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Andante
Menuetto - trio
Rondeaux. Allegretto

(1797-1828)

(1860-1911)

Bedächtig. Nicht eilen - recht gemächlich
In gemächlicher Bewegung, ohne Hast
Ruhevoll (poco adagio)
Sehr behaglich

Biografie musici
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krijgt, zeker sinds ze in 2009 het Oskar Back Concours won, steeds meer
erkenning voor haar uitzonderlijke talent. Zo prees de Volkskrant onlangs haar ‘wonderwereld
aan kleur’ (2013) en roemde de Duitse Krant de Koelner Anzeiger haar ‘spieltechnische
Brillianz’(2013).
Rosanne begon op driejarige leeftijd met viool spelen. Ze studeerde bij o.a Coosje Wijzenbeek en
Vera Beths en in juni 2009 haalde ze aan het Koninklijk Conservatorium haar diploma summa
cum laude.
In 2009 won Rosanne het Nationaal Vioolconcours, verder won ze prijzen op het Vriendenkrans
Concours en op het ‘Internationaler Musikwettbewerb Ko¨ln’. Rosanne won tevens de Debmanprijs voor het beste vioolexamen en de prestigieuze Kersjesprijs.
Als soliste speelde Rosanne o.l.v Etienne Siebens en Martin Sieghart met het Vlaams Symfonie
Orkest, het Hermitage State Orchestra te Sint Petersburg en vele studentenorkesten. In de nabije
toekomst zal Rosanne samenwerken met Yanni´ck Ne´zet Se´guin en de Rotterdam Philharmonic
Strings, Stefan Asbury en Xian Zhang en het Nationaal Jeugd Orkest.
Filmmaakster Carine Bijlsma volgde Rosanne als soliste tijdens een tournee met het Nationaal
Studenten Orkest en maakte daar een prachtige documentaire van, genaamd ‘Soloist’. Deze
documentaire ging in november 2010 in premie`re op het Nederlands Filmfestival en wordt nog
altijd vertoond op Filmfestivals over de hele wereld.
Rosanne bespeelt een viool van Michel Angelo Bergonzi (Cremona ca. 1750), haar ter beschikking
gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Deze bijzondere viool is jarenlang
bespeeld door Herman Krebbers.

(1978) werd in Oldenzaal geboren. Hij studeerde bij George Pieterson aan het
Conservatorium van Amsterdam. Daarna maakte hij deel uit van de Solistenklasse van Prof.
Sabine Meyer aan de Musikhochschule Lübeck, waar hij in 2006 met maximale score afstudeerde.
Verdere muzikale coaching kreeg hij door masterclasses bij Hans Deinzer, Alois Brandhofer en
Richard Stolzmann.
Michael Hesselink is 1e Prijswinnaar van het “Prinses Christina Concours” en 2e Prijswinnaar van
het Concours van “Stichting Jong Muziektalent Nederland”. Als solist speelde hij met het “Orkest
van het Oosten”, het „ Jena Symfonieorchester“ en de symfonieorkesten van het Conservatorium
van Amsterdam en de Musikhochschule Lübeck. Michael was soloklarinettist in het Jeugdorkest
van de Europese Unie (EUYO) en werkte onder dirigenten als Sir Colin Davis, Paavo Jarvi en
Vladimir Ashkenazy. Michael Hesselink speelt regelmatig in het Koninklijk Concertgebouworkest
en was als Soloklarinettist in het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Mahler Chamber
Orchestra actief. Afgelopen zomer maakte hij deel uit van het „Lucerne Festival Orchestra“ o.l.v.
Claudio Abbado.
Als kamermusicus is Michael bovendien zeer actief. Als lid van het “Sweelinck Ensemble” speelde
hij de Klarinettenquintetten van Mozart en Reger in alle belangrijke zalen in Nederland. Met
„Camerata Freden nam hij het Oktet van Franz Schubert bij TACET op. Als solist was hij
regelmatig te horen in de kleine zaal van het Concertgebouw Amsterdam. Momenteel maakt hij
deel uit van het Amsterdam Ensemble. Als basklarinettist trad hij op tijdens het Grachtenfestival
en het kamermuziekfestival Utrecht met Janine Jansen.

, geboren en getogen in Californië, studeerde aan de Juilliard School of Music terwijl ze
haar bachelorsgraad in de Engelse Literatuur behaalde aan Harvard Universiteit. Zij heeft met
verschillende orkesten in de VS en Europa als soliste opgetreden, zoals met het San Francisco
Symphony, het Oakland Symphony, het Collegium Musicum van de Universiteit van Bonn, en
het Palo Alto Philharmonisch Orkest.
Julia was succesvol tijdens diverse concoursen; ze was finaliste tijdens het ARD concours in
München en behaalde de Grote Prijs van het Torneo Internazionale di Musica.
Julia studeerde bij Frans Helmerson en Ralph Kirchbaum en volgde masterclasses bij Yo-Yo Ma,
Steven Isserlis, Anner Bijlsma, Boris Pergamenschikow, David Geringas en Bernard Greenhouse.
Als lid van het Verano Kwartet en van het Oberon Trio werkte ze jarenlang onder het
mentorschap van het Alban Berg-kwartet en het Melos-kwartet.
Sinds januari 2010 is Julia lid van het Koninklijk Concertgebouworkest. Daarvoor was ze eerste
solocelliste van het Phiharmonisch Orkest van Bremen, en ze speelde ook regelmatig bij het
Mahler Chamber Orchestra en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.
Julia bespeelt een Anselmo Bellosio cello (1780) uit Venezia.

Biografie musici
is een van de meest bekroonde jonge pianisten in Nederland heden ten dage.
Recentelijk, 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.
Eildert Beeftink is artistiek leider van het Amsterdam Ensemble. Naast pianist is Eildert ook
bewerker van muziek. In 2010 bundelde hij zijn krachten met het Amsterdam Ensemble en
toenmalig Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr in de voorstelling "Het Hemelse Leven", waarin
zijn bewerking van Vierde Symfonie centraal stond. In 2014 zijn nieuwe bewerkingen van Eilderts
hand te horen in het optreden van het Amsterdam Ensemble voor de Tindal-stichting te Bussum
(19 april) en tijdens de premiere van het nieuwe samenwerkingsproject met zangeres Christianne
Stotijn, "Die Weise van Liebe und Tod" (3 mei in Mechelen, België).
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Sopraan Hanneke de Wit studeerde aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag en
vervolgde haar studie aan De Nieuwe
Opera Academie.
Daarna vertolkte Hanneke de Wit diverse
opera rollen waaronder: Euridice in Glucks
Orfeo ed Euridice met het Orkest van het
Oosten, Pamina in Mozarts Zauberflöte in
de Amster-damse RAI, Contessa in Mozarts
Le Nozze di Figaro met het Gelders Orkest,
Eerste Dame in Mozarts Zauberflöte met het
Combattimento Consort en Malwina in
Marschners Der Vampyr in het
Grachtenfestival.
Bij de Reisopera zong zij de rollen van
Grande Pretresse in Rameau’s Hippolyte et
Aricie en Woglinde in de succesvolle
productie Wagners Rheingold en
Götterdämmerung o.l.v. Ed Spanjaard.
Tijdens de afscheidsconcerten van Ed
Spanjaard van het Limburgs Symfonie
Orkest zong Hanneke in Le Martyre van
Debussy.
In 2007 maakte Hanneke de Wit haar
debuut bij het Koninklijk Concertgebouw
Orkest in Bruckners Derde Mis in f-klein
o.l.v. Philippe Herreweghe.. Zij maakte
tournees met het Requiem van Mozart
(Brabants Orkest o.l.v. Jan Willem de
Vriend) en met Die Schöpfung van Haydn
(Orkest van de achttiende eeuw o.l.v. Frans
Brüggen. Met dirigent Peter Dijkstra zong zij in de Zaterdag Matinee Bachs Magnificat en de
Matthäus Passion. Met het Gelders Orkest zong zij in 2012 de Wesendonck Lieder van Wagner op
een choreografie van Introdans o.l.v. Nicolai Alexeev.
In 2014 herneemt de Reisopera de geënsceneerde productie van Bachs Johannes Passion van
regisseur Dale Duesing, waarin Hanneke wederom de sopraan partij zal zingen. Ook zingt zij
komend seizoen Beethovens 9e Symfonie met het Orkest van de achttiende eeuw.
In 2004 won Hanneke de Wit het prestigieuze Cristina Deutekom Opera Concours. Tijdens het
Internationale Vocalisten Concours in Den Bosch in 2006 werd haar de Caroline Kaart Prijs voor
de beste Nederlandse zangeres toegekend.
Hanneke de Wit is hoofdvakdocente aan het Prins Claus Conservatorium. Zij studeerde ook Duitse
Taal en Letterkunde aan de Universiteit Leiden.

Notities bij het concert
Er valt veel te genieten op dit concert: drie verschillende en erg interessante stukken, met een
glansrol voor de klarinet.
is in 1786 dertig jaar oud. Hij schrijft dan als eerste (en bijna enige componist) een trio
voor de wonderlijk mooie combinatie piano, klarinet en altviool. Het eerste deel is langzaam
(andante = gaande), het tweede deel is een rustig menuet. In het derde deel wordt het
opgewekte thema vier keer gespeeld, telkens afgewisseld met een nieuwe frase. De bijnaam
Kegelstatt (kegelplaats) is niet van Mozart zelf maar van zijn uitgever. (Mozart schrijft een week
eerder een ander stuk tijdens het kegelen.) Het trio is opgedragen aan een leerling, de 17-jarige
dochter van een familie waar hij goed bevriend mee was. De drie instrumenten laten melodie en
begeleiding steeds wisselen, wat aan het begin van het tweede deel duidelijk te horen is. Het trio
staat in de toonsoort Es, die bij Mozarts latere werken vaak gekoppeld is aan nabije vriendschap.
De klarinet was maar kort daarvoor uitgevonden. Het trio duurt ongeveer 20 minuten.
componeerde ongeveer 800 liederen. “Der Hirt auf dem Felsen” (De herder op de rots)
is een van de laatste, en zijn enige lied dat als extra melodie-instrument de klarinet krijgt. Hij
schreef het lied voor een sopraan die zich (tevergeefs) ingespannen had om een van zijn opera's
in Berlijn te laten opvoeren. Zij zong dit lied voor het eerst in 1830, dus na Schuberts dood. In
het lied kunnen sopraan en klarinettist een breed spectrum aan emoties laten horen. Het begint
met een prachtige inleiding door de klarinet. Daarna wisselen ze elkaar steeds af. De eenzame
herder staat hoog op de rots en hoort de echo van zijn zang. Zijn liefje woont zo ver weg, hij zal
haar wel nooit meer zien. Dan komt de lente en daarmee een nieuw elan. Met de 24 regeltjes
heeft Schubert een meesterwerk van ongeveer een kwartier gecreëerd. De Romantiek is
begonnen!
komt er een eind aan de Romantiek. De muziek van Mahler wordt door veel
Met
liefhebbers van zijn muziek als buitengewoon emotioneel ervaren. Hij stelt in zijn (ongeveer tien)
symfonische werken grote levensvragen aan de orde: wat is het doel van het leven? waartoe zijn
wij op aarde? wat is onze relatie met God? wat is de functie van de wederopstanding? Ook de
grootsheid van de natuur is een belangrijk thema (zoals dikwijls in de Romantiek, bijvoorbeeld in
het lied van Schubert).
Over Mahlers leven:
Gustavs ouders zijn Joden. Als Jood voelt hij zich een indringer, nergens echt welkom. Hij groeit
op in het zuiden van Bohemen (nu deel van Tsjechië), toen behorend tot het Habsburgse Rijk.
Zijn ouders krijgen twaalf kinderen van wie er velen sterven. Mahler heeft veel verdriet van het
sterven van zijn lievelingsbroer. Mahler is uitzonderlijk muzikaal. In de stadjes waar hij met zijn
ouders woont, ondergaat hij veel verschillende muzikale invloeden: volksmuziek en dansmuziek,
militaire (mars)muziek, maar ook de westerse klassieke muziek. Op zijn vierde jaar begint hij met
pianospelen, op zijn 10e wordt hij beschouwd als een soort wonderkind.
Uiteindelijk stuurt zijn vader hem op zijn 15e jaar naar het conservatorium in Wenen, waar hij op
zijn 18e jaar eindexamen doet en ook slaagt voor het toelatingsexamen van de universiteit. Op
het conservatorium maakt hij kennis met de muziek van Wagner en volgt hij lessen bij Bruckner.
Daarna begint hij (op diverse plaatsen in midden-Europa) langzaam een carrière als dirigent op te
bouwen totdat hij uiteindelijk eindigt op de zeer prestigieuze post van dirigent van de Hofopera
in Wenen. (Die post vervult hij van 1897 tot 1907.) Het was uitgesloten dat een gelovige Jood
een dergelijke post zou kunnen bezetten en daarom bekeert Mahler zich tot het katholicisme.
(Leonard Bernstein, ook een Joodse dirigent én componist, legde eens uit dat Mahler zich voor
die bekering schaamt, en dat Mahler zich ook weer voor díe schaamte schaamt.) Mahler begint te
componeren rond zijn 25e levensjaar, eerst aan liederencyclussen. Eén daarvan is erg belangrijk:
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de cyclus "Lieder aus des Knaben
Wunderhorn", op teksten uit de
volkspoëzie die in het begin van de
19e eeuw was verzameld. Veel van de
melodieën uit deze cyclus gebruikt
Mahler opnieuw in zijn symfonieën. Hij
trouwt in 1902 met Alma, een van de
interessantste vrouwen van Wenen. Alma
componeert ook, maar mag dat niet
meer van Gustav na hun huwelijk. Zij
krijgen twee dochters van wie de driejarige Anna in 1907 overlijdt, wat Mahler
zeer aangrijpt. In diezelfde periode wordt
ook duidelijk dat hij aan een ernstige
hartkwaal lijdt, waaraan hij in 1911
overlijdt.
Mahler stelt hoge eisen aan kwaliteit en is
als dirigent nogal dictatoriaal. Dat wordt
hem niet in dank afgenomen en geeft
voeding aan het antisemitisme, dat hem
steeds achtervolgt.
Bij een zo veeleisende functie als dirigent,
waar zijn hoofd het hele seizoen vol is
met de muziek van al die beroemde
componisten die vóór hem leefden, moet
Mahler haast bezeten zijn geweest om
zijn eigen geluid te laten horen: hij heeft
de wereld echt iets te melden. In de
zomer sluit hij zich op in een
componeerhuisje, buiten de stad, waar
hij de rust en stilte vindt om zelf te componeren. Mahlers muziek is pas in de tweede helft van de
20e eeuw bekend geraakt.
De vierde symfonie componeert hij in de zomers van 1899 en 1900. Deze symfonie verschilt erg
van de 2e en 3e symfonie, die wel anderhalf uur duren en zeer veel van de luisteraar (en musici)
eisen. De orkestbezetting is kleiner, de delen niet extreem lang. De muziek begint bijna naïef
simpel met de belletjes van een slee en een vrolijk deuntje als vervolg. Ben ik in een
margarinereclame terecht gekomen? Maar dat is natuurlijk schijn, want bij Mahler zijn er altijd
weer diepere lagen. Met het ontdekken daarvan kun je je leven lang vooruit: ze maken dat je
steeds weer opnieuw zijn muziek wilt horen omdat er dan weer nieuwe elementen te voorschijn
komen. Het derde deel is indrukwekkend, prachtig lang en langzaam.
Het naïef kinderlijke komt met de belletjes weer terug in het gezongen vierde deel. De sopraan
bezingt als een soort engel hoe verrukkelijk het leven in de hemel is, met heerlijk en overvloedig
eten en drinken, en met zang en dans en prachtige muziek.
Dat is andere koek dan de thema's die in de 2e en 3e symfonie aan de orde waren.
Door de relatieve lichtheid van deze symfonie werd de pianist van dit concert geïnspireerd om
deze symfonie te bewerken. De delen twee en vier zijn te beluisteren op YouTube. Mij heeft deze
bewerking volkomen overtuigd. Ik verheug me op dit concert.
Wouter Molendijk

Teksten muziek
De tekst van ‘Der Hirt auf dem Felsen’ is door Schubert samengesteld uit drie
verschillende gedichten.
Tekst uit Wilhelm Müllers gedicht Der Berghirt ([1]):

Wenn auf dem höchsten Fels ich steh’,
In’s tiefe Tal hernieder seh’,
Und singe.
Fern aus dem tiefen dunkeln Tal
Schwingt sich empor der Widerhall
Der Klüfte.
Je weiter meine Stimme dringt,
Je heller sie mir wieder klingt
Von unten.
Mein Liebchen wohnt so weit von mir,
Drum sehn’ ich mich so heiß nach ihr
Hinüber.
Tekst uit Varnhagens gedicht Romanze resp. Nächtlicher Schall ([2]):

In tiefem Gram verzehr’ ich mich,
Mir ist die Freude hin,
Auf Erden mir die Hoffnung wich,
Ich hier so einsam bin.
So sehnend klang im Wald das Lied,
So sehnend klang es durch die Nacht,
Die Herzen es zum Himmel zieht
Mit wunderbarer Macht.
Tekst uit Wilhelm Müllers gedicht Liebesgedanken ([3]):

Der Frühling will kommen,
Der Frühling, meine Freud’,
Nun mach’ ich mich fertig
Zum Wandern bereit.
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De tekst van de sopraansolo (afkomstig uit ‘Des Knaben Wunderhorn’)
Van links boven naar beneden , daarna verder vanaf rechtsboven lezen.

Wir genießen die himmlischen Freuden,
D'rum tun wir das Irdische meiden.
Kein weltlich' Getümmel
Hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh'.
Wir führen ein englisches Leben,
Sind dennoch ganz lustig daneben;
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen,
Sanct Peter im Himmel sieht zu.
Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes d'rauf passet.
Wir führen ein geduldig's,
Unschuldig's, geduldig's,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod.
Sanct Lucas den Ochsen tät schlachten
Ohn' einig's Bedenken und Achten.
Der Wein kost' kein Heller
Im himmlischen Keller;
Die Englein, die backen das Brot.
Gut' Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten,
Gut' Spargel, Fisolen
Und was wir nur wollen.
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut' Äpfel, gut' Birn' und gut' Trauben;
Die Gärtner, die alles erlauben.
Willst Rehbock, willst Hasen,
Auf offener Straßen
Sie laufen herbei!

vervolg:

Sollt' ein Fasttag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden
angeschwommen!
Dort läuft schon Sanct Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein.
Sanct Martha die Köchin muß sein.
Kein' Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen.
Sanct Ursula selbst dazu lacht.
Kein' Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden.
Cäcilia mit ihren Verwandten
Sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles für Freuden erwacht.

