
Adagio
Allegretto
Claude Debussy

~ pauze ~

George Enescu

Cantabile et presto (1904)

(1881-1955)

Pierre Sancan

Sonatine (1946)

(1916-2008)

Francis Poulenc
(1899-1963)
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Pierre Sancan

Sonate voor fluit en piano (1956/7)
Allegro malinconico
Cantilena: Assez lent
Presto giocoso

Francis Poulenc

Felicia van den End, Eildert Beeftink
Felicia van den End (Zeist 1986) begon met fluitspelen toen ze 10 jaar oud was. Op 12-jarige leeftijd werd ze aangenomen in
de Jong Talentklas van het Utrechts Conservatorium, waar zij studeerde bij Abbie de Quant. In 2005/2006 studeerde zij aan het
Conservatoire National Supérieur in Parijs, onder andere bij Pierre-Yves Artaud en Florence Delépine en volgde zij masterclasses
bij de fluitisten Patrick Gallois, Philippe Bernold en Emanuelle Pahud. Zij sloot haar studie in Utrecht in 2007 af met een 10 met
onderscheiding.
In 1997 en 1998 behaalde zij de 1e prijs bij het Nationaal Fluitconcours. In 2003 won zij de eerste prijs bij het nationaal
concours 'Stichting Jong Muziektalent Nederland' en werd zij verkozen tot 'Jong Muziektalent van het jaar 2002'.
In 2003 overtuigde zij de jury van het Prinses Christina Concours en won de eerste prijs in de Nationale Finale, wat resulteerde
in een optreden in Carnegie Hall, New York. Meer onderscheidingen volgden, zoals de eerste prijs tijdens het internationale
fluitconcours 'Jeunesses Musicales' in Boekarest, de Essent Music Award voor jong talent 2003. In 2008 ontving zij de Elisabeth
Evertsen prijs voor jong talent.
In 2008 speelde zij samen met pianiste Daria van den Bercken in de concertserie Jonge Nederlanders van het Concertgebouw en
het Gergiev festival. Samen met Daria van den Bercken en zangeres Karin Strobos maakte zij deel uit van de Debuutserie en
wonnen zij tevens de "Debuut publieksprijs" bestaande uit een CD opname en de landelijke promotie daarvan.
Als soliste trad zij op met verschillende orkesten, waaronder het Antonio Lucio Kamerorkest, het Noord-Hollands Philharmonisch
Orkest, Camerata Amsterdam het Nederlands Kamerorkest en de Kiev Soloists. Ook speelde Felicia in het Gustav Mahler Jugend
Orchester, het Gustav Mahler Academy Orchestra en het Nationaal Jeugd Orkest. In 2007 tot 2008 maakte zij als academiste
deel uit van het Zürich Opera Orkest.
Momenteel is haar fluitspel regelmatig te beluisteren in concertzalen in binnen- en buitenland, van de Verenigde Staten tot
Japan, Zuid-Afrika, Duitsland, Frankrijk het Midden-Oosten en Oekraïne. Zij speelt graag en regelmatig samen met Daria van den
Bercken (piano), Karin Strobos (mezzosopraan) Gwyneth Wentink (harp) en Roeland Jagers (altviool).

Eildert Beeftink (Groningen 1974) is een van de meest bekroonde jonge pianisten in Nederland heden ten dage.
In 2007, won hij de eerste prijs op het internationale concours voor de liedkunst in Stuttgart, samen met de Duitse bariton
André Morsch. Behalve de eerste prijs, kende de jury hen ook een speciale Herman Reutter prijs toe.
In 2005 won Eildert samen met de Franse sopraan Nathalie Gaudefroy het internationale Nadia en Lili Boulanger-concours
in Parijs. Zij ontvingen de pianoprijs, de duoprijs en de zangersprijs. De pianoprijs werd Eildert unaniem toegekend. In
1998 was Eildert eerste prijswinnaar van het Sweelinck-Kiwanis kamermuziekconcours in Amsterdam.
Eildert heeft gestudeerd bij de docenten Haakon Austbö, Willem Brons, Mila Baslawskaja en Rudolf Jansen aan de
Conservatoria van Utrecht en Amsterdam. Hij was zelf docent aan het Conservatorium van Amsterdam van 2000 tot 2005.
Eildert werkt regelmatig voor het Koninklijk Concertgebouworkest en De Nederlandse Opera, met dirigenten als Bernard
Haitink, Neeme Järvi, Heinz Holliger, Nikolaus Harnoncourt en Mariss Jansons.
Eildert speelt op een Steinway vleugel van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, welk fonds hij ook als ambassadeur
vertegenwoordigt sinds 2006. Hij werkt regelmatig met de Franse sopraan Nathalie Gaudefroy, de Duitse bariton André
Morsch, de Nederlandse klarinettist Michael Hesselink en de Amerikaanse celliste Julia Tom.
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Toelichting
Syrinx is een belangrijke figuur in de mythe van de
panfluit. Volgens de schrijver Ovidius werd de bosnimf
Syrinx bemind door de lelijke god Pan. Pan was de god
van de herders; hij had bokkenpoten, hoorns en ruige
haren, met zijn geschreeuw joeg hij reizigers schrik aan
(paniek). De nimf Syrinx werd achterna gezeten door de
opgewonden Pan. Ze vluchtte voor hem, maar kwam in
haar vlucht bij een rivier die zij niet kon passeren. Ze
bad tot de waternimfen haar onzichtbaar te toveren. Op
het moment dat Pan haar wilde vastpakken veranderde
ze in riet. Pan hield het riet in zijn handen en door zijn
adem ontstonden er tonen in het riet en Pan zei: ‘Dit zal
voortaan onze gesprekstoon zijn’. Door rietstengels van
verschillende lengte met bijenwas aan elkaar te verbinden construeerde Pan de panfluit.
Met dit mythologische gegeven in zijn hoofd componeerde Claude Debussy in
1913 zijn fluitsolo Syrinx voor de fluitist Louis Fleury.

