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(1770-1827)

1. Allegro ma non tanto
2. Scherzo. Allegro molto
3. Adagio cantabile. Allegro vivace

(1810-1849)

Nocturne nr. 1 in b kl.t.
Nocturne nr. 2 in e kl.t.
Nocturne nr. 3 in B gr.t.

(1822-1890)

1. Allegretto ben moderato
2. Allegro - Quasi lento - Tempo 1 allegro
3. Recitativo - Fantasia. Ben moderato - Largamento con fantasia- Molto vivace
4. Allegretto poco mosso

Biografie
Over de musici
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James Oesi begon zijn muzikale studies
op piano en viool. Hij studeerde
contrabas bij Marike Prins in 2001 in
Johannesburg. Hij was de belangrijkste
bassist bij het de Simfonia Juventi
Orchestra in 2002en bij het Sasol
Nationaal Jeugd Orkest in 2003. In
hetzelfde jaar won James Oesi de eerste
prijs in de Roedean / Yamaha Centenary
Music Competition en in 2005 kreeg hij
een onder-scheiding van The Royal
School of Music. Op de leeftijd van 15
jaar, kreeg James een beurs voor het
Interlochen Arts Camp in Michigan,
waar hij voor in het World Youth
Symphony Orchestra werd geselecteerd
en in 2005 werd hij geselecteerd voor
het Perlman Music Program in New
York James keerde daar terug in de
zomer van 2006 en opnieuw in 2009
voor het 15-jarig bestaan.

Toen hij 16 jaar was ging hij studeren bij
professor Lev Rakov aan het Tsjaikofsky
Moskou Staats Conservatorium. Daar
was hij de jongste leerling en de enige
buitenlandse contrabassist.
In november 2006 won hij de tweede prijs op de 3e Internationale Competitie voor jonge
strijkers, in Moskou. Hij trad in Moskou took op als solist, kamermusicus en orkestlid
James nam deel aan masterclasses van Leon Bosch, de vooraanstaande Zuid-Afrikaanse solo
contrabassist, Satoshi Okamoto van het New York Philharmonic, Klaus Trumpf, en Thomas Martin.
Eeen auditie voor de Zwitserse Global Artistic Foundation in Montreux leidde tot samenwerking
met de wereldberoemde contrabassist Gary Karr bij zijn zomerprogramma Karr Kamp in Victoria,
British Columbia. Het was deze zelfde auditie die leidde tot James verhuizing naar Nederland,
waar hij zijn studie vervolgde aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag onder Quirijn van
Regteren Altena. Met de steun van The Countess of Munster Musical Trust (UK) en als een
ontvanger van de prestigieuze Huygens Scholarship (uitgereikt door de Nederlandse overheid)
voltooide James Oesi de laatste fase van zijn studie in mei 2012. Hij kreeg een 10 met
onderscheiding voor zijn eindexamen en later de toekenning van de Fock Medaille voor het beste
solo-examen van het jaar door het Koninklijk Conservatorium.
James treedt regelmatig op met verschillende ensembles en sinds zijn afstuderen trad o.a. op in
Shanghai, New York, Amsterdam en Witten. Sinds december 2013 is James Oesi assistent van
Quirijn van Regteren Altena bij het Koninklijk Conservatorium Den Haag. In de zomer van 2015
werd James bekroond met een royale subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, die hem in
staat stelde om een contrabas gemaakt in 1872 door Giuseppe Baldantoni te verwerven.
Volledige biografie op http://www.jamesoesi.com/

Andrea Vasi (1989)
begon met pianospelen
op zesjarige leeftijd en
ging 4 jaar later naar de
'Young Talent School'
van het Koninklijk
Conservatorium. Op de
leeftijd van veertien jaar,
won ze de 1e prijs,
persprijs en publieksprijs
op de nationale finale
van het Prinses Christina
Concours (als duo met
violiste Sumire Hara), en
als gevolg daarvan trad
ze op in de Carnegie
Hall. Twee jaar later won
ze opnieuw, dit keer als
duo met violiste Noa Eyl.
Ze trad weers op in de
Carnegie Hall en werd
gevolgd door het TV-programma 'Jonge Musici op de weg naar het concertpodium'.
In 2006, was zij finalist bij het Steinway Pianoconcours in Amsterdam (als solist). In 2012 won ze
samen met sopraan Ellen Valkenburg het 'Musico Lied Concours ‘ in Amsterdam. Eveneens met
Ellen Valkenburg, was zij prijswinnaar bij het Int. Vocalisten Concours in 2014 (categorie' Lied
duo). In 2015 waren ze prijswinnaars bij de Student LiedDuo Concours in Enschede.
Andrea maakte wereldwijd verschillende concertreizen. Veel van haar concerten werden
uitgezonden op radio en/of televisie. Ze was een speciale gast bij o.a. het Gergiev Festival
(Rotterdam) en het Grachtenfestival (Amsterdam), en ze speelde een aantal keren met het ASKO |
Schönberg ensemble.
Na afstuderen aan het VWO, begon zij haar Bachelor of Music studie aan hetzelfde
conservatorium onder prof. Ellen Corver. Samen met haar trad ze regelmatig op tijdens haar
studie. Vervolgens rondde zij haar Master of Music opleiding af met onderscheiding.
Als solist trad ze op met pianoconcerten van Bach, Beethoven, Grieg, Ravel en Stravinsky,. Ze
speelde in diverse orkesten en ensembles. In 2014 was ze 'Young Artist in Residence' tijdens de
Gelderse Muziekzomer van het NJO en was o.a. de solist in Beethovens derde pianoconcert, dat
ze uitvoerde op fortepiano.
Zij volgde masterclasses, cursussen enz. in Nederland, Italië en Oostenrijk. In kamermuziek, had ze
lessen bij het Osiris Trio en vele anderen.
Als duo met trombonist Sebastiaan Kemner, trad ze in de grootste zalen van Nederland als
onderdeel van de Nederlandse Classical Talent Tour. Componist Theo Verbey wijdde zijn nieuwe
werk 'Ballade’ aan het duo. In september 2015 werd zij docent/begeleider aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Volledige biografie op http://www.andreavasi.com/