Muziekvoorbeelden op internet

Agenda 2014-2015 seizoen 41
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Wouter Molendijk (o.a.) heeft een aantal mooie muziekvoorbeelden gevonden op YouTube.

zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)

Das Himmlische Leben, RCO, Bernard Haitink, Christine Schäfer sopraan
https://www.youtube.com/watch?v=z_w5Mholo4M

zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli viool) & Anastasia Safonova (piano)

Wiener Philharmoniker, Leonard Bernstein, Edith Mathis sopraan
https://www.youtube.com/watch?v=Efj5HUa4Ah8
Ook als losse delen te vinden op YouTube

zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta piano), Huib Ramaer verteller)

Lucerne Festival Orchestra, Claudio Abbado, Magdalena Kožená sopraan
https://www.youtube.com/watch?v=FDKtUVwSRyI
Amsterdam Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=LkyiwMsfYes
Amsterdam Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=5Z9-oN8gagw

Fröst klarinet, Pöntinen piano, Maxi Rysanov altviool
https://www.youtube.com/watch?v=g_cfok4QxdU
Lusine Hakobyan piano, Vadim Lando clarinet, Yana Daryan altviool
https://www.youtube.com/watch?v=eWQ8M_digJE

Julia Kleiter sopraan, Shirley Brill klarinet, Michael Gees piano
https://www.youtube.com/watch?v=I_ylAK3P8aw
Elly Ameling sopraan, Hans Deinzer klarinet, Jörg Demus piano
http://www.youtube.com/watch?v=kYbomphH-lM

zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof cello)
zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)
zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)
zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Maurice Lammerts van Bueren (piano)
zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Randmeerconcertbrief
seizoen 2014/15 nr. 2
Esra Pehlivanli altviool
Anastasia Safonova piano
De Verbeelding Zeewolde
zondag 12 oktober 2014
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(1810-1856)

Adagio. Langsam, mit innigem Ausdruck - Attaca
Allegro. Rasch und feurig - Etwas ruhiger - Tempo I - Schneller

(1873-1943)

Lento. Allegro moderato. Allegro molto
Allegro scherzando
Andante
Allegro mosso

(1833-1897)

Allegro - Trio. Più Moderato

(1886-1979)

Impetuoso
Vivace
Adagio

Biografie musici

(Ankara, 1977) studeerde bij de eminente violist Mikhail Kugel and verkreeg
diploma’s voor master- en voortgezette studies bij het conservatorium van Gent en Maastricht.
Zij beëindigde haar studies met de hoogste onderscheiding.
Esra Pehlivanli won verscheidenene prijzen zoals bij het 5e Krzysztof Penderecki International
Contemporary Music Competition (Polen) en meerdere concoursen in Italië en Nederlands.
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Pianiste
ontving haar eerste pianolessen op de vierjarige leeftijd van Muza
Denisova. Acht jaar later was haar succesvolle debuut met het Moskou Junior Symfonie Orkest
met de uitvoering van Mendelssohns pianoconcert. Zij studeerde cum laude af aan het Gnessins
Instituut te Moskou en voltooide haar Master graad aan het Koninklijk Conservatorium te Den
Haag bij Naum Grubert.
Zij volgde masterclasses bij Karl- Heinz Kämmerling, Peter Donohou, Jan Wijn en Diane
Andersen.

Het repertoire van Pehlivanli omspant de periodes van barok tot contemporaine muziek.
Naast de uitvoering van de grote werken voor altviool is zij toegewijd aan de hedendaagse
muziek. Esra werkt samen met componisten voor het scheppen en bevorderen van nieuw altviool
repertoire. Meer dan 50 composities zijn voor haar geschreven door o.a. Ivo Petric, Roderik De
Man, Chiel Meijering, Bruno Strobl, Nico Huijbregts, Matthias Grimminger, Gerard Beljon, Sinta
Wullur, Anne La Berge, Frank Zabel, Gerhard Stäbler, Louis Aguirre e.a met inbegrip van twee
concerten voor altviool, accordeon and symfonie-orkest door Selim Dogru en Frank Zabel.

Esra Pehlivanli heeft een verscheidenheid aan concerten gegeven in een groot aantal landen in
Europa, maar ook in China en Venezuela. Zij trad op als solist met o.a. de Neue Philharmonie
Westfalen, een aantal Turkse orkesten en werkte met dirigenten als Emil Tabakov, Raoul Gruneis,
Heiko Mathias Förster, Ibrahim Yazici, Burak Tüzün e.a.
Esra Pehlivanli nam deel aan festivals zoals de Robeco Zomerconcerten, Grachtenfestival,
International Chamber Music Festival Utrecht, Festival Classique Den Haag en in andere landen.
Esra Pehlivanli heeft deelgenomen aan een aantal CD producties in Duitsland, Nederland en
Turkije en aan verschillende radio en TV opnames .

Anastasia behaalde verschillende prijzen waaronder de eerste prijs van het Yamaha Music
Competition (Benelux) en Youri Egorov concoursen. (Nederland).
Zij speelt veelvuldig op diverse podia in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland,
Duitsland, Spanje, Italië, Turkije en Rusland.
Zij was te gast op verschillende internationale festivals, waaronder het Schleswig Holstein festival
(Duitsland), het Bourglingster festival (Luxemburg), Aller par la Musica (Spanje) , het
Grachtenfestival (Nederland) Anastasia treed op met de vooraanstaande musici als Michael Kugel,
Boris Belkin en Lisa Ferschtman. Als soliste verscheen zij met o.a.de Neue Philharmonie Westfalen,
Johan Willem Friso Kapel en het Siegen Symphonie Orkest.
Anastasia maakte radio opnamen voor Brava, Concertzender en Radio 4. Haar kamermuziek-cd
met altvioliste Esra Pehlivanli kwam uit in 2010. Naast de concerten met klassieke programmering
is ze ook vaak te horen in gecombineerde programma’s van woord, muziek en schilderkunst.
Sinds 2000 is zij als docente verbonden aan het Conservatorium Maastricht .

Notities bij het concert
Altvioolrecitals zijn vrij zeldzaam, hoewel de altviool ten opzichte van de viool eigenlijk een
soort ‘eerstgeboorterecht’ zou moeten hebben: het Italiaanse woord voor altviool, dat ook gebruikt wordt in veel andere talen, is ‘viola’, terwijl de viool ‘violino’ heet, eigenlijk ‘viooltje’.
Maar al in de zeventiende eeuw ontwikkelde het beweeglijke, briljante kleine broertje zich tot
een veel gehoord solo-instrument, en de altviool bleef voornamelijk een schakel in ensembles.
Dat kwam gedeeltelijk door de voorkeur voor hoge melodie-instrumenten in die tijd, maar er zijn
ook wel andere oorzaken voor aan te wijzen. Zo is de klankkast van de altviool eigenlijk iets te
klein om de laagste tonen een ideale resonans mee te kunnen geven, maar voor een groter instrument schiet de lengte van menselijke armen nu eenmaal tekort. Anderzijds biedt de bouw van de
altviool ook bijzondere expressieve mogelijkheden. Verreweg de meeste tonen die op een viool
speelbaar zijn vallen ook in het bereik van de altviool, maar krijgen op deze laatste een intense,
donkere kleur die op een viool onmogelijk is. En de laagste tonen, de diepte van het echte altgebied, zijn voor een viool onbereikbaar, en hebben juist door de iets te kleine klankkast een heel
eigen, een beetje omfloerste klank.
Als altvioolrecitals zeldzaam zijn, ligt het voor de hand dat er ook niet zo veel solorepertoire bestaat. Inderdaad is er in vergelijking met de viool vrij weinig muziek voor altviool solo of altviool
met piano geschreven. Het is daarom geen wonder dat altviolisten vaak stukken spelen die eigenlijk voor een ander instrument zijn bedoeld. Soms heeft de componist zelf de altviool als alternatief aangegeven (zoals bijvoorbeeld Brahms bij zijn klarinetsonates), vaak gaat het om
bewerkingen door anderen. De ervaring leert dat zowel de muziek als het instrument daarbij
prachtig tot hun recht kunnen komen.
schreef zijn Adagio en Allegro op. 70 in 1849 in de eerste plaats voor ‘pianoforte en ventielhoorn’, maar stuurde naar zijn uitgever in Leipzig (hij woonde toen in Düsseldorf)
meteen ook een viool- en een cellopartij. De ventielhoorn, in principe de moderne vorm van de
hoorn, was op dat moment een tamelijk nieuw instrument, dat nog niet veel werd bespeeld. Versies voor gangbare strijkinstrumenten waren daarom van groot belang als middel om het stuk
voor zo veel mogelijk musici interessant te maken. Ook een uitvoering met altviool zou Schumann ongetwijfeld een prima idee hebben gevonden. Het grote voordeel van de nieuwe hoorn
was dat alle halve toonsafstanden zonder enig probleem speelbaar waren, over de hele omvang
van het instrument, iets dat op de oudere natuurhoorns absoluut onmogelijk was. Schumann
heeft zich daar heel duidelijk door laten inspireren: zowel het langzame, zangerige eerste gedeelte
als het snelle, energieke tweede gedeelte wordt beheerst door een thema dat als uitgangspunt een
opeenvolging van twee halve tonen heeft. Dat zorgt tegelijk voor een hechte samenhang tussen
het Adagio en het Allegro. Een andere bijzonderheid is de rolverdeling tussen het melodie-instrument en de piano. Als Schumann in de titel eerst de piano en dan pas het melodie-instrument
noemt, volgt hij een traditie, maar die traditie (die eigenlijk begonnen was bij Beethoven) hield
ook in dat beide instrumenten als gelijkwaardige partners werden behandeld. De pianopartij is
dus geen begeleiding. Dat wordt meteen aan het begin al duidelijk: de piano en de altviool vormen een duet, waarbij ze elkaar voortdurend imiteren en op elkaar reageren. In dit spel doet
soms ook de linkerhand van de pianopartij mee. Schumann had deze techniek een aantal jaren
eerder ontwikkeld in zijn liederen, en toen hij zich in 1849 ging toeleggen op muziek voor piano
en een ander instrument greep hij er graag op terug.
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Schumann dacht vanuit de piano, ook al was hij zelf geen pianovirtuoos (dat had hij wel willen
worden, maar dit plan mislukte doordat hij door al te fanatiek oefenen een onherstelbare blessure opliep). Hoezeer moet dat dan ook gelden voor Sergei Rachmaninoff, die algemeen wordt
beschouwd als een van de grootste pianisten aller tijden. Zijn Sonate voor Cello en Piano in g
klein op. 19 ontstond in 1901, vrij kort na het Tweede Pianoconcert. Het pianoconcert en de cellosonate waren de eerste uitingen van een nieuw zelfvertrouwen als componist, na een jarenlange periode van diepe depressie en vertwijfeling – en een psychiatrische behandeling. De sonate is
opgedragen aan de cellist Anatoliy Brandukov, met wie Rachmaninoff zelf in december 1901 in
Moskou de première speelde. De uitstekende bewerking voor altviool is gemaakt door de Russische altviolist Vadim Borisovsky.
Ook
beschouwde de twee instrumenten als gelijkwaardige partners, maar zijn eigen fabelachtige kunnen als pianist heeft wel een duidelijk stempel op de pianopartij gezet. De
sonate is een groots opgezet, zeer emotioneel geladen romantisch werk met de traditionele vier
delen. Het eerste, snelle deel wordt voorafgegaan door een geheimzinnige langzame inleiding.
Het wordt gevolgd door een duister, ietwat grimmig Scherzo; het derde is langzaam. De duizelingwekkende Finale staat in G groot.
Eind mei 1853 maakte de 20-jarige
kennis met de grote
violist Joseph Joachim, die maar twee
jaar ouder was dan hijzelf. Er ontstond
al snel een hechte vriendschap. Joachim bracht Brahms op het idee een
bezoek te brengen aan Robert Schumann in Düsseldorf. Hij was al een
aantal jaren bevriend was met Schumann en diens vrouw Clara, een groot
pianiste, en dacht dat Schumann
Brahms’ genie als componist meteen
zou herkennen. Omdat Schumann behalve componist ook een succesvolle en invloedrijke muziekjournalist was, zou hij veel kunnen doen om Brahms meer bekendheid te geven. Joachim had
dit goed gezien; Brahms werd met open armen ontvangen. Toen Joachim een paar maanden later ook weer een bezoek zou brengen aan de familie Schumann, besloten Schumann, zijn leerling
Albert Dietrich en Brahms samen voor hem een sonate voor viool en piano te componeren. Als
muzikaal motto werd gekozen voor de drie tonen F-A-E, een verwijzing naar Joachims lijfspreuk
‘Frei Aber Einsam’. Dietrich schreef het eerste deel, Schumann het tweede en het vierde, en
Brahms nam het derde deel voor zijn rekening, een pittig scherzo met daarbinnen een lyrisch trio.
Misschien omdat het motto zowel in het eerste als het tweede deel al heel nadrukkelijk te horen
was, heeft Brahms het veel subtieler aangepakt. Zijn tweede thema is een variant van een thema
uit Dietrichs eerste deel, dat daar als tegenstem tegen het motto dient. Ook in het trio heeft
Brahms dit thema verwerkt, maar het motto zelf ontbreekt dus. Het Scherzo is een doorwrocht
stuk geworden, waarin – zoals altijd bij Brahms – de stevige constructie de uitdrukkingskracht niet
in de weg staat maar juist versterkt.

Notities bij het concert (vervolg)
Het enige origineel voor altviool geschreven
werk in dit programma is de sonate van
. Zij was zelf altvioliste; ze was
een van de eerste vrouwen die speelden in
een professioneel orkest. Net als Clara Schumann een halve eeuw eerder heeft zij veel
hinder gehad van de heersende maatschappelijke opvattingen over de positie van de
vrouw. Mede daardoor is haar oeuvre klein
gebleven, ondanks het indrukwekkende talent, waarvan de Sonate voor altviool en piano duidelijk getuigt. Vanaf haar zestiende
studeerde Clarke viool en compositie aan de
Royal Academy of Music in Londen; ze stapte
over op de altviool op aanraden van haar
leraar compositie, Charles Stanford, die ook
de leermeester van Vaughan Williams was
geweest. Ze is tegenwoordig vooral bekend
door haar muziek voor haar eigen instrument,
maar ze was bepaald niet een instrumentalist
die voornamelijk voor eigen gebruik componeerde; ze schreef behalve de altvioolsonate
en een aantal andere instrumentale werken
ook koorwerken en ongeveer 60 liederen.
De sonate is weer een echt duo-stuk voor
twee gelijkwaardige instrumenten. Er zijn drie delen, waarvan het derde in feite uit twee delen bestaat die zonder onderbreking op elkaar aansluiten. Uiteindelijk volgt de opzet dan ook hetzelfde
patroon als de sonate van Rachmaninoff. Na een korte inleiding, waarin de altviool lijkt te improviseren op een kort motto, volgt het snelle eerste deel; het tweede deel is een Scherzo, en het derde
opent met een langzaam Adagio, maar gaat later over in een (overwegend) snelle finale. In dit laatste gedeelte worden de belangrijkste elementen van de inleiding en het eerste deel opnieuw verwerkt, en ook het beginthema van het derde deel komt terug. De stijl van de sonate sluit aan bij de
romantische traditie, maar al in de eerste maten is duidelijk dat Clarke in haar harmoniek sterk beïnvloed is door haar Franse tijdgenoot Debussy. In haar melodische stijl is veel inspiratie door (waarschijnlijk) Engelse volksliederen te horen, ook al worden er geen liedmelodieën geciteerd. Boven de
partituur staat een citaat van Alfred de Musset: Poète, prends ton luth; le vin de la jeunesse / Fermente cette nuit dans les veines de Dieu – Dichter, neem je luit; de wijn van de jeugd / Gist vannacht
in de aderen van God.
Hans Maas
4 oktober 2014

Agenda 2014-2015 seizoen 41
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zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)
zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli viool) & Anastasia Safonova (piano)
zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta piano), Huib Ramaer verteller)
zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof cello)
zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)
zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)
zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Maurice Lammerts van Bueren (piano)
zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet
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Storytelling
Eva Stegeman viool
Folke Nauta piano
Huib Ramaer verteller

Catharinakapel Harderwijk
zondag 26 oktober 2014
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De onderstaande werken worden geheel of gedeeltelijk ten gehore gebracht. Huib Ramaer schetst, ondersteund door lichtbeelden, brieven, anekdotes en getuigenissen van
vrienden, de sfeer van het Amsterdamse muziekleven aan het einde van de 19e eeuw.

(1853-1894)

Allegro
Andantino - Allegretto; un poco vivace - Tempo primo
Allegro molto vivace

(1833-1897)

Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato

1. Allegro vivace
2. Allegretto con moto
3. Lento
4. Allegro molto. Leidenschaftlich
5. Tranquillamente. Innig
6. Allegro, ma non troppo. Frisch, schwedisch — un poco tranquillo — Andante con moto — Presto — Tempo I

(1855-1932)

1. Allegretto con moto
3. Allegro energico
5. Andante espressivo
7. Andante comodo
9. Moderato

2. Moderato ed espressivo
4. Allegretto con gracia
6. Allegro con spirito
8. Prestissimo
10. Allegro molto vivace

Biografie musici
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werd op 12-jarige leeftijd toegelaten tot de vooropleiding voor bijzonder begaafden aan
het Conservatorium te Zwolle. Hij vervolgde zijn studie aan het Amsterdams Conservatorium, waar hij
in 1997 met een 10 met onderscheiding afstudeerde. Zijn leraren waren Rudy de Heus en Jan Wijn.
Reeds op jonge leeftijd was Folke Nauta diverse malen prijswinnaar op nationale en internationale
pianoconcoursen.
Hij verzorgde de première van het aan hem opgedragen Eerste pianoconcert van Willem Jeths in 1995.
In de loop der jaren heeft Folke Nauta als solist gespeeld in alle grote zalen in Nederland, en tevens in
o.a. Noorwegen, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Daarnaast is hij ook een ervaren
kamermuziekspeler: zo werkte hij jarenlang samen met cellist Jeroen den Herder en violiste Janine
Jansen. In het seizoen 1999-2000 trad hij op als duo met Janine Jansen in een aantal grote Europese
concertzalen en debuteerden zij in de New Yorkse Carnegie Hall.
In het brede solorepertoire van Folke Nauta, dat zich uitstrekt van Bach tot hedendaagse muziek, ligt
het accent op werken uit de Romantiek. Hij combineert graag het traditionele repertoire met minder
bekende composities, waardoor boeiende programma’s ontstaan.
Pers en publiek roemen Folke Nauta met name om zijn natuurlijke en geconcentreerde manier van
musiceren, waarbij behalve zijn technisch gemak ook zijn melodische gaven opvallen. Of zoals
pianopedagoog Jan Wijn het samenvatte: “Zijn bijzondere talent is een gelukkig samengaan van vele
kwaliteiten: virtuoze techniek, grote muzikale intelligentie, smaakvolle en gevoelige voordracht, inzicht
in struktuur, feilloos geheugen en stijlbesef.”

studeerde viool bij Davina van Wely aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Daarna volgde zij een postgraduate studie in Londen bij David Takeno aan de Guildhall
School of Music and Drama. Daar werd haar de M. Warsaw Chamber Music Interpretation Award
toegekend.
In 1995 won zij de tweede prijs op het 15e Nationaal Vioolconcours Oskar Back voor haar
vertolking van het vioolconcert van Beethoven. Zij nam deel aan internationale masterclasses onder
leiding van beroemde violisten en pedagogen.
Stegeman soleerde met orkesten en ensembles als het European Union Chamber Orchestra, Sinfonia
Rotterdam, Sinfonietta Amsterdam en vele andere.,
Sinds 2003 is zij ‘dirigerend concertmeester' bij het European Union Chamber Orchestra, dat altijd
zonder dirigent optreedt. Sinds 2007 is zij concertmeester van Sinfonia Rotterdam (voorheen
Rotterdams Kamerorkest). Als concertmeester is Stegeman te gast bij verschillende orkesten.
Daarnaast profileert Stegeman zich in het bijzonder op het gebied van kamermuziek. Haar
veelzijdige interesse reikt van de vroege barok tot en met hedendaagse muziek en wereldpremières.
Stegeman is oprichter en artistiek directeur van Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag dat
sinds 2003 jaarlijks plaatsvindt. Het festival heeft zich onder haar leiding een vaste plaats in het
Nederlandse muziekleven verworven en staat bekend om zijn hoge artistieke kwaliteit, innovatieve
karakter en persoonlijke festivalsfeer. In 2012 vierde het festival zijn 10-jarig bestaan.
Eva Stegeman bespeelt een Giovanni Battista Rogeri (Brescia) viool uit 1680.