Als vioolleraar kreeg hij later zeer beroemd geworden leerlingen zoals Yehudi
Menuhin, Arthur Grumiaux, Ida Haendel en Christian Ferras.
Gedurende de tweede wereldoorlog verbleef hij in Roemenië en in 1947 vestigde
hij zich definitief in Parijs. Het Cantabile et Presto werd in 1904 geschreven en
was dat jaar het verplichte werk voor de examens van het Conservatoire National.
De vorm van het stuk was in overeenstemming met wat zijn voorgangers en ook
opvolgers (Fauré, Gaubert, Tulou, Casella) componeerden voor dat doel: Een
langzame inleiding overgaand in een virtuoos tweede deel. Het doel van deze
opzet is duidelijk. Het moest de speler in staat stellen om de kwaliteiten op het
gebied van de toontechniek in het eerste deel en de vingertechniek en articulatie
in het tweede deel te demonstreren.
Arpeggione

In 1824 componeerde Franz Schubert de sonate voor piano en arpeggione
waarschijnlijk op verzoek van zijn vriend Vincenz Schuster. Schuster was een
virtuoos op het instrument dat kort daarvoor in 1823 was ontwikkeld door de
Weense gitarist/luitist Johann Georg Staufer. Het was een soort gitaar met een
ronde toets en een kam, waardoor het instrument gestreken kon worden. Verder
waren de overeenkomsten met de gitaar groot, zes snaren in dezelfde stemming
als de gitaar en fretten op de toets. Het instrument werd ook wel guitarre d’amour
genoemd. Door zijn constructie had de arpeggione maar een gering volume. In die
tijd werden de fortepiano’s steeds krachtiger van klank en dat is één van de
redenen waardoor de arpeggione weer snel uit beeld is verdwenen. Tegenwoordig
wordt de arpeggionesonate meestal op altviool of cello uitgevoerd, maar er zijn
ook bewerkingen voor andere instrumenten gemaakt. De fluitist Konrad Hünteler
maakte de bewerking voor fluit en piano, die u vanavond kunt beluisteren.
George Enescu werd in Leveni in Roemenië geboren in 1881. Hij bleek al vroeg
een muzikaal talent te zijn en daarom besloten zijn ouders hem in 1888 naar
Wenen te sturen om te studeren aan het conservatorium ‘Gesellschaft der
Musikfreunde’. Hij kreeg daar vioolles van de befaamde Joseph Helmesberger en
leerde er Brahms kennen. Na afronding van zijn opleiding in Wenen in 1894 ging
hij verder studeren in Parijs. Zijn leraren compositie waren daar Gabriel Fauré en
Jules Massenet. Naast viool studeerde hij ook cello piano en orgel.
In 1899 werd hij onderscheiden met de ‘Premier Prix pour violon’. Veel van zijn
composities hebben een Roemeens karakter. In 1898 componeerde hij zijn opus 1
‘Poème Roumain’. In 1903 dirigeerde hij in Boekarest zelf zijn twee ‘Roemeense
Rapsodieën’.

4

Pierre Sancan was vooral pianist, maar daarnaast
ook dirigent, docent en componist. Buiten Frankrijk
is zijn naam als componist echter nauwelijks
bekend. Als pianist speelde hij een belangrijke rol
als begeleider van de grote cellist André Navarra.
Als pianodocent heeft hij grote talenten opgeleid en
ze gebracht naar de internationale podia zoals
Michel Béroff, Jean-Philippe Collard en Jean-Bernard
Pommier. In 1943 won Sancan met zijn cantate ‘La
Légende de Icare’ de Prix de Rome en hij componeerde daarna nog balletten, een piano- en een
vioolconcert, een symfonie voor strijkers en een
aantal kamermuziekwerken (vioolsonate, cellosonate en pianowerken) Van al zijn composities
wordt eigenlijk alleen de sonatine voor fluit en
piano uit 1946 nog uitgevoerd en daar kunt u
vanavond naar luisteren.

Francis Poulenc componeerde zijn fluitsonate tussen december 1956 en maart
1957. De eerste uitvoering vond plaats in Straatsburg in 1957 door Jean Pierre
Rampal met Poulenc aan de piano. Poulenc begon aan deze fluitsonate kort na het
voltooien van zijn grote opera ‘Le Dialogue des Carmélites’ en er is dan ook een
duidelijke harmonische en melodische verwantschap tussen beide werken. In de
eerste twee delen is de piano hoofdzakelijk een begeleidingsinstrument.
Het tweede deel begint met een uiterst simpele ritmische structuur die grote
overeenkomst vertoont met de Aria van Soeur Constance uit de Dialogue des
Carmélites. In het derde deel is er sprake van een flitsende dialoog tussen fluit en
piano.
Leo van Wijk, maart 2010
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zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag
9

18 september

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
b

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

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: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Theater

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

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website

c

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