Notities bij het concert
Begin 19e eeuw, de tijd waarin Beethoven (1710-1827) zijn Cello Sonata No. 3 in A major, Op. 69
schreef was de cello als solo-instrument uit de gratie geraakt. De
van de cello, het bereik van
waarin zijn timbre het best tot zijn recht komt, werd te laag bevonden en de cello werd veelal een
louter begeleidende rol toebedacht. Beethoven plaatste met zijn cellosonates het instrument echter
weer vol in de schijnwerpers en daarna is de cello als solo-instrument nooit meer van het podium
verdwenen. Die vanzelfsprekendheid als solo-instrument is de contrabas nooit ten deel gevallen,
waarschijnlijk om dezelfde reden als de cello aan het begin van de 19e eeuw; het timbre te laag. Het
is echter waarschijnlijk dat het concert van vandaag die veronderstelling overtuigend te lijf gaat. Als
materiaal daarvoor worden twee sonates die tot het standaard repertoire van de cello behoren,
uitgevoerd door contrabas en piano. Zij omsluiten een van de meest gewaardeerde en bekende
pianowerken uit de Romantiek: de Nocturnes op 11 van Chopin.
Aan Beethoven hebben we dus de traditie van de cellosonate te danken. Interessant is dat Beethoven
tot op zekere hoogte wel voorzichtig begon. In de eerste twee sonates, die als sonates voor piano en
cello (en niet andersom!) te boek staan, is de hoofdrol nog voor de piano weggelegd. Bij de derde
sonate die vandaag op de lessenaars staat, krijgt de cello een even virtuoze en volstrekt
gelijkwaardige partij. In de begeleidende tekst bij zijn opnamen van het werk (met Dejan Lazic aan
de piano) noemt de cellist Pieter Wispelwey het opmerkelijk, dat Beethoven voornamelijk snelle
delen voor de combinatie cello piano schreef. Van de 17 delen waaruit de vijf sonates bestaan, zijn er
maar liefst elf Allegro’s.
De wervelende en geestdriftige aard kenmerkt de derde sonate, waarin ook een heel kort, maar
prachtig Adagio is opgenomen. Beethoven schreef het twaalf jaar na zijn eerste twee sonates in zijn
‘middenperiode’ (1802-1912). Hierin schreef hij onder meer zijn meeste symfonisch werken, zijn
Kreutzersonate en de Rasumovsky kwartetten. Deze periode kenmerkt zich door wat de Oxford
’; brutaal, ongegeneerd, ongetemd, woest
Music online vat in de lastig vertaalbare term ‘
misschien. Grote contrasten, ferme uithalen en altijd spannend.
Dat karakter vinden we al terug in het eerste deel van de derde sonate. De cello zet het hoofdthema
neer en wat volgt is een ongeveer 12 minuten lange uitwerking, waarin cello in piano elkaar in de
uitwerkingen opeenvolgen. Het bruuske karakter is hier overduidelijk terug te vinden. Beethoven
heeft zelden een lange aanloop nodig om van mezzo-forte over te gaan naar pianissimo en weer
terug. Ook in het tweede deel moedigt de componist de uitvoerenden aan om vurig te spelen. Het
Scherzo moet Molto Allegro gespeeld worden, en staat bol van ritmisch dansende syncopen, om
verassend licht, bijna achteloos af te sluiten. Dan neemt Beethoven even gas terug. Een heel kort
Adagio zorgt voor een lyrische adempauze van nog geen twee minuten. Daarna is eigenlijk meteen
weer vol gas. Het slotdeel zou, als het niet zo briljant geconstrueerd was, bijna als gefragmenteerd
opgevat kunnen worden. Wervelende passages waarin piano en cello elkaar maar blijven opzwepen
volgen elkaar in rap tempo op, om soms weer plots tot stilstand te komen. Er naar luisterend vraag
je je bijna of het mogelijk is om dit deel op een instrument met de omvang van een contrabas te
spelen…
Na al dit vuurwerk, wellicht om de contrabassist wat broodnodige rust te geven, volgen de
Nocturnes opus 9 voor pianosolo van Frédéric Chopin (1810-1849). Deze Poolse componist, zoon
van een Poolse moeder en Franse vader, kan met recht een wonderkind genoemd worden. Zijn
eerste uitgegeven composities dateren van zijn zevende levensjaar zijn eerste concerten gaf hij op zijn
achtste. Net als vele anderen begon hij zijn carrière als uitvoerend pianovirtuoos, maar al vroeg
zegde hij het concertante leven vaarwel en richtte zich nog uitsluitend op lesgeven en componeren.
Vanzelfsprekend bracht hij zijn eigen werk nog veel ten gehore, maar bijna nooit meer in
concertzalen. De culturele salons, dat was waar Chopin in acteerde, concerteerde en zich ontplooide
als een veel bewonderd pianodocent. Stellen dat Chopin zo ongeveer in zijn eentje het hart van de
virtuoze romantische pianotraditie vertegenwoordigd, is wellicht enerzijds te veel eer, maar doet
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Chopin bij prins Radziwill