Afgelopen jaren stond voor Folke Nauta - zelf van half-Noorse afkomst - grotendeels in het teken van
de muziek van Edvard Grieg. Hij bracht verschillende pianowerken voor het voetlicht en werkte
samen met diverse collega-musici in de uitvoering van Griegs kamermuziek. Zowel in Nederland als in
Noorwegen heeft hij met succes muziek van zowel Grieg als Röntgen vertolkt, onder meer tweemaal
in de concertzaal van Troldhaugen (Edvard Griegs villa, thans museum) in Bergen, Noorwegen.
treedt regelmatig op als verteller of acteur in muziekproducties met een theatrale
omlijsting zoals Slapen zonder Schumann (Gergiev Festival 2008) of l’Histoire du Soldat (Nationaal
Jeugd Orkest o.l.v. Etienne Siebens, Gelderse muziekzomer 2009). Met Domestica Rotterdam brengt
hij muzikale salons waarin scholieren poëzie voordragen en concertseries omlijst door verhalen in de
Laurenskerk (Lof en Lust 09). Hij presenteerde Liederen à la Carte met de sopraan Irene Maessen en
pianiste Marja Bon (Genève 2007).
De Nederlandse Bach Vereniging vroeg hem voor een programma over Anna Magdalena en de familie
Bach (april 2008). In het Concertgebouw (Amsterdam) en Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht)
presenteerde hij de serie Kunst van het Luisteren (2004-06). Bij de KRO op de Maandagavond was hij
wekelijks te beluisteren met een eigen column-klassiek (2001-2005) op Radio Vier. Voor ensemble
Cobla da Principal schreef en speelde hij een eigen bewerking van Rameau’s Indes galantesin Franse en
Nederlandse versies. In een regie van Ger Thijs speelde hij Haydn in een voorstelling over de geboorte
van de symfonie, met de New Dutch Academy o.l.v. Simon Murphy met livevideobeelden (2007).
Huib Ramaer is docent muziekgeschiedenis (Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ) en freelance
presentator, concertinleider en schrijver over muziek.
Teksten biografieën enigszins aangepast i.v.m beschikbare ruimte.

Notities bij het concert
In dit tweede concert dat onder de noemer ‘Storytelling-romantische
componistenverhalen’ door de musici en verteller wordt gegeven, staat de Zweedse
componiste en violiste Amanda Maier, centraal. In ‘Amanda Back on Tour’ wordt
met muziek, beeld en verhaal het verhaal verteld van een ‘gevierd violiste en
miskend componist’. Met behulp van brieven, dagboekfragmenten, eenvoudige
theatrale middelen, een moderne beamer en de instrumenten wordt het verhaal
achter de muziek en de componisten belicht. Net als in het eerste concert dat in
2012 onderdeel uitmaakte van de Randmeerconcerten speelt ook de NederlandsDuitse componist Julius Röntgen weer een belangrijke rol. Niet voor niets zijn de
schaarse opnamen van de werken van Amanda Maier te vinden onder de naam
Amanda Röntgen-Maier.
In deze toelichting wijden we verder niet al te veel uit over het verhaal achter Maier
en haar tragische lot. De werken voor viool en piano die vandaag van haar op het
programma staan verdienen echter wel enige aandacht.
De Vioolsonate in B. mineur uit 1874 is haar meest uitgevoerde werk, en het enige
waar enkele opnamen (wij konden er drie vinden) van zijn gemaakt. Deze sonate in
drie delen vertoont sterke verwantschap met de muziek van Schumann. Dat mag
geen verrassing heten gezien de populariteit van Schumann in die tijd, en het feit
dat haar compositie-docent Carl Reinecke een van de grote voorvechters van
Schumanns muziek is geweest.
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Het eerste deel (Allegro) is vol van hoogromantische passie. Het in 3/8 geschreven
Andantino-Allegretto un poco vivace-Tempo Primo vormt het tweede deel, en is een
langzaam deel, met in het midden een uitstapje dat aan een Scherzo doet denken.
Het slotdeel is een daverend rondo dat triomfantelijk in majeur eindigt. Kortom, een
heerlijk stuk, dat mocht het geschreven zijn door een bekendere componist, wellicht
tot de standaardliteratuur voor de viool was gaan behoren.
Naast deze sonate die haar in 1875 de prijs van de Zweedse Koninklijke
Muziekacademie opleverde, staan enkele delen uit Maiers Sechs Stücke voor viool
en piano, en delen uit het samen met Röntgen gecomponeerde Zwiegespräche op
het programma. Van de eerste zijn overigens enkele delen te op Youtube vinden.
Ook deze muziek maakt nieuwsgierig naar wat Maier nog meer heeft geschreven en
had kunnen schrijven en de verhalende omlijsting die vandaag op het programma
staat.
Dat Brahms‘ Vioolsonate No. 3 in D mineur de werken van Maier flankeert mag
geen toeval heten. Brahms bewonderde zowel haar violistische als compositorische
kwaliteiten en stuurde Maier een eerste vroege versie van de sonate waar vandaag
alleen het derde deel van wordt gespeeld. Mede op basis van haar commentaren en
suggesties is het stuk geworden wat het uiteindelijk werd; een van de meest
geliefde werken voor viool en piano. Om het stuk in zijn geheel te kunnen plaatsen,
en een ieder aan te sporen het stuk in zijn geheel te gaan beluisteren, volgt hier de
beschrijving van de sonate in zijn geheel.
Brahms schreef het tussen 1878 en 1888. Een periode die werd vooraf gegaan door
de voltooiing van zijn vier symfonieën. In de kamermuziekwerken die hij na deze
symfonische periode schreef bereikte hij in de woorden van musicoloog Walter
Frisch ‘ a remarkable new level of economical lyricism’. De vier compacte delen
nemen even veel tijd in beslag (ongeveer 20 minuten) als alleen het eerste deel van
het pianokwartet in F Mineur uit 1864. Brahms laat kortom in deze periode zien dat
lyriek hand in hand kan gaan met een zeer compacte structuur.
De sonate waarvan vandaag het derde deel klinkt weerspiegelt deze observatie van
Frisch volledig. Het openingsdeel, een Allegro, start in een bijna ingehouden sfeer
(sotto voce) met een lyrische melodie van de viool. Opmerkelijk is in dit deel verder
de constant door de piano in de bas aangehouden A (ongeveer een volle minuut), in
de ontwikkeling die volgt op de introductie van het hoofdthema. Het Adagio dat
daar op volgt is zo betoverend mooi, als het derde korte deel (Un poco presto e con
sentimento) speels is. Grote contrasten, veel akkoorden in de viool, en fascinerend
syncopisch vraag-antwoord spel tussen viool en piano. Het slotdeel, Presto agitato,
vormt het uitbundige en expressieve slot van de sonate. Zeker in dit slotdeel is de
eerder genoemde compacte structuur goed terug te horen. Brahms heeft weinig tijd
nodig om naar prachtige muzikale erupties toe te schrijven. Het vuur dooft nimmer,
en de opzwepende weg naar de slotcadens is zo meeslepend dat de luisteraar aan
het slot verbluft en voldaan achterblijft.
Eelco van Wijk

Uiterst links Amanda Maier, rechts haar vader Carl
Maier. Foto vóór 1877.

Informatie en muziekvoorbeelden
Uitgebreid artikel over Amanda Maier:
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zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)

http://www.sophie-drinker-institut.de/cmsms/index.php?page=maier-amanda
http://www.swedishmusicalheritage.com/composers/maier-rontgen-amanda

zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli viool) & Anastasia Safonova (piano)

Wie Zwiegespräche zelf eens wil spelen, vindt hier de volledige partituur van Zwiegespräche als PDF.
http://www.composerbase.com/music/pdf/1/rontgen/zwiegespraache_op19.pdf
De vioolsonate (volledig gespeeld)
https://www.youtube.com/watch?v=UC3ye6sSOpo
Sechs Stücke, deel 2 Allegretto con moto.
https://www.youtube.com/watch?v=4E7ojoR1mJw
Idem deel3. Lento
https://www.youtube.com/watch?v=1Z0nMSpEakQ
En dan kom je bij het zoeken toevallig terecht bij een vrij onbekende componist.
Toch de moeite waard om ook eens te beluisteren! Yngve Sköld (1899-1992)

zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta piano), Huib Ramaer verteller)
zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof cello)
zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

https://www.youtube.com/watch?v=LEy6blf22Hs

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)

Sonate nr. 3. Itzhak Perlman viool en Vladimir Ashkenazy piano.

zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)

https://www.youtube.com/watch?v=yXFSI-u5S8M
Sonate nr. 1, 2 en 3. Arthur Grumiaux viool en György Sebök piano
https://www.youtube.com/watch?v=5kvr-pJN1rs

zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Maurice Lammerts van Bueren (piano)

Sonate nr. 3. David Oistrach viool en Svjatoslav Richter piano
https://www.youtube.com/watch?v=7a7027n6Duw

zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Randmeerconcertbrief
seizoen 2014/15 nr. 4
Goldberg Strijktrio
Cécile Gouder de Beauregard viool
Anna Magdalena den Herder altviool
Marcus van den Munckhof cello

Oude Kerk Ermelo
zaterdag 15 november 2014
1 programma
2 biografie musici
3/4 notities bij het concert
4 agenda seizoen 2014/15
5 contact en locaties

Programma
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(1685-1750)
bewerkt door:
(1954-heden)

Bij de volgende delen heeft Bach in een in 1974 teruggevonden 1e druk correcties en
tempo-aanduidingen aangegeven:
Variatio 3. Canone all Unisuono
Variatio 6. Canone alla Seconda
Variatio 7. Al tempo di Giga
Variatio 9. Canone alla Terza
Variatio 10. Fugetta
Variatio 12. Canone alla Quarta.
Variatio 15. Andante. Canone alla Quinta
Variatio 16. Ouverture
Variatio 18. Canone alla Sexta.
Variatio 21. Canone alla Settima
Variatio 22. Alla breve
Variatio 24. Canone all Ottava
Variatio 27. Canone alla Nona
Variatio 30. Quodlibet

Biografie
Biografie musici
musici
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is cum laude afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam,
waar zij studeerde bij Marjolein Dispa.
Daarnaast volgt(de) zij lessen bij Michael Gieler, Wolfram Christ, Nobuko Imai, Jürgen Kussmaul en
Sven Arne Tepl. Anna Magdalena soleerde met orkesten in diverse grote zalen van Nederland met
onder anderen de Trauermusik van Hindemith, Mozart's Sinfonia Concertante, Martinu Rhapsody,
Teleman altviool concert en andere werken.
In kamermuziek bezetting speelde zij nationaal en internationaal samen met onder meer Gordan
Nicolic, Candida Thompson, Liza Ferschtman, Colin Carr, Nicolas Altstaedt, Kristine Blaumane, Paolo
Ciacometti, Eva Stegeman, Diemut Poppen en tijdens festival met Lynn Harrell en Gary Hoffman.
Ze trad onder meer op tijdens het Delft Kamermuziekfestival van Liza Ferschtman, het Internationaal
Kamermuziekfestival den Haag , Musica Reale met leden van het Concertgebouworkest in Italie,
Harriet&Friends te Oostenrijk en tijdens het Kamermuziekfestival Hoorn.
begon haar studie in 1998 bij Lex Korff de Gidts aan het Conservatorium
van Amsterdam. In 2003 onderbrak zij haar studie te Amsterdam om een jaar les te nemen bij Yuzuko
Horigome aan het Conservatorium te Brussel. Vanaf 2007 was Cécile leerlinge van Ilya Grubert en in
2008 sloot ze cum laude haar bachelorstudie af. In 2010 vervolgde ze haar studie bij David Takeno
aan de Guildhall School of Music and Drama te Londen. In juli 2011 behaalde ze daar haar examen
Master met onderscheiding.
Cécile volgde cursussen in de Verenigde Staten, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Engeland en
masterclasses bij o.a. Rachel Podger, Leonidas Kavakos, Gerhard Schulz, György Pauk en Michaela
Martin. Zij behaalde diverse prijzen tijdens nationale en internationale concoursen. Zo speelde zij
samen met pianist Hannes Minnaar in de finale van het Vriendenkrans Concours in maart 2006. En in
juli 2007 bereikte ze de halve finale van het internationaal vioolconcours Tibor Varga.
Cécile treedt regelmatig op als kamermusicus met het Sequenza String Trio en in diverse andere
formaties. Zo heeft zij afgelopen november 2012 met haar trio een programma verzorgd in de Kleine
Zaal van het Concertgebouw. Daarnaast is zij een graag geziene gast op festivals zoals het Open
Chamber Music Seminar in Prussia Cove, het Internationaal Kamermuziek Festival Schiermonnikoog en
de Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn. Daar speelde zij samen met o.a. Philippe Graffin,
Vladimir Mendelssohn, Ásdís Valdimarsdóttir, Gary Hoffman, Raphael Wallfish en Colin Carr. Begin
2010 heeft Cécile meegewerkt aan de totstandkoming van een cd met werken van de Nederlandse
componist Wolfgang Wijdeveld.
Sinds november 2012 heeft zij een prachtige viool in bruikleen van het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds. Deze viool is gebouwd door Francesco Goffriller (Venetië, ca. 1725).
is o.a. lid van het ‘Cello 8ctet Amsterdam’. Verdere informatie ontbreekt
op dit moment. Daarom verwijzen wij u naar een website waarop Marc afgebeeld staat met een cello
die door zijn vader is gebouwd! Overigens niet het instrument waarop Marc speelt bij het concert.
https://munckhof.wordpress.com/voortgang-van-de-nieuwe-cello/

in de zomer van 2013/2014 bij de NJO Muziekzomer kwamen de musici bij elkaar om een mooie
vorm te verzinnen voor een uitvoering van de Goldberg variaties van J.S. Bach.
Zij spelen een versie bewerkt voor strijktrio door Dmitri Sitkovetsky en in een paar delen door hen zelf
aangepast. Deze compositie is het enige werk van dit trio, zij hebben dit zich geheel eigen gemaakt
om het zo op hoog niveau te kunnen uitvoeren.
Fotografie Thomas Beijer

Notities bij het concert

Sommige composities hebben zo’n monumentale omvang en allure dat ze zondermeer
een volledig concertprogramma kunnen vullen. De Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach behoren tot die categorie. Bach schreef ze voor klavecimbel, en in die vorm hebben we ze drie jaar geleden ook al kunnen beluisteren. Vanavond gaat het om de versie
voor strijktrio, die in 1984 gemaakt is door de (al in 1977 naar het Westen geëmigreerde)
Russische violist Dmitry Sitkovetsky, een zoon van de bekende pianiste Bella Davidovich.
Hij werd tot zijn bewerking geïnspireerd door de buitengewoon eigenzinnige maar ook
boeiende vertolking van de Goldbergvariaties door de pianist Glenn Gould. Aan diens
nagedachtenis is Sitkovetsky’s bewerking dan ook opgedragen.
Bewerken van bestaande muziek was voor Bach zelf geen enkel punt. Een van de manieren waarop hij zich in zijn jonge jaren de moderne Italiaanse stijl van zijn tijd had eigengemaakt was bijvoorbeeld het bewerken van concerten van Vivaldi voor orgel. Bachs
triosonates voor orgel zijn bewerkingen van (niet bewaard gebleven) sonates voor andere
bezettingen, waarschijnlijk twee violen en basso continuo. En voor zijn latere werken
greep Bach dikwijls terug op stukken die hij eerder voor andere bezettingen had geschreven. Of hij zelf wel eens klavecimbelmuziek voor andere instrumenten heeft bewerkt is
niet bekend, maar van zulke bewerkingen bestaan uit later tijd genoeg voorbeelden. Zo
wordt ‘Die Kunst der Fuge’, waarbij Bach zelf geen instrumenten heeft aangegeven, vaak
op strijkinstrumenten uitgevoerd; Gustav Leonhardt heeft echter overtuigend aangetoond
dat Bach het wel degelijk voor een toetsinstrument heeft bedoeld.
Als de Goldbergvariaties op drie strijkinstrumenten worden gespeeld, gaat natuurlijk wel
iets verloren: dat wat vanuit de klavecimbelklank en de techniek van het klavecimbelspel
gedacht is. Maar er komt gelukkig ook het een en ander voor in de plaats. Voor een
klavecinist is het een hele kunst om in zijn eentje de verschillende partijen van de muziek
helemaal tot hun recht te laten komen, onder andere omdat het op een klavecimbel
onmogelijk is binnen een melodie sommige tonen sterker of zachter te spelen dan andere.
In het strijkersensemble speelt iedereen een eigen partij, en heeft daardoor meer ruimte
om die partij een duidelijk profiel te geven. De afzonderlijke partijen zijn voor de
luisteraar dan ook gemakkelijker te volgen. Het wonder van de meerstemmigheid is dan
dat alles toch een onverbrekelijke eenheid blijkt te vormen.
De Goldbergvariaties zijn geschreven in Leipzig in 1740 of 1741. In dat laatste jaar liet
Bach ze drukken onder de titel ‘Clavier Übung / bestehend / in einer ARIA / mit
verschiedenen Verænderungen / vors Clavicimbal / mit 2 Manualen’. Het werk behoort
met de ‘Canonische Verænderungen über das Weynacht-Lied: Vom Himmel hoch da
komme ich her’ voor orgel, ‘Ein Musikalisches Opfer’ en de al genoemde ‘Kunst der Fuge’
tot de monumentale scheppingen van Bachs laatste tien levensjaren, ieder gebaseerd op
één thema, waarin hij al zijn vakkennis en ervaring als componist samenvatte en vastlegde
voor iedereen die er iets van zou willen leren.
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De variaties zijn genoemd naar Gottlieb Goldberg, die destijds pas dertien of veertien
jaar oud was. Goldberg was als klavecinist in dienst was een graaf Kaiserling. Volgens
Bachs eerste biograaf, Forkel (die allerlei bijzondere verhalen over Bach gehoord had
van diens zoons, vooral Carl Philipp Emanuel), was het de bedoeling dat Goldberg de
variaties voor de graaf zou spelen als afleiding tijdens diens vele slapeloze nachten,
maar deze overlevering wordt tegenwoordig als een legende beschouwd. De naam van
Goldberg of die van graaf Kaiserling staat niet eens op de titelpagina. Als het verhaal
toch waar is, moet Goldberg, zo jong als hij was, een geniale speler zijn geweest, want
de variaties stellen muzikaal en technisch buitengewoon hoge eisen.

Notities bij het concert (vervolg)
Als thema heeft Bach een ‘Aria’ gebruikt, een kort klavecimbelstuk, dat hij vele jaren eerder
voor zijn tweede vrouw Anna Magdalena had geschreven. Het heeft een paar kenmerken
van een chaconne: een dans in een (meestal rustige) driedelige maat met een dalende baslijn aan het begin. Veel chaconnes uit de Barok zijn zelfs variatiereeksen op alleen die dalende baslijn van vier maten, zoals Bachs eigen beroemde Chaconne voor viool solo, maar
deze Aria omvat 32 maten, verdeeld in twee delen van ieder 16 maten.
Anders dan in de viool-chaconne heeft bijna iedere variatie een eigen maatsoort, tempo en
karakter, wat voor veel afwisseling zorgt – nog een reden waarom de Goldbergvariaties
heel goed een volledig concert kunnen vormen.
Toch zijn de dertig variaties als één reusachtig geheel gedacht. Iedere derde variatie is een
canon, d.w.z. een stem begint, enige tijd later gevolgd door een tweede die de eerste noot
voor noot herhaalt. Bij iedere canon wordt het canon-interval groter: in de eerste, Variatie
3, begint de tweede stem op dezelfde toon als de eerste, in de tweede, Variatie 6, één
toon hoger, in de derde, Variatie 9, een terts (twee tonen) lager, enzovoort tot Variatie
27. In Variatie 15 keert de tweede stem bovendien de eerste om; iedere stijgende beweging van de eerste stem wordt een dalende in de tweede en andersom.
Het is niet te bevatten dat Bach zichzelf zulke wetmatigheden kon opleggen, terwijl hij tegelijk gebonden was aan het grondpatroon van zijn thema, dat vooral in de baslijn naar
voren komt.
Het hele werk is ook nog duidelijk in twee helften verdeeld. Variatie 16 markeert het begin
van de tweede helft door de vorm van een ‘ouverture’ in Franse stijl, met als eerste gedeelte een statige mars met een scherp gemarkeerd ritme, en als tweede een levendige
dans met veel fuga-elementen.
Variatie 30, de laatste, is geen canon, maar een ‘Quodlibet’: een stuk waarin verschillende
bestaande liedjes met elkaar worden gecombineerd. In dit geval gaat het vooral om ‘Ich
bin solang nicht bei dir g'west’, waarmee de variatie begint, en ‘Kraut und Rüben haben
mich vertrieben’. In dit laatste herkent de oplettende toehoorder gemakkelijk (zeker in deze tijd van het jaar) ons eigen ‘Sinterklaasje, bonne bonne bonne’. Op verschillende toonhoogtes duikt het de hele variatie door telkens weer op. Het improviseren van Quodlibets
was in de familie Bach een gezelschapsspelletje, waaraan deelnemers en toehoorders veel
plezier beleefden. Niettemin is ook deze variatie een technisch hoogstandje, want de liedjes worden ook weer gecombineerd met het grondpatroon van het thema!
Als afronding van de hele cyclus wordt tenslotte de Aria in zijn oorspronkelijke vorm herhaald.
Hans Maas
7 november 2014
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zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)
zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli (viool) & Anastasia Safonova (piano)
zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta (piano), Huib Ramaer (verteller)
zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile Gouder de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof (cello)
zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst (gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)
zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)
zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Maurice Lammerts van Bueren (piano)
zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl
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(1885-1944)

(*)
(1668-1733)

(*)
(*)
(*)

(1685-1750)

pauze

(1891-1982)

Fandanguilo
Arada
Danza

(1947-heden)

(4 delen)

(*)
(*) Arrangement Enno Voorhorst

Biografie
Biografie musici
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Enno Voorhorst, geboren in Den Haag (1962), groeide op in een familie van musici. Hij
volgde lessen bij Hein Sanderink, Hubert Kappel en David Russell.
In 1987 won hij in Duitsland de eerste prijs op het 7e gitaarconcours te Hof, waarna nog
een aantal prijzen volgde waaronder in 1992 de Nederlandse gitaarprijs in het concertgebouw van
Amsterdam en in datzelfde jaar de eerste prijs op het Seto-Ohashi concours in Japan. Hij speelde in de
grote zalen van Nederland zoals Vredenburg, de Oosterpoort, de Anton Philipszaal en heeft uitnodigingen
van Europa tot Azie en Amerika.
Enno Voorhorst is regelmatig te gast op o.a. de gitaarfestivals van Siracusa (Sicilië), San Salvador (El
Salvador) San Juan (Puerto Rico), Mikulov (Tsjechië), Istanbul (Turkije), Deajeon (Korea), Moskou
(Rusland) en Tokyo (Japan). Zijn eerste CD met werken van Agustin Barrios Mangoré (Sony 1994) werd
zeer lovend ontvangen.
Rico Stover, Barrios kenner bij uitstek, schreef: ”The CD Agustín Barrios Mangoré played by Enno
Voorhorst is the best that I have heard thus far.” (heruitgegeven bij Brilliant Classics) In 2012 Jorge Morel
droeg ‘Recuerdos del Camino’ op aan Enno Voorhorst met een soortgelijk commentaar: ‘en tus manos,
Dios pone el espíritu de Mangoré’ (je handen gaf God de geest van Mangoré).
Hierna zijn nog verschillende CD’s verschenen, waaronder een Bach en Barrios CD voor NAXOS en bij
Brillant Classics de CD ‘Chaconnes’ met barok bewerkingen. Onlangs verscheen op het Challenge label
een nieuwe CD met nog meer muziek van Barrios en componisten die door deze 'Paganini uit de jungle
van Paraguay' zijn beïnvloed zoals Villa-Lobos en Lauro. De opname is gemaakt op een exacte copie van
de gitaar van Barrios, een Simplicio uit 1927 vervaardigd door Federico Sheppard.
Een nieuw initiatief is het hobo-gitaar duo samen met Pauline Oostenrijk dat zich toelegt op het unieke
repertoire voor deze combinatie. Samen met de Russische altviolist Mikhail Zemtsov vormt Voorhorst
het Duo Macondo dat zich toelegt op voornamelijk Latijn-Amerikaanse en Spaanse muziek. In 2011
werkte Duo Macondo mee aan de tournee ‘Musica Argentina’ samen met grootheden als Juan Falu en
Roberto Aussel. Enno Voorhorst is verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Agustín Barrios

Notities bij het concert
Sinds 1985 is er tien keer muziek met gitaar geprogrammeerd op een Randmeerconcert, maar nooit
voor gitaarsolo. We hebben dus iets in te halen en Enno Voorhorst lijkt daartoe de ideale gitarist.
Hij presenteert een prachtig en afwisselend programma, dat een mooie impressie van de mogelijkheden van de gitaar zal opleveren. Wat op YouTube aan live-opnamen van Enno te horen is,
maakt nieuwsgierig, want veel ervan klinkt erg mooi en goed gespeeld. Extra leuk is dat er op het
programma veel aandacht is voor composities van Barrios, een componist waar veel van onze bezoekers waarschijnlijk nog nooit gehoord hebben. Het zal fijn klinken in de sfeervolle zaal in Villa
Vennendal. (Op onze website staan links naar filmpjes op YouTube, die de moeite van het bekijken
en beluisteren waard zijn. Ga naar de pagina van concert 5 en klik onderaan op "meer info".)
De gitaar heeft een aantal zeer positieve eigenschappen. Je kunt hem gemakkelijk meenemen, je
kunt er eenvoudig akkoorden op laten klinken en er dan bij zingen of dansen, je houdt hem op een
heel natuurlijke manier vast, en door de fretten (de stalen balkjes op de hals) kun je er met weinig
training toch redelijk zuivere tonen mee spelen, vergeleken met bijvoorbeeld een viool. Het is dus
niet zo raar dat de gitaar al heel lang een populair instrument is, ook al eeuwen geleden. Toen (en
eigenlijk ook nu) behoorde de gitaar bij het volk, niet bij de adel (want daar werd op de luit en het
klavecimbel gespeeld). Dus werd er ook geen geschreven muziek overgeleverd voor de gitaar. (De
meeste gitaarspelers konden vermoedelijk niet eens letters lezen.) Dat begon te veranderen omstreeks 1800. De gitaar had inmiddels zes enkele snaren (i.p.v. vier of vijf dubbele snaren) en werd
een instrument voor de middenklasse, waarvoor componisten als Fernando Sor en Mauro Guiliani
muziek schreven, dikwijls ook voor twee gitaren.
Het programma bevat vier stukken uit
de barok. Twee daarvan zijn oorspronkelijk geschreven voor klavecimbel, een
instrument waarbij de toon ook tot
stand komt door de snaren te tokkelen.
Dat maakt klavecimbelwerken erg geschikt om ze te bewerken voor gitaar.
Couperin was 17 jaar ouder dan Bach,
ze werden vrijwel even oud. Over Bach
hebben wij dikwijls geschreven, maar
dat geldt niet voor Couperin. Hij was
een beroemd organist en klavecinist,
met belangrijke functies aan het Franse
hof en bij grote kerken in Parijs, en dat
gold ook voor familieleden voor èn na
hem. Van de titel ‘De mysterieuze barricades’ is geen definitieve betekenis overgeleverd. Vermoedelijk heeft Couperin
met de titels van zijn stukken een sfeer
willen oproepen.
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BWV 106 is Bachs cantate ‚ 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit‘. BWV 1001 is de eerste sonate voor viool
solo. BWV 846 is eerste prelude+fuga uit deel 1 van het Wohltemperiertes Klavier.
Verspreid over het programma vinden we zes stukken van Agustín Barrios. Hij is geboren in Paraguay,
was een geweldige gitarist en heeft vooral in het zuidelijke deel van Zuid-Amerika opgetreden. Hij
heeft zijn composities nauwelijks gepubliceerd. Daardoor werden ze na zijn dood niet meer gespeeld.
Daar komt bij dat de beroemdste gitarist in het midden van de 20e eeuw, Andres Segovia, niet zoveel
op had met de muziek van Barrios. Het is nooit duidelijk geworden of dat werd veroorzaakt door
jaloezie of door bijzondere kwaliteitseisen. In de jaren '70 gaat een aantal gitaristen zich voor Barrios
interesseren. In 1977 brengt de jonge gitarist John Williams (die niet dezelfde persoon is als de componist van filmmuziek met die naam) een LP uit met uitsluitend muziek van Barrios. Die LP krijgt veel
publiciteit, wordt veel verkocht en plaatst Barrios direct op de voorgrond als een belangrijk componist
voor de gitaar. John Williams noemt Barrios de Chopin van de gitaar, want net als Chopin schrijft hij
stukken die het instrument erg goed tot zijn recht laten komen en precies goed van lengte zijn. Williams schrijft: "Barrios had een verbazingwekkende techniek en een natuurlijke, emotionele manier van
spelen die sterk contrasteerde met de precieze fijngevoeligheid van zo veel Europese gitaristen." De
Cubaanse componist en gitarist Leo Brouwer zegt over hem: "Net zoals Bach geweldige barokmuziek
bleef schrijven tot aan zijn dood, zo bleef Barrios uitzonderlijk mooie romantische muziek schrijven,
toen dat in Europa volkomen passé was."
Barrios voelde sterk de Indiaanse trekken die ook in zijn genen vertegenwoordigd waren. Soms sierde
hij zich met Indiaanse attributen bij een optreden. Later voegde hij Mangoré aan zijn naam toe, de
naam van een beroemde Guarani hoofdman. Het is een mooi idee om de zes stukken van Barrios niet
direct achter elkaar te spelen. Nu kunnen ze ieder beter op hun waarde geschat worden.
Ik wil u de geloofsbelijdenis van Barrios niet onthouden: "Tupá, de Hoogste Geest en beschermer van
mijn ras ontmoette mij op een dag tussen bloeiende bosjes. Hij zei tegen mij: "neem dit mysterieuze
doosje en ontdek zijn geheimen." Hij deed er de zang van bosvogels in en de ziel van de boskruiden,
en liet het in mijn handen
achter.
Ik nam het mee, hield het
dicht bij mijn hart en koesterde het vele maanden aan
de rand van een bron.
Lithografie van Jean-Baptiste
Debret. Het wegvoeren van Guarani indianen als slaven (rond
1800).
Voor de geïnteresseerde:
3 boeken met litho’s vindt u hier
(klikken). Voor de liefhebber:
op deze website zijn veel historische ingescande boeken te vinden.

Agenda 2014-2015 seizoen 41

Notities bij het concert (vervolg)
En op een nacht verscheen Jasy (de maangod, WM) in het vloeibare kristal, de droefheid voelend
van mijn indiaanse ziel, en gaf mij zes gouden stralen om daarmee de verborgen geheimen te ontdekken. En het wonder voltrok zich: vanuit de diepte van het mysterieuze doosje ontsprong de
prachtige samenklank van de maagdelijke stemmen van de natuur van Amerika." (eigen vertaling uit
het Spaans).
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zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)
zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli (viool) & Anastasia Safonova (piano)

De driedelige Suite Castellana van Federico Moreno Torroba uit 1920 is een repertoirestuk voor de
gitaar. Torroba kon zelf niet gitaar spelen, vertelt Pepe Romero op de YouTube film waar hij deze
suite speelt. Torroba was beroemd als componist van zarzuela's, een mengvorm van opera en
operette die in Spanje heel populair is en buiten Spanje vrijwel onbekend. (Op onze site staan een
paar verwijzingen naar zarzuela's van Torroba.)

zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta (piano), Huib Ramaer (verteller)

Het programma wordt afgesloten met een stuk van Carlo Domeniconi. Hij is een Italiaanse gitarist en
componist die zich via Berlijn uiteindelijk in Turkije heeft gevestigd. Koyunbaba betekent
schaapherder in het Turks. Maar de titel kan ook meer mysterieuze en overdrachtelijke betekenissen
hebben. Het stuk uit 1985 duurt ongeveer 14 minuten en is een weerslag van de Turkse invloed op
Domeniconi.

zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile Gouder de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof (cello)

Wouter Molendijk, 22 november 2014

zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst (gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)
zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)
zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Maurice Lammerts van Bueren (piano)

Torroba is vooral bekend door zijn zarzuela’s.
Hier staat hij afgebeeld op een programmablad met de zarzuela met de titel ‘La Ilustre
Moza’. Voorbeelden van zijn zarzuela’s zijn te
vinden op YouTube. Hier enkele andere
voorbeelden met de zangeres Maria Espinalt
(een befaamd zarzuela zangeres):
http://www.shazam.com/discover/track/1033
5203

zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.
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8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst Nunspeet
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Allegro di molto

Allegro assai

(1874-1935)

(1910-1981)

(1882-1967)

(1938-heden)

(1865-1957)

(1913-1976)

(1944-heden)

Biografie
Informatie
musici
over het orkest

Het Britten Jeugd Strijkorkest uit Zwolle, heeft een vaste plaats veroverd in het culturele aanbod
van Oost Nederland en daarbuiten. In juli 2014 won het Britten Jeugd Strijkorkest de 1e prijs in
de categorie strijkorkesten tijdens het prestigieuze Summa Cum Laude Festival in Wenen. Het
orkest speelde in de gouden zaal van de Musikverein en tijdens het ‘winnaarsconcert’ in het
Wiener Konzerthaus. Het jury rapport loog er niet om: ‘Excellent phrasing, very confident
attitude, excellent and profound music making with great expression, warmth, depth, vivid and
fresh on very high technical standard, great ensemble work, great violas, wonderful pianissimi,
positive atmosphere, mature play.’
De Britteners traden op voor Prinses Beatrix (toen nog Koningin Beatrix) en in 2013 voor het
nieuwe Koningspaar tijdens hun officiële bezoek aan Zwolle, ze maakten diverse CD’s die lovende
kritieken kregen op de radio en in de pers, en treden op met spraakmakende artiesten als violiste
Liza Ferschtman, pianist Daniel Wayenberg en cellist Gavriel Lipkind. Op 30 maart j.l. was de
Engelse sterviolist en fotomodel Charlie Siem bij het orkest te gast in theater de Spiegel in Zwolle.
Op uitnodiging van diverse festivals ging het orkest op tournee naar Spanje, Frankrijk,
Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië.
In 2013 bleef het Britten Jeugd Strijkorkest in de regio en maakte het een tour langs de
Hanzesteden aan de IJssel.Het Britten Jeugd Strijkorkest is een broedplaats voor jong strijktalent
van 12 tot 25 jaar uit Oost Nederland. Er wordt nauw samengewerkt met het ArtEZ
Conservatorium, waar wekelijks wordt gerepeteerd. Jaarlijks geeft het orkest vele concerten,
produceert het een CD, en gaat het op tournee.
speelt viool vanaf haar 6e jaar. Zij zit in het 3e jaar van het ArtEZ
Soliste
Conservatorium en studeert bij Annechien van Blom.
Doortje speelt 5 jaar in het Britten Jeugd Strijkorkest en is sinds september concertmeester samen
met Roza Herwig. Ze heeft zangles, houdt enorm van kamermuziek spelen en kan ook prachtig
tekenen en schilderen.
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begon op haar achttiende met dirigeren en leidde
verschillende orkesten in binnen- en buitenland, waaronder
de Kiev Soloists, het Staats Symfonieorkest van Oekraïne,
Slowak Sinfonietta, het Nieuw Ensemble, European
Sinfonietta en het Erstes Frauen Kammerorchester Wien. Ze
trad op met solisten als pianist Naum Grubert, zangeressen
Eva Maria Westbroek en Miranda van Kralingen, zanger
Frank van Aken, cellist Gavriel Lipkind en de violisten Liza
Ferschtman, Carla Leurs, Maria Milstein en Charlie Siem. Met
het Adamello Ensemble, waarvan ze sinds 1990 artistiek
leider is, gaf ze bijzondere concerten op bijzondere locaties.
In 2007 richtte ze het Britten Jeugd Strijkorkest op voor
jonge talentvolle strijkers uit Oost-Nederland, die ze met
passie en groot enthousiasme begeleidt in hun muzikale
ontwikkeling. Met dit orkest geeft ze jaarlijks een groot
aantal concerten.
Loes Visser studeerde viool, altviool en orkestdirectie aan het
Sweelicnk Conservatorium in Amsterdam en het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
Zij studeerde directie bij Ed Spanjaard en Lucas Vis en volgde
diverse masterclasses.
De Indonesische sopraan Bernadeta Astari (1988) was lid van
Indonesian Children Choir en Batavia Madrigal Singers. Ze
kwam in 2006 naar Nederland om zang te studeren bij
Henny Diemer aan het Utrechts conservatorium waar ze in
2012 cum laude slaagde. Zij wordt nu gecoacht door Ruth
Ziesak en Brian Masuda. Zij won prijzen op Prinses Christina
Concours 2007, Dutch Classical Talent 2012, en de Jeugdprijs
op het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch. Ze
kreeg de Radio 4 prijs van Dutch Classical Talent Award. Ze
nam deel aan een aantal operaproducties. Zij was te zien bij
de opening van het Nuclear Security Summit 2014, in
aanwezigheid van 53 wereldleiders. In 2010 & 2013 nam zij
deel aan de internationale masterclass van het Oostenrijkse
Franz-Schubert Instituut. Zij was verbonden aan de Opera
Studio Nederlanden in 2012, en op dit moment maakt ze
deel uit van het Zangers Ensemble van de Nederlandse
Reisopera. In 2016 zal zij in De Munt (Brussel) de rollen van
Amore/Valetto zal zingen in L’incoronaziona di Poppea,
onder muzikale leiding van René Jacobs. Sinds 2009 vormt
Bernadeta met de Japanse pianiste Kanako Inoue een duo
dat o.a. gecoacht werd door Rudolf Jansen en Susan Manoff.
Zij hebben samen opgetreden op een aantal concert
evenementen in Nederland en Indonesië. Het duo ontving
de Zilveren Vork 2009/2010 van de Vrienden van de
Harmonie Leeuwarden en heeft opgetreden voor de serie
Het Debuut 2011-2012.