hem aan de andere kant veel te weinig recht. Hij vond nieuwe vormen, sferen en paste vrije, bijna
zwevende harmonieën en ritmiek toe, die hun invloed ver buiten de piano hebben doen gelden. De
nocturnes zijn daar een prachtig voorbeeld van. Hoewel andere componisten al eerder het
‘nachtelijke’ als uitgangspunt namen, zijn het de 21 Nocturnes van Chopin die het eeuwige
referentiepunt vormen. De eerste drie die hij onder het opusnummer 9 schreef, voltooide hij 1832 in
Parijs waar hij als Poolse banneling het grootste deel van zijn leven doorbracht. Het zwevende,
dromerige karakter van de eerste nocturne ontstaat door de rechterhand. Waar links het hele stuk
door constant arpeggio’s in achten speelt, krijgt de rechterhand bijna volledige ritmische vrijheid, in
uitgesponnen lange melodielijnen. De tweede nocturne is wellicht zijn meest bekende stuk. Tegen
een licht walsende begeleiding in de linkerhand ontwikkelen de weer vrije melodielijnen zich steeds
vrijer. Chopin voegt steeds meer noten toe en werkt naar een climax in forte toe. De hoge trillers die
daar op volgen, brengen de nocturne weer kalm naar het einde. De derde nocturne kent in
tegenstelling tot de andere twee naast de dromerige sferen een zeer expressief middendeel (agitato),
dat ook in de latere nocturnes is terug te vinden.
De compositiecarrière van César Franck (1822-1890) kent een opmerkelijk verloop. In zijn
geboorteplaats Luik (Wallonië) trad hij al op zijn achtste toe tot het conservatorium, en sleepte daar
verschillende prijzen binnen. Nadat hij in 1837 begonnen was aan het Parijse conservatorium, vielen
hem wederom allerlei prijzen ten deel. Hij maakte zijn Parijse studie echter niet af. Zijn
overambitieuze en tirannieke vader die alles in het werk zette om zijn zoon een beroemd pianist te
maken, haalde César terug naar België voor een concertserie. Echter, de doorbraak bleef uit, zijn
reputatie als pianist raakte enigszins in het slop, en de relatie met zijn teleurgestelde vader
verslechterde. In 1846 brak César met hem, verliet het huis en vestigde zich weer in Parijs. Hij gaf
lessen om zichzelf te onderhouden, trouwde, werd de vertegenwoordiger van een beroemd
orgelbouwer, maar hij componeerde zelden. De ommekeer kwam nadat hij een aanstelling
verdiende als organist in de nieuwe gebouwde Basilique Sainte-Clotilde in 1859. Hoewel Franck zich
primair richtte op het schrijven en spelen van muziek voor de diensten, waren het de improvisaties

Notities bij het concert (vervolg)
buiten de diensten om die hem steeds
meer publiek opleverden. Hij schreef
daarop zijn zeer goed ontvangen
voor orgel, die ook door zijn
vriend Liszt geprezen werden. Er volgde
echter wederom een periode van tien
jaar waarin Franck zo goed als niets
componeerde. Ondertussen ontstond
echter door zijn lessen een club leerlingdiscipelen (o.a. Vincent d’Indy, Dukas,
Lekeu, Chausson) die zich actief inzette
voor de erkenning van Franck als
componist. En het was deze late
erkenning die Franck uiteindelijk naar
zijn laatbloeiende laatste jaren
katapulteerde. Zijn beroemdste werken
dateren allemaal uit de deze periode. Zo
ook de Vioolsonate in A groot, die zelf
net als Franck een opmerkelijke
ontwikkelingsgeschiedenis kende. Franck
schreef de sonate als huwelijkscadeau
voor Eugène Ysaÿe, die het nog tijdens
diezelfde bruiloft ten gehore bracht. Het
stuk was het grootste succes dat Franck
Chopin bij prins Radziwill
tijdens zijn leven meemaakte. Ysaÿe
bleef het spelen, en al snel werd het stuk
Sainte Clotilde rond 1870
onderdeel van het standaardrepertoire
voor de viool. Van het stuk zijn vele
bewerkingen gemaakt voor andere instrumenten (o.a. saxofoon, altviool en dwarsfluit), maar de
cellobewerking is de enige die werd goedgekeurd door Franck zelf. De cellist Jules Desart, een
vriend van Franck, was aanwezig bij een viooluitvoering in Parijs en verzocht Franck om een cello
adaptatie te mogen maken. Hij liet de pianopartij onveranderd, en paste alleen enkele passages aan
die voor de cello technisch onspeelbaar waren. Franck was er dermate content mee, dat hij de
cellopartij liet opnemen in de reguliere gepubliceerde uitgave van de vioolsonate. De titel van de
.
sonate veranderde dan ook naar ‘
Het vierdelige stuk belichaamt Francks ‘grote’ laatromantische stijl, in afwisselend rustige (1 en 3) en
snelle 2 en 4) delen. Thema’s uit de verschillende delen keren weer terug in de andere delen, wat
typisch is voor de cyclische structuren die Franck hanteerde. In het eerste deel wordt het
hoofdthema van de hele sonate geïntroduceerd. Het Allegro dat daar op volgt. is een onstuimig en
gepassioneerd deel, met een ontzettend complexe partij voor de piano. Het tragere derde deel
kent een veel vrijere vorm dan de andere delen en krijgt daardoor een improvisatie-achtig karakter.
In het vlotte en weer zeer intense en virtuoze slotdeel imiteren piano en viool/cello elkaar constant
om samen naar een explosieve slotclimax toe te werken. Een sprekender voorbeeld van intense
laatromantische kamermuziek van het grote gebaar, is bijna niet te vinden. En dat de sonate op
cello minstens even mooi klinkt als op viool, biedt extra vertrouwen in de uitvoering op contrabas.
Eelco van Wijk, 16 januari 2017

Agenda 2016-2017 seizoen 43
zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)
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Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)
zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)
zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 11 december 2016 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat
dhr. Wybe Dijk

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 413327
Beukenlaan 2-1, 3843 BM Harderwijk

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Kasteel De Vanenburg Putten
zaterdag 24 september 2016
1
2
3
4
5

programma
het Osiris Trio
notities bij het concert
agenda seizoen 2016/17
contact en locaties

Fotografie Marco Borggreve

Programma

(1770-1827)
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1. Poco sostenuto - Allegro ma non troppo
2. Allegretto
3. Allegretto ma non troppo
4. Finale. Allegro

(1948-heden)

(1906-1975)

1. Andante moderato
2. Allegro ma non troppo
3. Largo
4. Allegretto

Biografie
Osiris Triomusici

Pagina
Pagina2 2
Het Osiris Trio, met Ellen Corver
piano Peter Brunt-viool en Larissa
Groeneveld- cello werd in 1988
opgericht, en ontving meerdere
onderscheidingen, waaronder de
Philip Morris Finest Selection Prijs en
de Annie Bosboom Prijs als blijk van
erkenning voor hetgeen tot dan toe
bereikt en als ondersteuning voor de
verdere ontwikkeling van hun
internationale loopbaan.
Naast de vele concerten die het Osiris
Trio in Nederland geeft,trad het
inmiddels op in Denemarken,
Estland, Duitsland, Spanje, Engeland
en Zuid-Afrika. Ook werd het trio
door het Concertgebouw uitgenodigd om deel te nemen aan de
serie Rising Stars. Deze concertserie
bracht hen naar de grote concertzalen van Keulen, Londen, Wenen,
Stockholm, Birmingham en NewYork
voor het succesvolle debuutconcert in
Carnegie Hall.

Een door de New York Times zeer goed ontvangen optreden in The Frick Collection leidde tot
een reeks van toernees door de Verenigde Staten en Canada. Het Osiris Trio heeft meerdere malen
opgetreden in het kader van een staatsbezoek.
Het trio heeft inmiddels vele cd’s op hun naam staan, allen lovend ontvangen. Messiaens
“Quatuor pour la fin du Temps” met klarinettist Harmen de Boer ontving een 10 in het
muziekblad Luister en dagblad Het Parool besloot de recensie van de opname van Nederlandse
pianotrio’s met “Internationaal topniveau”. In juni 2011 verscheen bij Challenge Classics een
bijzondere CD; Melodies of Love and Death, beroemde opera-aria’s gearrangeerd voor pianotrio
door Bob Zimmerman.
De repertoirelijst is breed en veelzijdig en omvat het pianotrio-oeuvre van Haydn tot en met
werken van eigentijdse componisten geschreven in opdracht van het Osiris Trio. Componisten als
oa. Klaas de Vries,Willem Jeths, Theo Verbeij , Maarten van Norden, Jan van Vlijmen en Robert
Nasveld hebben op deze wijze bijgedragen aan de uitbreiding van het pianotrio repertoire.Tijdens
het festival “Musica Sacra”,September 2010 gaven zij de wereldpremière van een nieuw werk van
Micheal Finnissy: “De Allerheiligste Ledematen des lijdende Verlossers”.
Ellen Corver, Peter Brunt en Larissa Groeneveld geven hoofdvakles en kamermuziek op het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.Tevens geven zij les in een masteropleiding voor piano
trio op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en ook op het Conservatorium van
Amsterdam .
Foto’s
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Notities bij het concert
Een concert met twee grote pianotrio's en een nieuw werk, gespeeld door musici die wij goed
kennen en die wereldwijd roem vergaren, dat is iets om naar uit te kijken!
In de zomer van 1808 verblijft Beethoven op het landgoed van gravin Anna Maria von Erdödy. Hij
heeft net zijn zesde symfonie, de Pastorale, voltooid. Tijdens zijn verblijf schrijft Beethoven de twee
pianotrio's opus 70, die hij opdraagt aan de grafin 0.en daar ook uitvoert. Het eerste trio is beroemd
geworden als het 'Geister Trio', omdat het langzame deel zo spookachtig klinkt. In het tweede trio
zoekt Beethoven het eerder in de lyriek dan in de contrasten. Het eerste deel begint met een rustige
inleiding (poco sostenuto – een beetje gedragen) met daarna een prettig thema in ¾-maat (allegro
ma non troppo – blij of vlug maar niet te erg). Het tweede deel (allegretto – een beetje blij of vlug)
begint met een rustige, bijna boerse melodie. Het derde begint nog iets rustiger met een
ongecompliceerde melodie in ¾-maat. Het vierde deel (Finale, blij en vlug) is wat heftiger. Na de
eerste melodie horen we een paar onverwachte harmonische wendingen die ons nog steeds modern
in de oren klinken. Al met al een mooi stuk om heerlijk van te genieten.

luisteraar heeft het echter een hoge
amusementswaarde, het klinkt geestig, virtuoos,
lichtvoetig.” Violist Peter Brunt vindt: “Het is
ingenieuze muziek, maar daar heeft niemand last
van. Om te spelen is het ongekend ingewikkeld,
om naar te luisteren heerlijk licht. Het brengt mij
in Walt Disney-sferen, maar toch is het een puur
klassiek meesterwerkje.”
Het langzame eerste deel van het pianotrio opus
67 van Sjostakovitsj begint met een ijzingwekkende thema op de cello, extreem moeilijk
hoog met fluittonen (flageoletten). Het thema
blijft het eerste deel bepalen, al wordt later de
sfeer wat minder grimmig. Het tweede deel is
een duizelingwekkend heftig en snel scherzo, dat
binnen drie minuten voorbij is. Het derde deel is
een passacaglia, een vorm die Bach gebruikte bij
een aantal orgelwerken en Brahms bij het vierde
Bob Zimmerman. Foto: Concertzender.nl
deel van zijn vierde symfonie. Het begint met
acht harde akkoorden in de piano, die zes keer herhaald, en daarbij omspeeld worden. Het derde
deel gaat over in het vierde, dat begint met een pizzicato (getokkeld) thema in de viool. Door de
schijnbare simpelheid doet het deel wat sarcastisch aan.
Beethoven en Sjostakovitsj waren beiden maatschappelijk geëngageerde componisten. Beethoven
was 19 jaar oud toen de Franse Revolutie in 1789 begon. De overheersende rol van de adel, van
macht op grond van afkomst, werd niet meer geaccepteerd. De leus was: Vrijheid, Gelijkheid,
Broederschap. Beethoven was een hartstochtelijk aanhanger van de ideeën achter de Franse
Revolutie. Zijn opera Fidelio gaat over het lot van een politieke gevangene en over bevrijding van
tirannie. Nog sterker is dat het geval in de 9e symfonie, waar Beethoven de tekst 'Alle Menschen
werden Brüder' gebruikt. Desondanks had Beethoven goede relaties met adellijke personen: van hen
kwamen de opdrachten die hem geld opleverden. Bij de pianotrio's van Beethoven speelt zijn
maatschappelijk engagement evenwel geen rol.