Notities bij het concert
Samen met de divertimenti in D (KV 1360 en in F (KV 138) ontstond het divertimento in Bes (KV
137) begin 1772. Mozart schreef de drie werken als strijkkwartet, maar zijn vader Leopold Mozart
gaf ze de naam divertimento en liet ze uitgeven. De zestienjarige Mozart schreef deze muziek aan
de vooravond van zijn derde reis naar Italië. Door de bezetting (zonder blazers) hoopte hij de
uitvoering bij verschillende adellijke families mogelijk te maken. Hij sloot zich aan bij de Italiaanse
praktijk en liet het menuet (dat hij in vroegere composities al wel had ingelast) weg. We weten uit
brieven en andere bronnen dat Mozart zelf meespeelde tijdens de premières. Vanmiddag speelt
‘Het Britten’ het Allegro di molto en Allegro assai, vrolijke speelmuziek voor zowel de luisteraar als
de musici.
Josef Suk was een Tsjechische componist, muziekpedagoog en
violist en de schoonzoon van Antonín Dvorăk. In de tijd dat
Suk bij Dvorăk studeerde aan het Praags conservatorium,
componeerde Suk op diens aanraden in 1892 de
voor strijkers. Een licht en vrolijk werk dat de
positieve periode waarin hij verliefd was op Otylka (dochter
van Dvorăk) weerspiegelt. Prachtige Boheemse melodieën
wisselen elkaar af in de violen, alten en celli. De serenade
bracht Suk in korte tijd roem, mede door zijn promotors
Brahms en Dvorăk.

De Amerikaans componist Samuel Barber componeerde in
postromantische stijl. Al op negenjarige leeftijd besloot hij
componist te worden. In een bericht aan zijn moeder schreef
Josef Suk
hij: ‘Mijn bestemming is het componist zijn en ik ben zeker,
dat ik het word […]. Verlang niet van mij deze zaak te
vergeten en te gaan voetballen - alstublieft’.
Het ‘Adagio for Strings’ is een bewerking voor
Zijn beroemdste werk is het
strijkorkest van het tweede deel van zijn eerste Strijkkwartet uit 1936. In januari 1938 stuurde
Barber de partituur naar dirigent Arturo Toscanini. Toscanini stuurde het stuk terug zonder
commentaar, waardoor Barber geïrriteerd raakte. Hierop liet Toscanini (die om zijn fenomenale
geheugen bekend stond) via een vriend weten, dat hij het stuk al in zijn geheugen had opgeslagen.
De première vond plaats op 5 november 1938 in New York door het NBC Symfonieorkest onder
leiding van Toscanini.

De Hongaars componist, etnomusicoloog en muziekpedagoog Zoltán Kodály is na Béla Bartók de
belangrijkste Hongaarse componist. Na zijn conservatoriumstudie in Boedapest, ging hij onder
invloed van Bartók volksmuziek verzamelen in de streek Galanta en Trnava. In het
maakt Kodály duidelijk gebruik van deze volksmuziek.
Kodály onderzocht ook hoe leerprestaties van leerlingen konden worden verbeterd. Hij ontdekte
dat het dagelijks musiceren de cognitieve prestaties enorm verbeterde. Hij zorgde ervoor dat op zijn
werken gebaseerde muziektheorie ingevoerd werd in het Hongaarse basisonderwijs. Deze methode
is de reden waarom het niveau van de Hongaarse koren nog steeds heel hoog is.
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Loes Visser ontmoette hem in Kiev, waar zij sinds 2003 regelmatig
dirigeert. Zijn prachtige
zette zij met het Britten jeugd
Strijkorkest in 2010 op CD.
Skoryk kreeg in 1945 in Lviv aan de muziekschool zijn eerste
muzieklessen. In 1947 werd hij, zoals vele vertegenwoordigers van de
West-Oekraïense intelligentsia, met zijn ouders naar Siberië
gedeporteerd. Pas na de dood van Stalin kon hij met zijn familie
terugkeren naar de Oekraïne. Skoryk studeerde compositie aan het
conservatorium van Lviv en het Tsjaikovski-Conservatorium in
Moskou bij Dmitrij Kabalevski. Hij werd docent en later professor in
de muziektheorie en compositie aan de conservatoria van Lviv en
Kiev. Onder zijn studenten zijn vele succesvolle componisten, zoals
Stankovytsj en Balakauskas. Het muzikale oeuvre van Skoryk is
Myroslav Skoryk
buitengewoon veelkleurig: hij schreef opera’s, een ballet een requiem,
een concert voor orkest (‘Karpatisch concert’), soloconcerten,
kamermuziek en liederen. Ook schreef hij muziek voor ca. 40 films, jazz en populaire muziek. Zijn stijl
is gelijktijdig modern, expressief en speels. De muziek van Skoryk is diep geworteld in de Oekraïense
folklore, vooral die van de Karpaten. Zijn werk wordt over de hele wereld uitgevoerd, zowel in de
Oekraïene, de andere voormalige Sovjetrepublieken, als ook in het Westen, waarbij Skoryk zelf
regelmatig als dirigent optreedt.

De Finse componist Jean Sibelius kwam in 1939 voor het eerst na 24 jaar weer in New York ter
gelegenheid van de wereldtentoonstelling. Hij dirigeerde zelf de eerste uitvoering van het
live op de radio als groet aan de wereld. Zijn boodschap was vriendschap, begrip en vrede
voor iedereen namens Finland. Vanaf 1930 luisterde Sibelius veel naar de radio. Hij ergerde zich aan
de gebrekkige geluidskwaliteit en dacht dat hij verschillend voor radio en live concerten moest
componeren. Dit werk componeerde hij speciaal voor de radio-uitzending.

Benjamin Britten componeerde ‘Les Illuminations’ voor sopraan en strijkorkest. In april 1939, hij was
toen 24 jaar oud, verliet Britten Engeland. Hij ontvluchtte de oorlog in Europa en richtte zich op zijn
eigen carrière en emotionele leven. Hij bleef drie jaar in Noord Amerika, gelukkige jaren zowel
persoonlijk als professioneel. Britten begon met het schrijven van de liederencyclus in maart 1939 in
Suffolk en een paar maanden later maakte hij ze compleet in Amerika. De cyclus was een groot succes.
Hoewel Britten de liederen oorspronkelijk voor sopraan schreef, voerde hij ze veelvuldig uit met
tenor en levenspartner Peter Pears.
De teksten komen uit
vroege gedichten van Arthur Rimbaud, geschreven tussen
1872 en 1873. Veel van de gedichten roepen herinneringen, gevoelens en verwondering op aan de
kindertijd. Zoals Peter Pears zei: ‘The sun begins to shine in Les Illuminations’. Rimbaud is continu op
zoek naar vernieuwing. In ‘Les Illuminations’ tart hij alle regels en breekt met conventies. De teksten
reppen van visioenen, fantastische werelden en bizarre situaties. Juist door gebrek aan logische
samenhang ontstaat een droomsfeer.
Britten voelde zich aangesproken door deze fantasierijke beelden van steden, mensen,wilde massa’s
en brede vergezichten. Hij zette deze prachtig en kleurrijk om in muziek voor strijkorkest en sopraan.
‘
Deze regel,
bij Rimbaud, het slot van het gedicht ‘Parade’, is bij Britten de rode draad door de liederencyclus.

Notities bij het concert (vervolg)
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zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)
zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli (viool) & Anastasia Safonova (piano)
zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta (piano), Huib Ramaer (verteller)
zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile Gouder de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof (cello)
Sjostakovitsj en Benjamin Britten

zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst (gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)
zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)

Peter Pears en Benjamin Britten
Mocht u nog niet verzadigd zijn dan hebben we een toegift voor u van:
Karl Jenkins is een Engelse componist en musicus uit Wales. Hij studeerde aan de Royal Acadamy of
Music in London en begon zijn carrière als Jazz-rock musicus. In 1995 brak hij door als componist
met Adiemus. Uit deze tijd komt ook
Jenkins liet zich bij het componeren van Palladio
inspireren door de 16e eeuwse architect Andrea Palladio, die de Renaissance-elementen harmonie en
orde verenigde in zijn werk. Ook schreef Jenkins veel koormuziek o.a. op teksten van Nelson
Mandela, Ghandi, Martin Luther King en Anne Frank.
Loes Visser december 2014

zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Maurice Lammerts van Bueren (piano)
zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur

Pagina 5

Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Catharinakapel Harderwijk
zondag 25 januari 2015
1 programma
2 informatie over de musici
3/4 notities bij het concert
4 agenda seizoen 2014/15
5 contact en locaties
Fotografie: Carine Bijlsma

Programma
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(1862-1918)

Prologue. Lent, sostenuto et molto risoluto
Sérénade. Modérément animé
Finale. Animé, léger et nerveux

(1897-1964)

Allegro
Andante
Allegro

(1854-1928)

Con moto - Andante
Con moto - Adagio
Allegro

(1879-1941)

Allegro ben moderato
Adagio ma non troppo - Andante con moto - etc.

Biografie
Informatie
musici
over de musici
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Al sinds haar studietijd is zij lid van het ASKO Ensemble, waarbij zij soleerde in het Celloconcert van
Ligeti en waarmee zij tijdens de eerste Cellobiënnale van Amsterdam in 2006 de wereldpremière
verzorgde van het Celloconcert van Dimitris Andrikopoulos. Ook was zij vele jaren lid van het Leo
Smit Ensemble, waarmee zij, behalve in de reguliere concerten in Amsterdam, ook in Parijs en in
Londen optrad. Doris Hochscheid bespeelt een Bernardel, haar ter beschikking gesteld door een
bewonderaar (www.dorishochscheid.nl).
was aanvankelijk leerling van pianist-componist Hans Osieck. Na zijn literatuurstudies
aan de Universiteiten van Utrecht en Parijs studeerde hij piano en kamermuziek bij Herman Uhlhorn
en Eli Goren aan het Utrechts Conservatorium. Tijdens de Hugo Wolf Wettbewerb in Stuttgart in 1987
ontving hij, naast de persoonlijke complimenten van Elisabeth Schwarzkopf, van de jury een speciale
liedbegeleidersprijs. Samen met Willem Noske deed hij veel onderzoek naar het Nederlandse
muziekleven in de negentiende en de vroege twintigste eeuw. In 1995 was hij mede-oprichter van de
Leo Smit Stichting en tot 2004 programmeur van de door die stichting georganiseerde concerten,
van Ervin Schulhoff en de Tweede
waarin hij o.a. veeleisende solostukken als de
Pianosonate van Karl Amadeus Hartmann uitvoerde. Op het ogenblik bereidt hij een biografie van de
laat-romantische Nederlandse componist Leander Schlegel voor (www.fransvanruth.nl).
Beide musici zijn als leraar verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Doris Hochscheid en
Frans van Ruth hebben in de loop der jaren een gemeenschappelijk repertoire van meer dan honderd
stukken opgebouwd, reikend van de gambasonates van J.S. Bach tot een groeiend aantal speciaal voor
hen gecomponeerde stukken. Geprezen voor hun opmerkelijke programmering van Mendelssohns
Tweede Cellosonate in combinatie met Grützmachers transcriptie van Schumanns Tweede Vioolsonate
en voor hun uitdagende visie op de jeugdige Sonate van Richard Strauss, voor hun kleurrijke weergave
van de Sonate van Debussy en voor hun inleving in de laat-romantische taal van de Sonate van Vierne,
gaan Doris Hochscheid en Frans van Ruth vol overtuiging ook de uitdaging aan om hedendaagse
muziek uit te voeren.

Fotografie: Carine Bijlsma

studeerde bij Dmitrij Ferschtman in Amsterdam, bij Melissa Phelps in Londen en
bij Philippe Muller in Parijs. Zij werd tot tweemaal toe onderscheiden met de Prize for an
Outstanding Cellist tijdens het Tanglewood Festival in de Verenigde Staten. Naast de 'gangbare'
soloconcerten voerde zij o.a. het
van Henriëtte Bosmans, het Celloconcert van Prokofiev,
de eerste versie van het Eerste Celloconcert van Martinu en de Cello Symphony van Britten uit.

Tot de Nederlandse en andere in Nederland wonende componisten die opdrachtwerken voor hen
voor cello, piano en
geschreven hebben behoort Roderik de Man, wiens compositie
tape bekroond werd met een eerste prijs tijdens het Concours voor elektro-akoestische muziek 2005 in
Bourges. Ook verzorgden zij wereldpremières van werken van vooraanstaande buitenlandse
componisten als Mark Anthony Turnage (
, Amsterdam 2001) en Krzysztof Meyer
(Cellosonate no.2, Muziekfestival Kiev 2006). Met violiste Jacobien Rozemond en altvioliste Elisabeth
Smalt vormen zij het AmsterdamBridge Ensemble, dat zowel in pianokwartet- als in strijktrio- of
pianotrioformatie optreedt. Het ensemble wil vooral bruggen slaan tussen romantiek en modernisme,
maar zonder de klassieke of hedendaagse muziek te verwaarlozen.
Zo werd een cd met werken van René Samson – waaronder diens Cellosonate – in
bekroond
met een 10. Een cd gewijd aan kamermuziek van Hendrik Andriessen verschijnt in de herfst van 2009.
In 2003 voerden Doris Hochscheid en Frans van Ruth de Tweede Cellosonate van Matthijs Vermeulen
uit tijdens de presentatie in Amsterdam van een nieuwe uitgave van diens kamermuziek en in 2006
zijn Eerste Cellosonate bij gelegenheid van de onthulling van een borstbeeld in Vermeulens
geboorteplaats Helmond. Eveneens in 2003 brachten zij een cd uit met werken van Henriëtte Bosmans
en Lex van Delden, waarvan de uitvoering in de pers werd omschreven als “hartstochtelijk” en “van
uitzonderlijk hoog niveau”. Mede op grond van het succes van deze cd hebben zij in 2007 de Stichting
Cellosonate Nederland opgericht. Een van de activiteiten van de stichting is een – in samenwerking
met MDG – opgezet langjarig cd-projekt, gewijd aan de Nederlandse muziek voor cello en piano. De
eerste cd, met sonates van Pijper, Escher en Ponse, werd gepresenteerd tijdens de tweede
Cellobiënnale van Amsterdam in oktober 2008.

Notities bij het concert
werd geboren in een dorp in Moravië, het oostelijke deel van het huidige Tsjechië,
dat tot 1918 een deel van Oostenrijk was. Hij studeerde piano, orgel en compositie in de Moravische hoofdstad Brno, en vervolgens in Praag, Leipzig en Wenen. Hij was een vurig nationalist en
begon al jong de volksmuziek van zijn eigen geboortestreek en van andere slavische volken intensief te bestuderen. De persoonlijke stijl die hij ontwikkelde is dan ook sterk beïnvloed door de melodiek en ritmiek van die volksmuziek, die volgens Janáček nauw verbonden waren met de
Tsjechische taal.
Zijn loopbaan als componist begon pas een grote vlucht te nemen in 1916, toen zijn opera Káťa
Kabanová met veel succes in Praag werd uitgevoerd. De meeste werken waarom Janáček nu bekend is, zoals de Sinfonietta voor orkest, zijn na die tijd geschreven. Toen hij overleed was hij een
internationale beroemdheid.
Zover was het dus nog niet toen hij in 1910 Pohádka (‘sprookje’) voor cello en piano schreef (de
definitieve versie maakte hij overigens pas in 1923). De inspiratiebron van dit werk is een sprookje
van de Russische dichter Vasily Zjoekovski; Janáček was een groot bewonderaar van Russische kunst
en literatuur. Het is een heel romantisch verhaal over een tsaar en zijn op een wonderbaarlijke wijze geboren zoon. Details heeft Janáček niet gegeven, de muziek moet blijkbaar voor zichzelf spreken. De muziek is niet een illustratie of uitbeelding van het hele verhaal, maar suggereert in drie
delen een aantal scenes. Heel kenmerkend voor Janáček is de opbouw met behulp van korte, steeds
herhaalde melodische formules, een techniek die hij in volksmuziek had gevonden. Maar de formules zelf zijn van Janáček, ook al klinken ze vaak folkloristisch; hij gebruikte nooit bestaande melodieën.
Sinds het succes van zijn symbolistische opera Pelléas en Mélisande in 1902 gold
internationaal als de grootste levende Franse componist. Meer geïnspireerd door dichters en schilders dan door andere componisten had hij nieuwe wegen voor het componeren ontdekt. In plaats
van gangbare technieken te hanteren en klassieke patronen te volgen ging hij vooral op zijn intuïtie
af. Zijn muziek volgt meestal niet een dramatisch plan, maar ontstaat door een vrije associatie van
ideeën, bijna als in een droom. Een typische Debussy-melodie beperkt zich tot een begin, een suggestie, zonder dat er een duidelijke afronding komt. Die intuïtieve manier van werken ging bij Debussy samen met een geweldige zelfkritiek, want uiteindelijk was het hem en zijn artistieke vrienden
begonnen om het scheppen van een bijzondere, ongekende schoonheid. Daardoor werkte hij heel
langzaam en bleef hij eindeloos verbeteren.
De Sonate voor cello en piano die Debussy in 1915 schreef, was de eerste van wat een serie van zes
sonates had moeten worden. Hij heeft er maar drie van kunnen voltooien.
Op de titelpagina van alle drie staat Composées par Claude Debussy, musicien Françaix. Misschien
wilde hij zijn Franse identiteit benadrukken in het licht van de verschrikkelijke oorlog waar zijn land
onder te lijden had. Maar het rijke verleden van de Franse cultuur, vooral uit de tijd van Lodewijk
XIV en vlak daarna, was al sinds zijn jonge jaren een van zijn inspiratiebronnen geweest. Heel belangrijk voor hem was bijvoorbeeld het werk van de schilder Watteau. Debussy deelde zijn bewondering voor Watteau met de dichter Paul Verlaine, met wie hij bevriend was. Veel van Verlaines
gedichten zijn geïnspireerd door de idyllische maar ook geheimzinnige en dromerige taferelen van
Watteau, en Debussy heeft een aantal van deze gedichten gebruikt voor liederen. De titels van twee
van de drie delen van de cellosonate, Prologue en Sérénade, lijken te verwijzen naar scenes uit toneelstukken zoals Watteau veel schilderde.
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werd geboren als zoon van een Joodse bankier in
wat toen Lemberg heette, de hoofdstad van het Poolse deel van
het Habsburgse rijk; tegenwoordig heet het Lviv en ligt het in de
westelijke Oekraïne. De hoogbegaafde Ignace studeerde er naast
zijn schoolopleiding o.a. piano en compositie. In de zomer van
1914 maakte hij een grote fietstocht naar West-Europa, vooral om
musea te bezoeken, en zo kon het gebeuren dat hij in Den Haag
was, in het neutrale Nederland, op het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hij besloot in Nederland te blijven, ging in
Delft scheikunde studeren en behaalde al enkele jaren later zijn
ingenieursdiploma. Daarna werkte hij veertig jaar bij een Nederlandse textielfabriek, waarvoor hij overigens ook vele jaren in Bohemen woonde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wist hij,
ondergedoken in Apeldoorn, uit de handen van de bezetter te
blijven. Componeren en concerten geven deed Lilien naast zijn
werk als chemicus. Desondanks heeft hij een vrij omvangrijk oeuIgnace Lilien
vre op zijn naam staan, met o.a. twee opera’s en vele liederen. De
Eerste Cellosonate ontstond in 1918 en is dus een vroeg werk, dat
in zijn stijl nog nauw aansluit bij componisten als Mahler en Richard Strauss. Het is een onbevangen
en met een flinke dosis jeugdige overmoed geschreven, uitbundig stuk, waaruit een impulsieve, temperamentvolle persoonlijkheid spreekt. Het hoofdthema van het laatste deel zou een volkslied kunnen
zijn.