Gedenktafels Erdödy landgoed Jedlesee. Foto’s GuentherZ (Wikipedia)

Een bagatel zou je een niemendalletje, een kleinigheidje kunnen noemen. Couperin schreef als eerste
een bagatel voor klavier. Beethoven schreef drie bundels met bagatellen voor de piano. Dat zijn
waarschijnlijk de beroemdste bagatellen.
In november 2014 speelde het Osiris Trio voor het eerst een door hen besteld nieuw stuk van de
Nederlandse componist en arrangeur Bob Zimmerman (1948): vijf of zes briljante bagatellen. De
componist zegt daarover: “Een raadselachtig (maar) glashelder ernstig speelstuk. Het zijn geen vijf
bagatellen, het zijn geen zes bagatellen maar het zijn vijf of zes bagatellen. Het duurde lange tijd
voordat ik een duidelijk beeld had van wat ik wilde schrijven. Toen dat beeld er eenmaal was, ging
het componeren razendsnel. Aan de ‘achterkant’ is het een listig gecomponeerd stuk, intrigerend,
rekenkundig stevig dichtgetimmerd, ik heb het haast wetenschappelijk uitgedokterd. Voor de

Bij veel muziek van Sjostakovitsj en zeker bij zijn trio is dat anders: de permanente dreiging
waaronder hij heeft moeten leven is onderhuids aanwezig. Ook in zijn leven speelt een revolutie een
belangrijke rol, de Russische Revolutie van 1917. Sjostakovitsj was toen 11 jaar oud. In eerste instantie
leidde die revolutie tot veel artistieke vrijheid. Daar kwam een eind aan toen Stalin de Sovjet-Unie in
de jaren '30 veranderde in een ongekend wrede dictatuur. Veel boeren, intellectuelen en kunstenaars
hebben dat niet overleefd. De opdrachten voor componisten kwamen nu niet van rijke mensen,
maar van commissies. Sjostakovitsj moest muziek schrijven die het volk mooi zou vinden. Toen de
opera 'Lady Macbeth van Mtsensk' van Sjostakovitsj een paar keer opgevoerd was, kwam Stalin een
voorstelling bezoeken. Een dag later verscheen een artikel in de Pravda onder de titel: 'Chaos in
plaats van muziek'. De beroemde Sjostakovitsj werd nu een vijand van de staat. De opera werd niet
meer opgevoerd en Sjostakovitsj kroop door het stof. Dat was in de tweede helft van de jaren '30
van de vorige eeuw. Een aantal goede vrienden van Sjostakovitsj verdwenen na te zijn opgepakt
door de geheime dienst. In die jaren sliep Sjostakovitsj altijd met een koffertje met noodzakelijke
spulletjes naast zijn bed. Sjostakovitsj heeft de repressie mogelijk overleefd omdat hij te beroemd was
in het Westen.

Notities bij het concert (vervolg)
In 1939 begon de Tweede Wereldoorlog die Rusland zeer zwaar heeft getroffen. De Duitsers rukten
in september 1941 op tot Leningrad, het huidige Sint Petersburg. Ze hebben het niet kunnen
veroveren, maar wel tot januari 1944 belegerd. De burgers van de stad hebben hier zwaar onder
geleden. Sjostakovitsj was één van hen.
Zijn pianotrio opus 67 is geschreven in 1944. De heftigheid van dit stuk past in deze context. Daar
komen nog twee zaken bij. In die tijd sijpelden voor het eerst de berichten door over de
vernietigingskampen van de nazi's. Daarnaast was de dierbaarste vriend van Sjostakovitsj, de
briljante Ivan Sollertinsky, begin 1944 overleden. Er was kortom veel verdrietigs te verwerken.
Sollertinsky was één van de vele Joodse vrienden van Sjostakovitsj in een sterk antisemitische
samenleving. In het vierde deel introduceert Sjostakovitsj voor het eerst Klezmer elementen.
(Klezmer-muziek is Oost-Europese Joodse volksmuziek). Het trio is opgedragen aan Sollertinsky.
Wouter Molendijk, 16 september 2016

Agenda 2016-2017 seizoen 43
zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)
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Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)
zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)

Dmitri Sjostakovitsj en Ivan Sollertinsky

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 11 december 2016 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

De Verbeelding Zeewolde
zondag 19 maart 2017
1
2
2-3
4
5

programma
over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2016/17 en 2017/18
contact en locaties

Fotografie Architectenbureau René van Zuuk

Programma

(1770-1827)
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1. Adagio sostenuto
2. Allegretto - Trio
3. Presto Agitato

(1955-heden)

(1987- heden)

(1971-heden)

(1810-1849)

(1797-1828)