Lemberg voor de 1e wereldoorlog

Notities bij het concert (vervolg)
De Engelse componist
is tegenwoordig meer bekend omdat hij de leermeester was van
Benjamin Britten dan om zijn eigen muziek – ten onrechte, zoals we vandaag kunnen horen. Bridge
werd geboren in Brighton en studeerde in Londen viool, directie en compositie, het laatste bij Charles Stanford, een buitengewoon strenge leraar. Het schijnt hem wel wat moeite gekost te hebben
om zich van het oordeel van de zeer conservatieve Stanford te bevrijden, maar hij had zich zo wel
een geweldig vakmanschap eigen gemaakt en geleerd zichzelf hoge eisen te stellen. Dat was ook
een belangrijk aspect van zijn eigen lessen aan Britten.
De carrière van Bridge als componist verliep aanvankelijk moeizaam. In zijn eerste werken sloot hij
aan bij de laat-romantische ‘pastorale’ stijl die toen in Engeland in de mode was: lieflijke muziek,
die vaak geïnspireerd was op de natuur, met name het Engelse landschap. Maar toen Bridge meer
zijn eigen weg ging werd zijn werk al gauw te modern gevonden. Hij moest in zijn onderhoud
voorzien met altviool spelen, dirigeren en lesgeven. Pas toen hij in de jaren 1920 kennis had gemaakt met de schatrijke Amerikaanse weduwe Elizabeth Sprague Coolidge, die hem een toelage gaf,
kon hij zich helemaal aan het componeren wijden (in de tijd dat Britten bij hem studeerde was die
nog zijn enige leerling).
De Sonate voor cello en piano is geschreven in de periode 1913-1917 en geldt als een van Bridges
meesterwerken. De sonate bestaat officieel uit twee delen, waarvan het eerste min of meer de klassieke opbouw volgt en het tweede begint als het traditionele langzame deel. Maar later blijkt dit
tweede deel ook elementen van zowel een scherzo als van een finale te bevatten. Bovendien wordt
het hoofdthema van het tweede deel al aangekondigd in het eerste, en komt in de finale juist de
thematiek van het eerste deel weer terug. De sonate vormt zo een hecht samenhangend geheel. In
het matig snelle eerste deel overheerst de lieflijke lyrische toon van de al genoemde pastorale stijl,
maar in het tweede deel komen een somberheid en een expressieve intensiteit naar voren die voor
Bridge op dat moment nieuw waren. Misschien klinkt hier de invloed van de oorlog door, die de
overtuigde pacifist Bridge bijzonder aangreep – ook dat pacifisme heeft hij trouwens aan Britten
doorgegeven.
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zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)
zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli (viool) & Anastasia Safonova (piano)
zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta (piano), Huib Ramaer (verteller)
zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile Gouder de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof (cello)
zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst (gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)
zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)

Hans Maas
17 januari 2015

zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Maurice Lammerts van Bueren (piano)
zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
Frank Bridge, Benjamin Britten, Ethel Bridge
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Villa Vennendal Nunspeet
zondag 15 februari 2015
1 programma
2 informatie over de musici
3/4 notities bij het concert
4 agenda seizoen 2014/15
5 contact en locaties

Programma
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(1882-1971)

1. Introduzione

2. Serenata

3. Tarantella

(1906-1975)

2. Allegretto
6. Allegretto
14. Adagio

4. Moderato
10. Moderato non troppo
15. Allegretto

5. Allegro
8. Moderato
16. Andantino

(1945-2007)

1. Maestoso
4. Allegro drammatico

2. Allegro
5. Lento

3. Adagio cantabile

(1934-1998)

2. Ballet

3. Minuet

4. Fuga

(1950-1995)

1. Intrada - Alboka

5. Allegro Vivace

7. Prestissimo

(1873-1943)

(1840-1893)

Biografie
Informatie
musici
over de musici
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Het
, ontstaan in 2004, is een bijzondere en unieke combinatie van de
instrumenten accordeon en viool. Dit kamermuziekduo verzorgt een afwisselend en verrassend
programma, met hun perfect samenspel en hoogwaardige interpretatie weten zij het publiek aan zich
te binden. De klankkleuren van de twee instrumenten smelten zeer goed samen, de musici voelen
elkaar feilloos aan. Op hun repertoire staan werken van o.a.: J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Schnittke, C.
Meijering, V. Zubitsky en A. Piazzolla. In 2011 is hun eerste CD onder de naam “A Flight Beyond The
Time” uitgebracht. Op de CD staan duowerken alsmede solo repertoire van Vincent van Amsterdam.
Het Duo won al diverse concoursen in binnen en buitenland. Op het Nationaal Accordeon Concours
in 2005 en 2006 behaalden het Van Amsterdam Duo resp. de 1e en 2e prijs. In 2009 waren Vincent
en Jeanine één van de finalisten op het Prinses Christina Concours regio West. Daarnaast behaalden zij
in maart 2009 wederom een eerste prijs op het Nationaal Accordeon en Kamermuziek Concours te
Amstelveen. Tijdens het Coupe Mondiale 2010 in Kroatië behaalde het Van Amsterdam Duo in de
Kamermuziekklasse de 3e prijs, en in 2012 de 1e prijs op het prestigieuze internationale
Akkordeonwettbewerb Klingenthal. Jeanine en Vincent hebben met het duo veel concerten gegeven,
waaronder op de Uitmarkt in Amsterdam, het Janine Jansen Festival in Utrecht en het
Grachtenfestival/Sail Amsterdam.
(1992), werd in 2007 toegelaten tot de Talentenklas en Vooropleiding van
het Conservatorium van Amsterdam, bij Coosje Wijzenbeek, zij speelde daar ook bij de ‘Fancy
Fiddlers’. Daarna werd ze in 2010 toegelaten tot de 1e klas bij Peter Brunt. Jeanine heeft vele
concerten gegeven o.a. met de “Fancy Fiddlers” en met het “Engadin” strijkkwartet. Zij heeft als soliste
succesvol deelgenomen aan diverse concoursen, waaronder de Iordens Viooldagen en het
Interprovinciaal Concours (1e prijs). Jeanine heeft diverse masterclasses gevolgd bij o.a. Gregor Horsch,
Ilona Sie Dian Ho, Herman Braune en Gerhard Schulz. Momenteel maakt Jeanine ook deel uit van het
Nationaal Jeugd Orkest, waar zij in de zomer van 2012 concertmeester was. Jeanine heeft een
strijkstok in bruikleen van het NMF, een Ch.J. Collin-Mezin (±1910).
(1989), winnaar van het Prinses Christina Concours 2007, het Nationaal
Accordeon Concours (2008 & 2009), prijswinnaar van het International Young Musicians Competition
in Milaan (2009) en 4e plaats winnaar op de Coupe Mondiale (2010) is een groot promotor van het
klassiek accordeon/bayan. Zijn repertoire bevat een grote verscheidenheid aan composities van
Scarlatti, Bach en Franck tot Solotarjov, Nordheim, Schmidt en Kusjakow.
Vincent is zijn accordeonstudie begonnen bij zijn vader, accordeonist en docent Evert van Amsterdam.
In 2007 is Vincent toegelaten aan het Conservatorium van Tilburg en in 2012 is hij Cum Laude
afgestudeerd bij Ronald van Overbruggen en Gerie Daanen. Vincent vervolgt zijn Masterstudie in
Tilburg, met hoofdvaklessen bij Stefan Hussong (D). Daarnaast heeft hij diverse masterclasses gevolgd
bij bekende accordeonisten zoals F. Lips, W. Semionov, M. Dekkers, C. Jacomucci, Y. Shishkin en M.
Vayrynen.
Naast solo concerten treedt Vincent ook op met verschillende kamermuziek bezettingen. Zo vormt hij
sinds 2004 het ‘Van Amsterdam Duo’ met zijn zus Jeanine van Amsterdam (viool). In 2009 behaalde
dit duo de 2e prijs op het Prinses Christina Concours en de 1e prijs in de Kamermuziek klasse van het
Nationaal Accordeonconcours. In 2010 won het ‘Van Amsterdam duo’ de 3e prijs op de Coupe
Mondiale in Kroatië en in 2012 de 1e prijs op het prestigieuze internationale Akkordeonwettbewerb in
Klingenthal. Daarnaast treed Vincent op met saxofoniste Marijke Schröer als ''Duo Vento''. De laatste
jaren geeft Vincent regelmatig concerten in binnen en buitenland, zowel solo als in kamermuziek
verband.
In maart 2011 werd zijn eerste CD gepresenteerd: ‘A Flight Beyond the Time’, met daarop solowerken
voor accordeon en kamermuziekcomposities gespeeld door het Van Amsterdam Duo.

Fotografie: Eline De Jong www.sterk-water.com

Notities bij het concert
voor een memorabel en niet te missen concert zorgen.
Zonder twijfel gaat het
Een muzikale reis door Rusland van de laatromantiek van Tsjaikovski en Rachmaninoff, via het
neoclassicisme van Stravinsky, naar het getergde en persoonlijke van Sjostakovitsj, tot aan zijn
‘opvolger’ Schnittke en de twee naoorlogse Russen Biloschizki en Kusjakov. Een reis die wordt
vertolkt door de prachtige combinatie van accordeon en viool.
opent de middag met de op zijn ballet Pulcinella gebaseerde Suite Italienne. Hij
schreef het ballet in het laatste deel van zijn periode in Zwitserland, waar hij mede vanwege het
uitbreken van WOI, zich een aantal jaren vestigde. Sergei Dhiagilev (de grote man achter Les Ballets
Russes) overtuigde Stravinsky om een ballet te schrijven gebaseerd op muziek die destijds werd
toegeschreven aan Pergolesi. Hij had dat stuk zelf opgedoken uit het archief van het Napolitaans
Conservatorium. Een stuk uit de Commedia dell'arte, de theatervorm rondom komedies die hoogtij

Dhiagilev & Stravinsky in 1921

vierde tussen de 16e en 18e eeuw in Italië. Hoewel Stravinsky niet direct enthousiast was, liet hij
zich overhalen en hij voegde aan de composities harmonische lagen, ritmische vondsten en pittige
orkestraties toe. Het ballet (met decor en kostuums van Picasso) ging in 1920 in première in Parijs
en werd een groot succes. De Suite Italienne is de symfonische en ingekorte bewerking van het
ballet, waarin de stemmen ook zijn weggelaten. De bewerking voor piano en viool, maakte de
componist ook nog zelf in 1935. Vandaag staan daarvan de eerste drie delen op het programma.
De vlotte Introduzione wordt opgevolgd door een lyrische Serenade, met een duidelijke Stravinskytoets van ritmiek en pizzicato in het midden, om weer lyrisch af te sluiten. De Tarantella (een
Italiaanse rondedans) is wervelend en dansant en vormt een heerlijk slot.
De opgewektheid en het satirisch komieke van Stravinsky’s Pulcinella, vindt zijn tegenpool in
’ (1906-1975) Preludes en Fuga’s (op.34). De musicoloog Alex Ross omschreef dit werk
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als een van de stukken die
bedoeld waren voor de
bureaulade. Het zijn sterk
persoonlijke werken, niet
geschreven door iemand die
zich constant op problematische
wijze moest proberen te
verhouden tot het Stalinistische
regime, maar ontstaan uit ‘the
other Shostakovich ’(*), die zich
met name kon uiten in zijn
werken voor kamermuziek.
Sjostakovitsj schreef de preludes
en fuga’s nadat hij als jurylid
van het eerste Internationale
Bachconcours Tatiana
Nikolajeva het volledige
Nikolajeva & Sjostakovitsj in 1965
Wohltemperiertes Klavier van
Bach hoorde spelen. De cyclus
schreef hij tussen 1950 en 1951, waarbij hij steeds Nikolajeva uitnodigde om de delen die af waren, uit
te proberen. De 24 delen zijn in essentie twaalf paren, waarin de fuga’s de meerstemmige complexere
uitwerkingen zijn van de preludes die eraan voorafgaan. Het totaal, dat wordt gezien als een ‘tour de
force’ voor iedere pianist, neemt ongeveer tweeënhalf uur in beslag en wordt derhalve zelden in zijn
geheel uitgevoerd (de recente opname van Melnikov voor Harmonia Mundi is een absolute
aanrader). Ongetwijfeld voegt de combinatie van accordeon en viool weer nieuwe diepten aan een
van de hoogtepunten uit de 20e eeuwse pianoliteratuur toe.
De Fünf Spanische Bilder van
(1945-2007) vormen het eerste werk van de avond
dat origineel voor de accordeon is geschreven. Hoewel het instrument al zo’n 150 jaar in Rusland een
plaats heeft, werden de eerste originele ‘klassieke‘ werken pas na de oorlog geschreven. Onder ander
Sofia Goebaidoelina schreef in de jaren zeventig nog stukken voor de accordeon. Over Anatoli
Kusjakov zelf is helaas heel weinig informatie te vinden. Hij lijkt zijn hele leven voornamelijk in
Rostov te hebben gewoond, waar hij compositie studeerde, en uiteindelijk directeur werd van het
conservatorium dat tegenwoordig als Rachmaninoff Conservatorium door het leven gaat. Zijn faam
als componist ligt voornamelijk besloten binnen het domein van de accordeon. Het stuk van
vanmiddag maakt in ieder geval nieuwsgierig naar meer werk van Kusjakov. De Fünf Spanische Bilder,
zijn oorspronkelijk voor Bayan (een specifieke Russische accordeon) en dwarsfluit geschreven; vurige
Spaanse ritmes en melodieën, maar dan op zijn Russisch, fascinerende muziek waarin alle
mogelijkheden van de accordeon verkend lijken te worden.
(*) Alex Ross, The Rest is Noise p280
The Rest is Noise is een boeiende reis
door de geschiedenis van de moderne
muziek.
http://www.therestisnoise.com/noise/

Notities bij het concert (vervolg)
Net als Stravinsky putte
(1934-1998)
voor zijn ‘Suite im alten Stil’ (1972) uit vroeger tijden.
Bach en Scarlatti lijken voorbij te komen in dit stuk dat in
oorspronkelijke vorm vijf delen kent. De voor Schnittke
kenmerkende combinatie van stijlen (polystilisme), komt
in dit stuk nauwelijks naar voren. De atonaliteit waarmee
hij kennismaakte in zijn jonge jaren in Wenen, is in deze
suite zo goed als afwezig. Alleen het laatste deel (dat vandaag niet op het programma staat) wordt doorkliefd
door een striemende dissonant, alsof hij aan het einde
van het stuk alsnog afscheid wil nemen van de klassieke
taal die hij gebruikt. Schnittkes polystilisme (onmogelijk
om eenvoudig te duiden en ontzettend divers) reflecteert
wellicht de ambigue aard van zijn geboortestreek. Hij
werd in geboren in Engels, in zuidwest Rusland, tussen
Oekraïne en Kazachstan. Een gebied waar Duits werd
gesproken, en waar zich langs de rivier de Wolga veel
Duitsers gevestigd hadden. Het was niet Russisch, niet
Duits, tot op zeker hoogte een soort niemandsland.
Schnittke zelf was het kind van een Joods-Duitse vader,
en een Wolga-Duitse moeder. Net als Sjostakovitsj schreef
hij veel filmmuziek voor de Sovjet filmindustrie. Hij gebruikte de muziek uit drie verschillende films
voor de ‘Suite im alten Stil’, die hij in 1972 schreef. Van de drie korte delen zitten eigenlijk alleen
vlak voor het slot van het Ballet overduidelijk 20e eeuwse klanken. Het liefelijke menuet en de afsluitende fugaklinken klinken daar echter zeker niet minder om.
(1950-1995) zijn de Spaanse invloeden duiIn de Suite Nr. 3 ‘Die Spanische’ van
delijk herkenbaar. Hoewel over deze componist en muzikant nog minder is te vinden dan zijn tijdgenoot Kusjakov, circuleren er hier en daar wel opnames van het stuk waarvan vandaag enkele
delen op het programma staan. En dat belooft veel goeds. Het is ook het enige solostuk voor accordeon op het programma.
(1873-1943) componeerde zijn Vocalise als het laatste deel van de liederencyclus ‘Veertien Liederen’ (op.34) in 1912. Hij schreef het voor piano en sopraan of tenor, in zijn typerende laatromantische Russische stijl. Het lied kent geen tekst, maar mag in een door de
uitvoerenden zelf gekozen klinker worden gezongen, waarbij de ‘a’ het vaakst wordt toegepast.
Het werk bleek zo populair dat het voor een ontelbaar aantal andere combinaties is bewerkt. Rachmaninoff bewerkte het zelf al voor orkest, en ook voor orkest en sopraan, maar er zijn zelfs opnamen bekend met piano en theremin.
Het slot van de middag wordt gevormd door het relatief korte maar zeer virtuoze Valse Scherzo
(1840-1893). Hij voltooide het werk (oorspronkelijk voor orkest
(op.34) van
en viool) vlak voor hij begon met zijn geliefde Vioolconcert in D (op.35). De vlotte wals droeg
Tsjaikovski op aan zijn leerling Josef Kotek, die hem assisteerde bij het schrijven van het vioolconcert. Het hart van het stuk vormt de cadenza (vioolsolo) in het midden, dat wordt geflankeerd
door twee thema’s. Een passend en wervelend slot van een bijzonder spannend concert.
Eelco van Wijk, 2 februari 2015.

Agenda 2014-2015 seizoen 41
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zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)
zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli (viool) & Anastasia Safonova (piano)
zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta (piano), Huib Ramaer (verteller)
zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile Gouder de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof (cello)
zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst (gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)
zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)
zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Maurice Lammerts van Bueren (piano)
zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Oude Kerk Ermelo
zaterdag 7 maart 2015
1 programma
2 informatie over de musici
3/4 notities bij het concert
4 agenda seizoen 2014/15
5 contact en locaties
Fotografie: Marco Borggreve
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(1882-1949)

Amanecer (Dageraad)
Mediodía (Middag)
Crepúsculo (Schemering)

(1809-1847)

Molto allegro agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo: Leggiero e vivace
Finale: Allegro assai appassionato

(1840-1893)

1. Pezzo elegiaco (Moderato assai - Allegro giusto)
2A. Tema con Variazioni (Andante con moto)
2B. Variazione Finale e Coda (Allegro risoluto e con fuoco - andante con moto)

Biografie
Informatie
musici
over de musici
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(Katwijk aan Zee, 1988) begon
met vioolspelen op 5-jarige leeftijd volgens
de Suzukimethode bij Stieneke VoorhoevePoot. Daarna kreeg ze les op het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag van
achtereenvolgens Qui van Woerdekom,
Koosje van Haeringen en op de Bachelor en
Master opleiding van Jaring Walta. In juni
2012 sloot ze bij Walta ook de (Orkest)
Masteropleiding met een 10 met
onderscheiding voor Muzikale Artisticiteit af.
Sinds januari 2013 krijgt ze les van Philippe
Graffin.

opgericht in 2001, bestaat uit pianist
, cellist
en
violiste
, die sinds 2011 deel uit maakt van het ensemble. Als een van de vooraanstaande
pianotrio’s in Nederland won Suleika onder meer de Vriendenkrans van het Concertgebouw en de
Kersjesprijs. Het repertoire van Trio Suleika verenigt klassieke werken met minder gangbare muziek,
waaronder een groeiend aantal composities in opdracht.