1. Allegro con fuoco ma non troppo
2. Adagio
3. Presto
4. Allegro

Biografie
Over de musici

Notities bij het concert

(1988, Leidschendam) krijgt zijn eerste pianolessen op de muziekschool in
Leidschendam bij Denise Overeem en later Farida Zejnal. Al gauw wint hij diverse
jeugdconcoursen, waaronder in 2001 het Petrof Festival en Kijkduin Concours. Na een masterclass
van pianist Paolo Giacometti, georganiseerd door het Prinses Christina Concours (PCC), wordt
Tobias door Giacometti uitgenodigd om bij hem te studeren aan de Jong-Talent afdeling van het
Conservatorium in Utrecht.
Tobias studeert bij Paolo Giacometti tot 2007. Hij volgt masterclasses, waaronder bij de beroemde
Maria Joao Pires, Elza Kolodin, Geoffrey Madge, Vladimir Tropp, Evgeni Koroliov en Klaus
Hellwig, Dmitri Bashkirov. Hij doet mee aan verschillende (kamer)muziekcursussen waaronder
Feistritz (Oostenrijk), het Orlando Festival en de Holland Music Sessions. Tobias wint in 2006 met
het pianotrio met Lidewij Faber en Barbara Boeters het Concertgebouw Entree
Kamermuziekconcours. En een jaar later, in 2007, bereikt Tobias de halve finale van het YPFconcours (Young Pianists Foundation) en wint daarbij de prijs voor beste vertolking van
Nederlands compositie na 1914. In datzelfde jaar maakt hij een tournee door Amerika en Canada,
waar hij optreedt in Los Angeles, San Francisco en Vancouver.
Tobias Borsboom voltooit in 2007 het gymnasium in Voorburg en vervolgt zijn studie aan het
Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn. In 2008 maakt hij een tournee door Nederland in
samenwerking met Japanse musici, georganiseerd vanuit het PCC en het Japanse Min-On, en ook
treedt hij op in Milaan. Op het regionale Prinses
Christina Concours in Rotterdam wint hij de 1e prijs.
In 2010 speelt Tobias in de finale van het Nationale
YPF pianoconcours Rachmaninov's 2e pianoconcert
met het Noord Nederlands Orkest onder leiding van
Michel Tabachnik, waarmee hij de 3e prijs wint. Ook
wint hij opnieuw de prijs voor de beste vertolking van
een Nederlandse compositie met zijn uitvoering van
Strides van Theo Loevendie.
Sindsdien wordt hij uitgenodigd om te spelen op
kamermuziekfestivals als Kamermuziek in het Groen,
het Orlando Festival, en het Storioni Festival. Ook
speelt hij met orkest pianoconcerten van o.a.
Beethoven, Rachmaninov en Shostakovitsch.
In 2011 voltooit Tobias de Bachelor aan het
Conservatorium van Amsterdam en vervolgt daar zijn
studie voor de master. Hij wint hij de Grand
Dominique (2012, Venlo), een pianoconcours voor
studenten die studeren aan conservatoria in België,
Nederland en Duitsland en hij is succesvol op onder
andere het Storioni Festival Concours (2011) en het
Grachtenfestival Conservatorium Concours (2012). In
juli-augustus 2012 was hij werkzaam als class
accompanist voor The International Holland Music Sessions. Tobias Borsboom voltooide zijn
Masters of Music bij Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam in 2013.
www.tobiasborsboom.nl (wijst door naar Newarts.com).

Pagina
Pagina2 2

Een pianorecital met een intrigerende mix van heel bekende stukken met nieuwe stukken, dat is
iets om naar uit te kijken. De Mondscheinsonate van Beethoven, drie prachtige nocturnes van
Chopin en de Wanderer fantasie van Schubert zijn zeer geliefde stukken. Daartegenover staan drie
nieuwe stukken die weinig bezoekers zullen kennen. Er valt dus veel te genieten èn te ontdekken
op dit concert.
Tobias Borsboom heeft in de afgelopen jaren prachtige prijzen gewonnen en veel van zich laten
horen. Zijn grote project aan het begin van dit jaar was de presentatie van zijn cd met de titel
Wanderer, deels tot stand gekomen via crowd funding. Het programma van dit recital bestaat
voor het overgrote deel uit stukken die ook op deze cd staan. Voor deze notities heb ik dankbaar
gebruik gemaakt van de teksten uit het bij de cd behorende boekje en van andere teksten op
internet die betrekking hebben op de cd.
Het woord Wanderer komt van het
Duitse werkwoord wandern, wat
zoiets betekent als 'zonder echt doel
rondtrekken'. De eerste regel in de
cyclus "Die schöne Müllerin" van
Schubert is 'Das wandern ist des
Müllers Lust' (het rondzwerven vindt
de molenaar heerlijk). Wagner schrijft
omstreeks 1855 zijn operacyclus Der
Ring des Nibelungen. Daarin zwerft
oppergod Wotan, als het allemaal mis
aan het gaan is, door de wereld en
noemt zichzelf 'Wanderer'.
Laten we eens kijken wat Tobias zelf
over de cd zegt, waarbij ik zijn tekst
iets heb ingekort:
“Wanderer” is mijn debuutalbum. Ik
wilde iets maken dat de luisteraar
aanspoort om op een emotioneel
betrokken manier te luisteren en als
het ware een innerlijke reis aan te
gaan. (…) Ik wilde daarbij dat de helft
bestaat uit nieuwe muziek, maar wel
muziek die mensen een emotioneel
houvast geeft.
Denk je aan de wanderer dan denken
veel mensen aan het beroemde
schilderij van Caspar David Friedrich:
Der Wanderer über dem Nebelmeer (1817) dit schilderij kijken we met de wanderer naar een
majestueus landschap. Zou ik niet graag díe wanderer willen zijn? Een belangrijk element van de
wanderer is de zwerftocht door de natuur en zijn dialoog met zijn omgeving. Ziet hij een
gebroken tak? Dan voelt hij zichzelf gebroken. Ziet hij een barst in het ijs? Dan moet hij denken
aan de deuk die hij opliep in zijn vertrouwen in de liefde.
De wanderer laat zich leiden door het soort gevoelens die vaak 's nachts de kop op steken zoals
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Notities bij het concert (vervolg)
twijfel, gemis, het onderbewuste, en een knagend gevoel dat het geluk daar moet zijn waar hij niet
is. Niet voor niets dat in veel van Schuberts wanderer-liederen een maan aanwezig is als symbool
voor een onbereikbare plek. In het Portugees kennen ze het moeilijk vertaalbare woord
, dat
zich laat omschrijven als een nostalgisch verlangen naar iets dat je mist. Dat gemis hoeft niet per se
iets concreets te zijn, je voelt een leegte die je wilt vullen. Het wandern is, denk ik, je actief laten
leiden door dat saudade gevoel. [einde citaat]
Het woord '
' komt uit het
Italiaans en betekent simpelweg
klankstuk. Maar het kreeg met
name bij Haydn, Mozart en
Beethoven ook een betekenis als
vormschema in vier delen: snellangzaam-dansachtig-snel. De
schreef
Beethoven in 1801. De
Maneschijn is niet van
Beethoven zelf, maar door een
ander verzonnen. Beethoven
schrijft boven het stuk: Sonata
quasi una Fantasia (sonate, het
lijkt wel een fantasie). Dat slaat
waarschijnlijk op de voor een
sonate ongebruikelijke vorm met
een langzaam deel als eerste
deel. Je zou ook kunnen zeggen:
Beethoven heeft een snel eerste
deel weggelaten. Ik vermoed dat het eerste deel mooi zal aansluiten bij het zicht op het water en de
eendjes bij De Verbeelding.
(Jacob ter Veldhuis, 1951) is waarschijnlijk de meest gespeelde hedendaagse Nederlandse
componist. Hij begon zijn muziekcarrière als rockmusicus. Hij streeft ernaar toegankelijke,
welluidende, niet ingewikkelde muziek te schrijven en baseert zich op een mix van klassiek, jazz, pop
en rock. Hij noemt zich avant-popcomponist. De betekenis van saudade is hierboven beschreven. Het
is gecomponeerd in 2012 en duurt 6 minuten.
(1955) probeert in zijn muziek het Universele uit te drukken. Zijn inspiratie vindt hij
bij schrijvers en filosofen. Zijn rijke, tonale toontaal roept bij de luisteraar sterke emoties op. Hij
noemt zijn pianowerk Winter Child uit 1996 zelf een melancholiek stuk en een muzikaal zelfportret.
Het duurt 11 minuten.
(1987) is saxofonist en componist. Een perpetuum mobile is een niet bestaanbaar iets
(machine, apparaat) dat uit zichzelf oneindig lang blijft bewegen. Vigh schreef Perpetuum Mobile in
2014 voor Tobias, die over dit stuk zegt: 'Muzikaal doet dit stuk me denken aan de alsmaar
doorgaande beweging van de kabbelende beek en het draaiende wiel in liederen uit "Die schöne
Müllerin" van Schubert en ook aan de als maar herhaalde tonen van het orgeltje in Schubert's lied
"Der Leiermann".' Ook zegt Tobias: 'Dit stuk roept voor mij de grote vraag uit de Romantiek op: wil
je op een betrokken manier leven of loop je voor het leven weg?'
Het cd-boekje zegt over dit stuk: het is geen verrassing dat pulserende ritmes hier karakteristiek zijn.
De slagwerkachtige aard van dit stuk komen wellicht voort uit de Hongaarse afkomst van de