Cellist
studeerde bij Jean
Decroos en Dmitri Ferschtman aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag, en
deed cursussen bij onder anderen Thomas
Helmerson en Steven Isserlis. In 2001 richtte
hij met Maurice Lammerts van Bueren en
Frederieke Saeijs het Trio Suleika op (later
met Sanne Hunfeld, en sinds 2011 met Emmy
Storms), waarmee hij verschillende prijzen en
onderscheidingen won zoals de
Vriendenkrans van het Concertgebouw
(2002) en de Kersjesprijs (2007)

In 2005 verscheen Suleika’s eerste cd met opnamen uit de Kleine Zaal van het Concertgebouw, waar
het trio regelmatig te gast is. Zo speelde Trio Suleika er in de Robeco Zomerconcerten, de
internationale KAM pianotrioserie, Het Zondagochtendconcert, Concertgebouw Tracks en de serie
Internationale Pianotrio’s. In 2007 debuteerde Suleika in het Gergiev Festival in een Carte Noire met
dichter Ramsey Nasr, om direct te worden teruggevraagd voor de eerstvolgende editie. Een tweede cd
met werken van Dvorak en Rachmaninov verscheen in 2008. Het trio organiseerde “Suleika aan de
Amstel” in de Amstelkerk in Amsterdam in 2010, waarin Suleika optrad met musici als Frederieke
Saeijs, Erik Bosgraaf en het Zapp String Quartet. Het seizoen 2011-2012, waarin Suleika het 10-jarig
jubileum vierde, werd feestelijk geopend met de presentatie van de cd “Voyage”, waarop werk staat
van Maurice Ravel en Kees Olthuis. Trio Suleika overhandigde het eerste exemplaar aan dirigent
Yannick Nézèt-Séguin. “Voyage” werd nationaal en internationaal lovend besproken in de pers
waaronder Volkskrant, NRC, Music Web International en kreeg het hoogst haalbare aantal sterren
voor de uitvoering in Luister. In hetzelfde seizoen bracht het trio de Oorkaan-productie “De Suleika’s
en het mysterie van de Gevoelige Snaar” in première in het Concertgebouw te Amsterdam, onder
regie van Jochem Stavenuiter. Deze muziekvoorstelling draait op dit moment zijn derde seizoen en is
in januari 2013 in het Frans in première gegaan in Parijs. Voor de online game “Oorkania” van
Stichting Oorkaan nam Trio Suleika muziek op van componist Joey Roukens.

begon
De Italiaanse pianist
zijn muziekstudies op de leeftijd van 6 jaar.
Hij studeerde af met ‘Magna cum Laude’ bij
het Luigi Cherubini Conservatorium in
Florence op de leeftijd van 19 jaar. Hij
vervolgde zijn studie bij o.a. Fabio Bidini,
Maria Tipo, Jerome Rose and Joaquín
Achúcarro.

In 2002 – nog geen jaar na oprichting – won Trio Suleika de Vriendenkrans, de publieksprijs én een
masterclassprijs op het Vriendenkrans Concours in het Concertgebouw Amsterdam. In dezelfde periode
volgde Suleika een masterclass bij Menahem Pressler van het legendarische Beaux Arts Trio. Een beurs
van het Bernard Haitink Fonds stelde het trio vervolgens in staat om meer lessen bij Pressler te nemen.
Nadat Trio Suleika in 2004 werd geselecteerd voor de nationale concertserie Het debuut, veroverde
het zich in korte tijd een prominente plaats in het Nederlandse muziekleven. In 2007 ontving Trio
Suleika de Kersjesprijs.

Op uitnodiging van de Stichting Rikskonzerter maakte Trio Suleika een tournee door Zweden. Het trio
trad op in Damascus, en gaf masterclasses aan het conservatorium aldaar, in het kader van “Damascus,
Cultural Capital of the Arab World.” In Frankrijk speelde Suleika in de kamermuziekserie van Musee
d’Orsay, in het Festival Fevis te Parijs en het Festival Mille et Une Notes in de Corrèze.
(*) Gabriele Leporatti is met ingang van 2015 de pianist van het Trio Suleika als opvolger van Maurice
Lammerts van Bueren, die zijn carrière gaat voortzetten als zangbegeleider.

Fotografie: Marco Borggreve

Notities bij het concert
De Spaanse componist
werd geboren in Sevilla, de hoofdstad van Andalusië. Als
vierjarige kleuter kreeg hij een accordeon, en hij deed zijn omgeving al gauw versteld staan van de
handigheid waarmee hij zichzelf op dat instrument had leren spelen. Het duurde niet lang of hij
kreeg piano- en theorielessen. Hij begon zijn vakstudie in zijn geboortestad, maar verhuisde in 1902
naar Madrid om daar verder te studeren. Weer drie jaar later vertrok hij, net als andere Spaanse
musici zoals Enrique Granados en Manuel De Falla, naar Parijs, waar hij tot het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog zou blijven. Hij studeerde er piano bij Moritz Moszkowski en compositie bij
Vincent d’Indy, de meest invloedrijke oud-student van Franck, die hem hielp een zeer gedegen vakmanschap te ontwikkelen. Hij maakte bovendien kennis met de meest vooraanstaande moderne
Franse componisten van die tijd, Debussy en Ravel, en liet zich in zijn eigen werk duidelijk door
hen beïnvloeden. Een keerpunt in zijn leven vormde een gesprek met zijn landgenoten Isaac Albéniz en Manuel de Falla na een concert waarbij hij eigen werk had gespeeld. Zij gaven Turina het
advies zijn inspiratie vooral te zoeken in de traditionele Andalusische muziek. Vanaf dat moment
vormde het Spaanse muzikale idioom een belangrijk element van zijn werk, waar hij veel succes
mee had. Hij was bijzonder productief en schreef muziek voor alle mogelijke bezettingen. Círculo...
, met als ondertitel ‘Fantasie voor piano, viool en cello’ is zijn derde en laatste werk voor deze bezetting. Het is geschreven in mei 1936, maar de première vond pas plaats in 1942 (een uitstel dat
door de Spaanse Burgeroorlog zal zijn veroorzaakt). Het is een vrij kort stuk in drie delen, die de
cyclus van de dag muzikaal uitbeelden: het eerste heeft als titel Amanecer, de dageraad, het tweede
Mediodía, de middag, en het derde (dat zonder onderbreking op het tweede volgt) Crepúsculo, de
schemering. Vooral in de levendige middagmuziek is de Spaanse inspiratiebron goed te horen. Ook
aan het begin van de avond gaat het er opgewekt en vrolijk aan toe, maar als het donkerder begint
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te worden krijgt het vrolijke wijsje een veel rustiger karakter, en na een herinnering aan de middag
eindigt het stuk met dezelfde schemeringmuziek als waarmee de dag begonnen is.
eerste officiële Pianotrio op. 49 in d-klein ontstond in 1839 en werd voor het
eerst uitgevoerd in 1840. Schumann erkende het in een recensie direct als een echt meesterwerk, het
eerste hoogtepunt in het genre na de trio’s van Beethoven en Schubert. Het is nog altijd een van de
topstukken van het repertoire voor pianotrio.
Mendelssohn was nog maar dertig toen hij het schreef, maar als componist had hij op dat moment
voor zijn leeftijd al onvoorstelbaar veel ervaring. Absolute meesterwerken zoals het Octet voor strijkers en de Ouverture Ein Sommernachtstraum had hij al op zijn zeventiende geschreven. In het rijke
bankiersgezin waarin hij was opgegroeid was aan de ontwikkeling van zijn unieke talenten zeer veel
zorg besteed. Vanaf zijn tiende had hij compositielessen van de gerenommeerde Zelter, muzikaal adviseur van Goethe, die hem naast een geweldig vakkennis ook een grondige kennis van het werk van
J.S. Bach en de grote Weense klassieken bijbracht – het waren de jaren waarin Beethovens laatste werken geschreven werden. Met kamermuziek was hij al jong vertrouwd; zo speelde hij als kind op viool
klassieke pianotrio’s met zijn oudere, eveneens hoogbegaafde zusje Fanny aan de piano en zijn jongere broertje Paul op de cello. Natuurlijk schreef hij toen voor dit ensemble ook zelf een trio, maar als
volwassene beschouwde hij dit blijkbaar niet als volwaardig, want het is nooit uitgegeven.
Van alle grote romantische componisten was Mendelssohn het meest behoudend, het meest gericht
op het handhaven van de principes die Bach, Mozart en Beethoven hadden gehanteerd. Tegelijk was
hij zich ervan bewust dat het zinloos was om alleen maar te proberen zijn grote voorbeelden te imiteren. Ook het Pianotrio op. 49 is dan ook wezenlijk klassiek van vorm, maar de klassieke vormen zijn
met een ongelooflijke vindingrijkheid uitgewerkt, en het is een door en door romantisch werk, dat
volkomen Mendelssohns persoonlijke stempel draagt. Origineel is bijvoorbeeld in het eerste deel, dat
zowel het eerste als het tweede thema voor het eerst door de cello wordt gepresenteerd. Bovendien
hebben deze thema’s, ondanks het dramatische, ‘zeer levendige en opgewonden’ karakter van het
stuk, een intens lyrische uitdrukking, en worden ze uitgesponnen tot melodieën van een ongelooflijk
lange adem. Het tweede deel is een typisch Lied ohne Worte. Het derde deel bewijst dat Mendelssohn als geen ander de kunst verstond met een flitsend Scherzo een sprookjessfeer op te roepen. Bij
wijze van uitzondering heeft het geen trio. In Mendelssohns behandeling van de instrumenten valt op
dat de strijkers vaak als een groep tegenover de piano zijn gezet. Op advies van zijn vriend en collegacomponist Ferdinand Hiller heeft Mendelssohn om de werking van het stuk te vergroten grote delen
van de oorspronkelijke pianopartij nog in hetzelfde jaar herschreven in een briljantere stijl. Hij was
zelf heel tevreden over het resultaat.
Het enige pianotrio van
ontstond in 1882 na een lange periode waarin hij door uiterlijke omstandigheden maar ook innerlijke onrust nauwelijks tot componeren was gekomen. Hij had al
heel veel geschreven: vier symfonieën, opera’s, concerten, balletmuziek, kerkmuziek, muziek voor
piano solo, liederen en drie strijkkwartetten. Maar geen kamermuziek voor de combinatie van strijkers
en piano. Nog geen twee jaar eerder had hij in een brief aan zijn beschermvrouwe Nadezjda von
Meck zelfs uitvoerig uitgelegd waarom hij een afkeer aan zulke bezettingen had: de instrumenten
mengden eenvoudig niet, ‘de warme toon van de viool en de cello klinkt beperkt naast die koning
van de instrumenten, de pianoforte, terwijl deze laatste tevergeefs probeert te bewijzen dat hij kan
zingen, net als zijn rivalen.’

Notities bij het concert (vervolg)
Of er een directe aanleiding was
om zo kort daarna toch de uitdaging van een pianotrio aan te gaan
is niet bekend. Het werk is opgedragen ‘Aan de nagedachtenis van
een groot kunstenaar’, Nikolaj Rubinstein, en voor het eerst uitgevoerd tijdens een
herdenkingsconcert een jaar na
diens overlijden. Rubinstein had
heel veel voor Tsjaikovski betekend: nadat Tsjaikovski in Sint Petersburg bij Rubinsteins broer
Anton was afgestudeerd, werd hij
leraar harmonie aan het door Nikolaj opgerichte conservatorium in
Moskou, en Nikolaj had zich als
dirigent en pianist altijd geweldig
ingezet voor Tsjaikovski’s werk.
Het pianotrio is in verschillende
opzichten een indrukwekkend
stuk. Het bestaat officieel uit maar
twee delen, maar duurt wel meer
dan drie kwartier, het heeft een
geweldige emotionele lading, en
de pianopartij behoort tot het
moeilijkste dat Tsjaikovski voor
piano heeft geschreven. Het eerste
deel, Pezzo elegiaco (‘Stuk in de stijl van een treurdicht’), is opgezet als het eerste deel van een grote symfonie. Op basis van die klassieke structuur worden er wel vier thema’s in uitgewerkt. Het
tweede deel is een thema met ‘karakteristieke’ variaties, wat wil zeggen dat iedere variatie een eigen tempo, maatsoort en karakter kan hebben. Zo zijn er variaties in de vorm van een wals en een
mazurka, en een variatie is zelfs een fuga. In de eerste variaties is de opbouw van het thema nog
goed te herkennen, maar later worden de variaties steeds meer fantasieën op basis van een paar
elementen uit het thema. De laatste variatie is grootschaliger dan alle andere en dient als finale. Aan
het slot grijpt Tsjaikovski terug op het typisch Russische, melancholieke openingsthema van het eerste deel.
Hans Maas
28 februari 2015
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zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)
zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli (viool) & Anastasia Safonova (piano)
zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta (piano), Huib Ramaer (verteller)
zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile Gouder de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof (cello)
zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst (gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)
zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)
zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Gabriele Leporatti (piano)
zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

De Verbeelding Zeewolde
zondag 29 maart 2015

Fotografie: Marco Borggreve
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Impromptu-Caprice op. 9 voor harpsolo (1885)
(1863-1937)
Le Cygne voor cello en harp uit Le carnaval des animaux (1886)
(1835-1921)
Vera Beumer viool

Concerto in e ,deel 1, Allegro molto appassionato (1844)
(1809-1847)
Klavierstucke op.119, Intermezzo-Intermezzo-Rhapsodie (1892)
(1833-1897)
Amerikaans Kwartet in F gr. t. op.96 nr.12 (1893)
(1841-1904)
pauze
Flow my tears (1596)

Pieternel Tils viool

(1563-1626?)

(1833-1897)

Jorian van Nee piano

Da unten im tale (1894)
Erlaube mir, feins Mädchen (1893/4)
Mein Madel hat einen Rosenmund (1893/4)

Kol Nidrei voor cello en piano (1881)
(1838-1920)

Estelle Huibers, zang en altviool

Theme from Schindler’s List (1993)
(1932-heden)
Variations on a Theme of Corelli in the style of Tartini (1910)
(1875-1962)
Polka: uit ‘Het gouden tijdperk [Золотой век]’ (1930)
(1906-1975)

Jan Oppelaar cello

Biografie
Informatie
musici
over de musici
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De Academie Muzikaal Talent biedt zeer getalenteerde jonge musici, tot 19 jaar, een hoogwaardige
opleiding om hun talent zo te ontwikkelen dat zij verder kunnen studeren aan een van de conservatoria.
De leerling staat bij de academie centraal, uitstekende docenten en een prima organisatie helpen bij het
realiseren van het doel. De academie vindt een gastvrij onderdak in het

De stichting is een onafhankelijke, zelfstandige organisatie en opereert landelijk. Lessen kunnen in
principe overal worden gegeven, bij voorkeur echter in Amsterdam en Utrecht. De stichting staat onder
artistieke leiding van Erika Waardenburg.
De stichting is in 2003 opgericht. In 2013 is het 10-jarig bestaan van de AMT gevierd met een serie
concerten door het hele land georganiseerd door de AMT-leerlingen. Het jubileumjaar werd afgesloten
met een feestelijk jubileumconcert met speciale optredens.

De AMT is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan de academie gedane
schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.
Fentener van Vlissingenconcertzaal in het conservatorium.
Panoramafoto van de concertzaal,
klik hier.
Een tip: klik op de ‘rondjes’ (even
zoeken) in het panorama op de
website www.utrechttoer.nl en u
kunt een 3D-tour maken door het
centrum van Utrecht en het
interieur van verschillende
winkels! Het panorama vanaf de
Domtoren is heel fraai. Nog niet
uitgekeken? Kijk dan op
www.hollandtoer.nl

is een vooraanstaand harpiste. Zij
studeerde aan de conservatoria van Utrecht en Brussel
met hoge onderscheidingen voor de Premier Prix en de
Prix d’Exellence. Als uitvoerend kunstenaar is zij volop
actief, als soloharpiste bij het geven van recitals, of als lid
van diverse ensembles bij het spelen van kamermuziek.
Zij won het prestigieuze Gaudeamus concours. Tevens
verwierf zij de vriendenkrans van het Concertgebouw.
Haar lange en zeer uitgebreide ervaring als musicus komt
zeer van pas bij haar lesgevende activiteiten.
Zij is verbonden als hoofddocent harp aan de
conservatoria van Utrecht en Amsterdam. Als gastdocent
is zij verbonden aan de Royal Academy of Music in
Londen. Mede dankzij uitstekende resultaten die
leerlingen van haar bereiken op de grote internationale
concoursen is de naam van Erika Waardenburg
wereldwijd verspreid. Uit vele verschillende landen
melden zich jonge harpisten om bij haar te studeren,
hetzij in de Bachelor – dan wel in de Masterstudie.
Buiten haar docentschap aan de conservatoria,
organiseert Erika meerdere keren per jaar harpcursussen
bij haar thuis. Een beperkt aantal leerlingen kan hieraan
deelnemen. Buiten deze cursussen is het mogelijk om
intensief privé-onderwijs te ontvangen. Daartoe heeft
Erika een studio in Amsterdam beschikbaar, waar men
kan wonen en werken.
Erika is tevens directeur van de Academie Muzikaal Talent (AMT). Deze privé-opleiding heeft zij 10
jaar geleden opgericht om aan zeer getalenteerde jonge musici (10 tot 18) hoogwaardig onderwijs te
geven. Op dit moment studeren aan de AMT 20 leerlingen.

Notities bij het concert
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beroemde zwaan (Le Cygne) uit het Carnaval des Animaux (waar de componist zich
Bij
enigszins voor schaamde), is niet veel toelichting nodig, net als het even bekende, ook voor cello
geschreven Kol Nidrei van Max Bruch. Ook over Brahms, Mendelssohns beroemde vioolconcert,
Dvôrak zijn Amerikaanse strijkkwartetten, en Sjostakovitsj’ balletmuziek is in talloze andere
concerttoelichtingen geschreven. Vandaar dat deze toelichting zich juist richt op de minder bekende
componisten, die ook op het programma staan: Gabriel Pierné, John Dowland, John Williams en
Fritz Kreisler.
(1863-1937) was een Fransman en tijdgenoot van onder andere Debussy en Ravel.
Zijn muzikale leven vulde hij grotendeels als dirigent, en daaromheen componeerde hij in een stijl
die klassiek is in de basis, maar zeker niet van invloeden van zijn illustere tijdgenoten. Pierné
ontving zijn informele scholing van zijn ouders (vader was bariton, moeder pianiste), en volgde zijn
officiële opleiding aan Parijse conservatorium. Hier volgde hij onder andere lessen van Jules
Massenet (compositie) en César Franck (orgel). Als student won hij vele prijzen (o.a. de Prix de
Rome) op het gebied van zowel compositie als spel (orgel).
Pierné spendeerde het grootste deel van zijn muzikale leven als dirigent van het Orchestre Colonne.
Een Parijs orkest (het bestaat nog steeds) dat zich vanaf het begin richtte op het uitvoeren van
hedendaagse Franse muziek. Hij liet met dit orkest vele werken van Debussy (o.a. Ibéria en Images)
en Ravel (o.a. Une barque sur l'océan, Tzigane) in première gaan en was bovendien de dirigent
tijdens de allereerste uitvoering van Stravinskys Vuurvogel. Het is niet onvoorstelbaar dat juist deze
positie, die hem constant in contact bracht met alle nieuwe muziek, hem de vruchtbare basis
verschafte voor zijn eigen eclectische compositiestijl. Hoewel klassiek in de kern, zijn juist ook de
invloeden en trends uit zijn tijd terug te beluisteren zoals het gebruik van Oriëntaalse toonaarden,
en Spaanse ritmiek en sferen. Het Impromptu Caprice op.9 voor harpsolo uit 1885, is een van de
standaardwerken uit het repertoire voor solo harp, een vroeg werk dat onmiskenbaar Frans van
aard is.
Van de belangrijkste Engelse componist uit de
renaissance staat vandaag het bekendste lied op het
(1563-1626) die onlangs
programma.
nog breed onder de aandacht werd gebracht door de
popzanger Sting, was in zijn tijd, met name in
continentaal Europa, zeer invloedrijk. In dienst van
verschillende adellijke families waaronder de koning
van Denemarken (Christian VI) componeerde hij
talloze liederen met luitbegeleiding en andere
luitmuziek, die ook in zijn eigen tijd al veelvuldig
werden uitgegeven en herdrukt. De voorkeur voor
melancholische muziek was in Engeland in zwang en
spreidt zich uit over het gehele oeuvre van Dowland,
zo ook in ‘Flow my tears’. Hij schreef het als
instrumentaal stuk (Lachrimae pavane), en heeft
waarschijnlijk zelf later het gedicht erbij geschreven.
De dramatische melancholie druipt er inderdaad vanaf
zowel in muziek als tekst. In ieder couplet wordt het
lijden verder uitvergroot met als hoogtepunt de
slotzin ‘
’, ofwel in de hel is het beter leven dan
onder de minachting van de aardse wereld.