componist, ze doen denken aan werken van Béla Bartók. De noten blijven komen, maar de ritmische
patronen verschuiven. Samen creëert dat een onheilspellende wanorde waartegenover de ordening
van de grotere lijnen staat. Geagiteerde passages worden afgewisseld met lieflijkere waarbij jazzachtige akkoorden in de rechterhand een gevoel van rust creëren. [einde citaat]
is afgeleid uit het Italiaanse notturno, kleine nachtmuziek. Mozart schreef 'Eine kleine
Nachtmusik' en ook andere stukken dat hij notturno noemde. De Iers-Russische componist John Field
schreef als eerste nocturnes voor de piano, vanaf 1812.
was een begaafd pianist. Hij heeft als componist grote bijdragen geleverd aan het verder
ontwikkelen van de techniek van het spelen op de piano. Daarbij heeft hij nieuwe vormen
uitgevonden. De nocturne heeft hij overgenomen van John Field. Ze hebben elkaar ook ontmoet.
Chopin's nocturnes zijn geliefde werken. Het zijn sfeerstukken die globaal de volgende vorm hebben:
ze beginnen met een dromerige melodie, vaak in mineur, met mooie harmonieën in de begeleiding.
Na een tijdje onderbreekt Chopin de rust met een wat heftiger middendeel, waarna het rustige begin
terug komt.
De nocturne opus 48/1 heeft een middendeel dat begint als een rustig koraal. Maar dan explodeert
het bijna. Het beginthema komt terug, maar echt rustig wordt het niet meer.
De nocturne opus 15/1 volgt precies het boven vermelde schema.
De nocturne opus 37/2 heeft als vormschema ABABA, waarbij het B gedeelte ook koraalachtig is.
Voor Tobias passen deze nocturnes bij het Wanderer idee omdat ze voor hem bij de intimiteit van de
nacht passen, de tijd dat ons onderbewustzijn het overneemt. Hij heeft het gevoel dat de mysterieuze
melodieën van Chopin hem iets willen vertellen.
schreef de Wanderer fantasie in 1822, hetzelfde jaar waarin Beethoven zijn laatste
pianosonate schreef. Schubert kon het stuk zelf niet echt goed spelen, het was voor hem technisch te
veeleisend. De fantasie bestaat uit vier delen die zonder pauze in elkaar overgaan. Het eerste deel
(blij, met vuur, maar niet te erg) begint met een eenvoudig ritmisch motief dat gaandeweg steeds
virtuozer wordt. Het tweede deel (rustig) begint met een zangerige melodie. Het derde deel
(gehaast) begint met een sterk ritmisch motief, dat virtuoos onderbroken wordt. Er komt nog even
een stukje lied tussendoor. En nog een ander lied. Maar dan komt nog één keer het ritmische motief
dat weer culmineert in virtuoos passagewerk. Het vierde deel begint als een fuga, met het ritmische
motief uit het eerste deel. Maar dan wordt de fuga onderbroken door een machtige, haast orkestrale
passage. De fuga komt terug, met tremolo's, en wordt weer onderbroken, het is een echte fantasie!
Het slot is magistraal, waarbij de volle omvang van de toenmalige pianoforte helemaal tot zijn recht
komt.
De naam Wanderer fantasie heeft Schubert niet zelf bedacht. Als thema van het tweede deel heeft
Schubert de melodie gebruikt van het tweede couplet van zijn lied Der Wanderer. (Op Youtube,
door Fischer Dieskau gezongen, klinkt dat na 1'58: Die Sonne dünkt mich hier so kalt.) Ook andere
elementen uit deze fantasie zijn daarvan afgeleid, maar het bespreken daarvan past niet op deze
plaats. Samenvattend: dit is een revolutionair, ontroerend en virtuoos stuk, waarin Schubert alle
facetten van zijn geweldige compositorische talent laat zien.
Wouter Molendijk,
10 maart 2017
Foto’s:
a. Caspar David Friedrich: Wanderer über dem Nebelmeer, Hamburger Kunsthalle.
b. Caspar David Friedrich: Mann und Frau in Betrachtung des Mondes, Nationalgalerie Berlin.
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zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)