(1932) is een van de meest toonaangevende hedendaagse filmcomponisten. Als zoon
van een jazzdrummer was hij voorbestemd voor een leven als musicus. Hij studeerde piano en
compositie en heeft ook als pianist zijn sporen verdient. Eind jaren vijftig trad hij voor het eerst in
dienst bij een filmmaatschappij (Columbia Pictures) waar hij een aantal komedies voor televisie van
muziek voorzag. Met de muziek voor de film The Reivers (op basis van en de laatste roman van
William Faulkner), dat hij als ode aan de Amerikaanse componist Aron Copland schreef,
componeerde hij zijn eerste voor hem kenmerkende klassieke symfonische filmmuziek, waarmee hij de
klassieke muziek weer terugbracht in de filmwereld. Na in de jaren ‘70 enkele rampenfilms (o.a.
Towering Inferno) van imposante muziek te hebben voorzien, werd hij in 1974 door de toen nog
onbekende regisseur Steven Spielberg gevraagd zijn eerste film van muziek te voorzien. Hij voorzag in
die jaren op één na alle films van Spielberg van muziek, en nog talloze andere kaskrakers en
Oscarwinnaars. Williams was zeer productief en voorzag meestal twee films per jaar van een complete
‘score’ en is nog steeds actief. Zo voorzag hij recentelijk (2012) de verfilming van Abraham Lincolns
leven nog van muziek. Het hoofdthema van Schindlers List, dat vandaag op het programma staat, is
door talloze topviolisten uitgevoerd en opgenomen en is kenmerkend voor de stijl van Williams.
Dramatisch, lyrisch en gestoeld op het laatromantische repertoire.
De Amerikaans-Oostenrijkse violist
was de
laatste violist die werkte in de traditie van
beroemdheden als Paganini. Een violist die de wereld
rondtrok, veelal om zijn eigen muziek te gehore te
brengen. Zijn carrière kende een opmerkelijk verloop.
Hij werd als zoon van een arts en amateurmusicus al op
zijn zevende toegelaten tot het Musikverein
Konservatorium in Wenen. Toto op de dag van
vandaag is hij de jongste leerling uit de geschiedenis
van dat conservatorium en won talloze prijzen als
wonderkind. Na een niet erg succesvolle tour door
Amerika en een afwijzing bij de Wiener Philharmoniker
raakte hij een paar jaar lang de viool nauwelijks aan.
Teruggekeerd in Wenen studeerde hij medicijnen en
schilderkunst en trad in militaire dienst. Toen hij alsnog
besloot om een muzikale carrière na te jagen, behaalde
hij zijn eerste succes juist bij het orkest dat hem eerder
had afgewezen. Een concert met de Berliner
Philharmoniker, een jaar later, markeerde de start van
zijn internationale faam. Hij reisde over de hele wereld
en bracht zowel werk dat voor hem was geschreven
(bijv. het vioolconcert van Elgar) als eigen werk. Zijn
charmante werkje ‘ Variaties op een Thema van Corelli
in te stijl van Tartini’ staat vandaag op het
programma. Zelf heeft hij deze talloze kleine stukjes,
die hij baseerde op ‘de oude stijl’, ooit als een grap
gekwalificeerd, waarmee hij zijn critici enigszins in verbazing en verwarring achterliet. Zijn kunnen als
violist staat echter niet ter discussie. Hij volgde na zijn twaalfde geen lessen meer, studeerde weinig,
maar had een unieke stijl en techniek, die hij zonder enige moeite of zichtbare inspanning etaleerde en
die gelukkig tot op de dag van vandaag in oude opnamen te beluisteren is.
Eelco van Wijk, 25 maart 2015
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,
in den Garten zu gehn,
daß ich dort mag schauen,
wie die Rosen so schön.
Erlaube sie zu brechen,
es ist die höchste Zeit;
ihre Schönheit,
Down vain lights, shine you no more!
ihr Jugend hat mir mein Herz erfreut.
No nights are dark enough for those
O Mädchen, o Mädchen,
That in despair their last fortunes deplore.
du einsames Kind,
Light doth but shame disclose.
wer hat den Gedanken
ins Herz dir gezinnt,
Never may my woes be relieved,
daß ich soll den Garten,
Since pity is fled;
And tears and sighs and groans my weary days, die Rosen nicht sehn?
Du gefällst meinen Augen,
my weary days
das muß ich gestehn.
Of all joys have deprived.
Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night's black bird her sad infamy sings,
There let me live forlorn.

From the highest spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief and pain for my deserts, for
my deserts
Are my hopes, since hope is gone.
Hark! you shadows that in darkness dwell,
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world's despite.

Läufts Wasser so trüb
Und i kann dirs nit sagen,
I hab di so lieb.
Sprichst allweil von Lieb,
Sprichst allweil von Treu
Und a bissele Falschheit
Is au wohl dabei!
Und wenn i dirs zehnmal sag,
Das i di lieb,
Und du willst nit verstehen,
Muß i halt weiter gehn.
Für die Zeit, wo du g'liebt mi hast,
Dank i dir schön,
Und i wünsch, daß dirs anderswo
Besser mag gehn.

,
und wer ihn küßt, der wird gesund;
o du schwarzbraunes Mägdelein du
du läßt mir keine Ruh!
Die Wangen sind wie Morgenröt,
wie sie steht überm Winterschnee;
o du schwarzbraunes Mägdelein du
du läßt mir keine Ruh!
Dein Augen sind wie die Nacht so schwarz,
wenn nur zwei Sternlein funkeln drin;
o du schwarzbraunes Mägdelein du
du läßt mir keine Ruh!
Du Mädel bist wie der Himmel gut,
Wenn er über uns blau sich wölben tut;
o du schwarzbraunes Mägdelein du
du läßt mir keine Ruh!
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zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)
zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Gabriele Leporatti (piano)
zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Kasteel De Vanenburg Putten
zaterdag 11 april 2015
1 programma
2 informatie over Michael Gees
3/4 notities bij het concert
4 agenda seizoen 2014/15
5 contact en locaties
Fotografie: Hermann & Clärchen Baus

Programma
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(1866-1925)

pauze

(1810-1856)

1. Von fremden Ländern und Menschen
2. Kuriose Geschichte
3. Hasche-Mann
4. Bittendes Kind
5. Glückes genug
6. Wichtige Begebenheit
7. Träumerei
8. Am Kamin
9. Ritter vom Steckenpferd
10. Fast zu ernst
11. Fürchtenmachen
12. Kind im Einschlummern
13. Der Dichter spricht

Biografie
Informatie
musici
over Michael Gees
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Het favoriete speelgoed van de driejarige
(Bielefeld 1953) is de piano. Vanaf vijf jaar krijgt
hij les en met acht wint hij de Steinway-wedstrijd en krijgt hij een studiebeurs voor het Mozarteum in
Salzburg. Gevierd als 'Westfaalse Mozart' studeert hij aan hogescholen in Wenen en Detmold en lijkt het
er op dat een carrière als pianist in het verschiet ligt. Maar het verlangen van het begaafde kind om de
klankwereld op zijn eigen manier te onderzoeken, van noot tot noot als het ware opnieuw uit te vinden
in plaats van het oefenen van de techniek, is sterker.
Het 'wonderkind' ontvlucht met vijftien jaren de druk van een opdoemende wedstrijdcarrière, loopt weg
van school, hogeschool en ouderlijk huis, zorgt als tijdelijke arbeidskracht voor zijn levensonderhoud,
klust bij als hulp bij archeologisch onderzoek en vaart twee jaar op zee.
In 1974 krijgt Michael Gees de mogelijkheid om te studeren aan de Hochschule für Musik und Theather
in Hannover. Hij ontwikkelt op individuele basis pianistische bekwaamheden, componeert, wordt
internationaal als uitstekend liedbegeleider bekend en treedt wereldwijd op.
Met zijn spel laat hij een lang vergeten traditie herleven: delen van een muziekstuk met improvaties op
te sieren.
. Hier worden jong en oud
In 2001 opent Michael Gees het door hem gestichte
aangespoord en aangemoedigd eigen kunstzinnige impulsen te ontdekken en te verwerkelijken.
CPO en EMI hebben veel cd's uitgebracht met Michael Gees. Sinds 2007 is hij verbonden met Challenge
Classics. De daar verschenen 'Schöne Müllerin' (met Christoph Prégardien) werd in 2009 bekroond met
de MIDEM Classical Award en werd toen ook 'Recording of the Year' .
Michael Gees voert solorecitals uit tussen traditie en onbekend terrein, werkt mee aan liederavonden,
melodrama’s en toneelmuziek.

(niet vertaald).
Erik Satie und Robert Schumann stehen mir nahe. Naheliegend daher auch der Gedanke, beider
Kompositionen in einem Programm zu kombinieren. Beiden eignet ein epischer, "minimalistischer" Zug,
die Treue zur Idee, die, einmal vorgebracht, ein ganzes Stück lang gelten darf.Über die wiedergebende
Interpretation der Werke Robert Schumanns und Erik Saties hinaus nehme ich ihre Musik zum Vorbild
und als Anregung zum Nachklang, zu einer Art intentionalen Lauschens. Wieder verfolge ich meine
Idee des schöpferischen Umgangs mit geschriebenem Notentext. Ich lade ein in mein tägliches Erlebnis
der tönenden Welt, aus der ein Werk entsteht und in die es eingeht.Vorbereitend habe ich Schumanns
und Saties Musik nach dem Gesetz durchsucht, nach dem sie angetreten. Ich habe täglich neu sozusagen - ihr Horoskop gedeutet. Was wäre noch alles "drin" gewesen an Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Idee? So hat die forschende Aneignung der Musik beider Komponisten gleichsam Zinsen
erbracht, die ich teilen will.
Die (Hör-) Erwartung, ein Werk habe genau so zu erklingen, wie es dasteht, ist für mich seit jeher eine
Herausforderung. Denn mich interessieren auch die Entwicklungs möglichkeiten einer kompositorischen
Idee, nicht nur ihre Wiedergabe. Ich mag mich nicht abfinden mit einer Tongestalt, die schon fertig ist,
sondern will mich vom Augenblick der Aufführung inspirieren lassen, in diesem Raum, an diesem
Flügel, vor und mit diesen Menschen. Das führt zu spontanen Varianten und unerwarteten
Hörerlebnissen. Die Komposition entsteht jetzt, in diesem Moment, als sei sie extemporierte Musik.
Selbst wenn es sich um gar nichts anderes als um den gedruckten Notentext handelt.Meinen Hörern
und Lesern möchte ich dafür das Wort „historische Aufführungspraxis“ an die Hand geben: es war
einmal gewünscht und üblich, dass Pianisten Werke nicht bloß exekutierten, sondern extemporierte
Varianten hinzuerfanden, also gebundene Improvisation zu Gehör brachten.
Bedingt durch die Reproduzierbarkeit von Musik und der Wiederkehr des stets genau Gleichen, sind
Zeitgenossen allerdings eher gewöhnt, Tempofragen oder Anschlagstechnik zu diskutieren. Meine
Programmkompositionen möchte ich verstanden wissen als einen Schritt auf dem Weg zum Konzert als
unwiederholbarem Ereignis, bei dem es strenggenommen gar kein Publikum gibt: an extemporierter
Musik wirken alle Anwesenden mit.

Notities bij het concert
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Improvisaties op bestaande melodieën waren vroeger, van de Barok tot ver in de Romantiek, heel
normaal. Violisten en pianisten ontwierpen hun eigen cadensen bij de grote soloconcerten, waarin
zij improviseerden op bestaande thema’s en bovendien hun technische kwaliteiten konden etaleren.
In de barokperiode was het heel normaal om allerlei versieringen toe te voegen aan de
voorgeschreven noten. Maar zo’n 100 jaar geleden was het ineens voorbij met improviseren. Musici
zochten vanaf dat moment naar de historisch authentieke uitvoeringspraktijk. Het was niet het
gevoel van de musicus dat centraal stond, maar men zocht naar ‘hoe heeft de componist deze noot
bedoeld’ en daar mocht niet van afgeweken worden. Het heeft er uiteindelijk toe geleid, dat
klassiek geschoolde musici tegenwoordig nauwelijks of helemaal niet kunnen improviseren. Dat is
heel anders bij Michael Gees. Hij laat u horen welke gevoelens de geschreven noten bij hem
oproepen. Hij zal dat doen aan de hand van twee componisten: Robert Schumann en Erik Satie.

Satie in zijn kamer (1891)
Schilderij van Santiago Rusinol

, geboren op 17 mei 1866 in
Honfleur, was maatschappelijk een
buitenstaander. Hij werd gezien als
zonderling en ook als provocateur en leidde
een leven als bohemien. In 1879 werd hij
toegelaten tot het conservatorium in Parijs.
Wegens onvoldoende prestaties in de
pianoklas moest hij daar in 1882 weer
vertrekken. In 1887 vestigde hij zich in
Montmartre. Satie genoot daar van de sfeer
tussen alle kunstenaars en voelde zich
bevrijd van de maatschappelijke dwang.
Hoewel hij stamde uit een welgestelde
familie heeft hij langdurig in armoede
geleefd. Om in zijn levensonderhoud te
voorzien trad hij als pianist op voor café- en
variétépubliek. Ook speelde Satie bij het
cabaret in Le Chat Noir. In 1891 ontmoette
Satie Claude Debussy en later ook Maurice
Ravel. Daaruit ontstond een langdurige,
maar soms wel een gecompliceerde,
vriendschap met deze componisten. Vanaf
1911 zetten Debussy en Ravel zich in voor
de muziek van Satie tijdens de concerten
van de Société Musicale Indépendente en
dat leidde tot meer waardering voor zijn
muziek.

De compositietechniek van Satie was gebaseerd op de middeleeuwse muziek en bouwkunst. Hij
componeerde volgens het principe van een bouwdoos en vond zo een oplossing voor zijn geringe
muziektheoretische kennis. Hij gebruikte geprefabriceerde elementen, die hij los van melodie, ritme
en harmonie hanteerde. Ze waren vrij inwisselbaar op verschillende toonhoogten en werden
regelmatig geheel of gedeeltelijk herhaald. Zo ontstond zijn bekende, wat statische, klankbeeld.
Zijn manier van componeren met eenvoudige middelen stond in schril contrast met de
laatromantische stijl van componeren, zoals we die kennen van de muziek van Richard Wagner.
Saties manier van componeren werd pas in de tweede helft van de 20e eeuw weer belangrijk bij het
ontstaan van de seriële muziek door componisten als Boulez en Stockhausen.

Satie schreef naast zijn composities voor piano veel muziek voor theater en ballet en ook filmmuziek.
Daarnaast heeft hij kamermuziek en vocale muziek geschreven. Na de eerste wereldoorlog kregen
jonge musici meer aandacht voor de muziek van Satie. Zo ontstond de Groupe des Six met de
componisten Auric, Milhaud, Poulenc, Tailleferre, Honegger en Durey, die door het publiek als
leerlingen van Satie werden gezien, maar Satie zelf wilde daar niets van weten. Hij wees elke aanhang
en daaruit voortvloeiende dwang af.De pianowerken van Satie zijn in Nederland bekend geworden
door de bijzondere uitvoeringen van Reinbert de Leeuw. De Gymnopédies en Gnossiennes zijn vroege
werken van Satie uit de periode 1888-1890. Zij latere composities zijn veel minder toegankelijk, Satie
behoorde tot de Parijse avant-garde met invloeden van het Dadaïsme, Ragtime en de Jazz. In 1917, de
eerste wereldoorlog was op zijn bloedigste dieptepunt, werd in Parijs de luidruchtige en circusachtige
productie ‘De Parade’ uitgebracht. Eric Satie schreef de muziek op een libretto van Jean Cocteau,
Pablo Picasso ontwierp het decor en de kostuums. Guillaume Apollinaire gebruikte het woord
‘surrealisme’ voor het eerst in het programmaboekje en Diaghilev zorgde voor een schandaal door
op het toneel een rode vlag van de Russische revolutie te tonen.

Notities bij het concert (vervolg)
componeerde in 1838 een dertigtal korte pianostukjes. In en brief van 17 maart
1838 aan Clara Wieck schreef hij

In tegenstelling tot zijn later in 1848 gecomponeerde
zijn de
niet
bedoeld om door kinderen te worden uitgevoerd. In deze dertien korte stukken gaat het bij
Schumann om fijngevoelige herinneringen aan het verloren paradijs van zijn kindertijd. Maar vooral
had Robert steeds zijn geliefde Clara in zijn gedachten, misschien wel als toekomstige moeder van
zijn kinderen. Het duurde daarna nog twee jaar voordat het huwelijk tussen Robert en Clara gesloten
kon worden.
Schumann was literair zeer onderlegd en deze dubbele aanleg is symbolisch voor de romantiek, een
tijdperk waarin muziek en poëzie zich voortdurend op elkaars terrein bewegen. Voor Schumann was
de piano een middel om een wereld van gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. Hij
bekommerde zich veel minder om virtuositeit dan om de genuanceerde weergave van het poëtische
onderwerp. De instelling van Liszt en Chopin was heel anders. Bij hen was de piano en de virtuositeit
het hoofddoel. De romantische gevoelens van Schumann lenen zich bij uitstek voor improvisaties
door Michael Gees.

Agenda 2014-2015 seizoen 41
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zaterdag 27 september 2014 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Amsterdam Ensemble & Hanneke de Wit (sopraan)
zondag 12 oktober 2014 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Esra Pehlivanli (viool) & Anastasia Safonova (piano)
zondag 26 oktober 2014 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Eva Stegeman (viool) & Folke Nauta (piano), Huib Ramaer (verteller)
zaterdag 15 november 2014 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Goldberg Strijktrio
Anna Magdalena den Herder (altviool), Cécile Gouder de Beauregard (viool),
Marcus van den Munckhof (cello)
zondag 30 november 2014 14.00 u.
Enno Voorhorst (gitaar)

Nunspeet Villa Vennendal

zondag 4 januari 2015 14.00 u.
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

Leo van Wijk, april 2015

zondag 25 januari 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Doris Hochscheid (cello) & Frans van Ruth (piano)
zondag 15 februari 2015 14.00 u.
Nunspeet Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine (viool) & Vincent van Amsterdam (accordeon)
zaterdag 7 maart 2015 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Trio Suleika
Emmy Storms (viool), Pepijn Meeuws (cello), Gabriele Leporatti (piano)
zondag 29 maart 2015 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Jong Talent van Academie Muzikaal Talent o.l.v. Erica Waardenburg
zaterdag 11 april 2015 20.00 u.
Michael Gees (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert heeft plaatsgevonden in Elburg op
zondag 14 december 2014 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. Henny van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Concertkaarten te koop op de concertlocatie. Voorverkoop via de website.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