Agenda 2017-2018 seizoen 44
Putten Kasteel De Vanenburg
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zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)

zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)

zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 26 november 2017 20.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 17 december 2017 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat
dhr. Wybe Dijk

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 413327
Beukenlaan 2-1, 3843 BM Harderwijk

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Kasteel De Vanenburg Putten
zaterdag 1 april 2017
1
2
2-3
4
5

programma
over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2016/17 en 2017/18
contact en locaties

Programma

(1756-1791)
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1. Allegro moderato
2. Andante
3. Menuetto: Allegretto - Trio
4. Allegretto ma non troppo - Più Allegro

(1957-heden)

(1797-1828)

1. Allegro molto moderato
2. Andante un poco moto
3. Scherzo: Allegro vivace - Trio: Allegretto
4. Allegro assai

Biografie
Over de musici

Notities bij het concert

Het Ruysdael Kwartet werd opgericht in 1996, toen alle leden studeerden aan het conservatorium
in Den Haag. In de begintijd volgden zij lessen bij leden van het Amadeus Quartett, Hagen
Quartett en Quatuor Mosaïques. Ook studeerde het kwartet twee jaar lang bij het Alban Berg
Quartett aan de Hochschule für Musik in Keulen. Binnen enkele jaren wist het Ruysdael Kwartet
zijn naam te vestigen in binnen- en buitenland en wordt sindsdien regelmatig uitgenodigd voor
concerten, festivals en masterclasses.
Tijdens deelname aan de
“Internationale
Sommerakademie PragWien-Budapest” (19992001) won het kwartet
achtereenvolgens de Béla
Bartók Prijs (1999), de
Alban Berg Prijs (2000) en
de Tomastik-Infeld Prijs
(2001). Deze
onderscheidingen leidden
tot opnamen voor de
Österreichische Rundfunk.
Het Ruysdael Kwartet is
winnaar van het “Charles
Hennen Internationaal
Kamermuziekconcours
2000” in Heerlen, en werd het de “Prix de la SACEM” toegekend in de finale van het “Concours
International de Quatuor à Cordes 2001” in Bordeaux. In maart 2002 wonnen zij de Persprijs en
de AVRO-prijs in de finale van de Vriendenkrans in het Concertgebouw te Amsterdam. Verder
werden zij in 2006 onderscheiden met de prestigieuze Kersjes van de Groenekan Prijs.
Het Ruysdael Kwartet speelt naast klassiek repertoire regelmatig werk van hedendaagse
componisten. Zo ging het op toernee met Jacob ter Veldhuis met een programma rond het derde
strijkkwartet van deze prominente Nederlandse componist. “Aufgerichtet, Untereinander” werd
speciaal voor het kwartet gecomponeerd door Eric Verbugt, evenals Gabriel Prokofjev’s 3e
kwartet, door het Ruysdael in premiere gebracht in Wigmore Hall in Londen. Hiernaast werkt het
Ruysdael regelmatig samen met prominente gastmuzikanten zoals Rafael Wallfisch, Gavriel Lipkind,
Johannette Zomer en Lavinia Meijer.
In juni 2015 vond het eerste Zoom! kamermuziekfestival in de gemeente Rheden plaats. Het
Ruysdael Kwartet was initiatiefnemer en gastheer en ontving een aantal prominente gasten ,
waaronder Nino Gvetadze, Dmitri Ferschtmann en het Doric String Quartet. De 3e editie vindt in
juni 2017 plaats. Zie voor nadere informatie: http://www.zoomfestival.nl/nl/
Het Ruysdael Kwartet heeft reeds 5 cd’s opgenomen. De serie “Russian Generations” is
internationaal gelauwerd en de vertolking van de kwartetten van Tsjaikovsky kwam in het
radioprogramma “Diskotabel” meerdere malen unaniem als favoriet uit de bus.
Uitgebreide informatie op: http://ruysdaelkwartet.nl/
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Na zijn grote carrière als wonderkind lukte het
nauwelijks om zich als
hofmusicus in Salzburg te gedragen als de ondergeschikte die hij was. In 1781, hij was 25, hield hij
het niet meer uit, nam ontslag en vertrok naar Wenen. Als hij daar een aanstelling zou kunnen
krijgen die paste bij zijn capaciteiten zou dat mooi zijn, maar hij vertrouwde erop dat hij zich als
free-lance musicus zou kunnen redden in deze metropool, waar een enorme markt was voor
allerlei vormen van muziek.
Kort na Mozarts aankomst in Wenen leerde de hij de nieuwste bundel strijkkwartetten van Haydn
kennen, diens op. 33, volgens Haydn zelf geschreven ‘op een heel nieuwe manier’. Hij zag maar
al te goed in wat dat nieuwe inhield. Haydn had de gebruikelijke rolverdeling tussen de
instrumenten – de eerste viool de melodie, de tweede viool een ‘tweede stem’ of samen met alt
begeleiding, de cello als dragen de baspartij – ver achter zich gelaten. In plaats daarvan wisselen
de rollen voortdurend en alle vier de instrumenten nemen volop deel aan de verwerking van het
thematisch materiaal. Mozart voelde zich geweldig uitgedaagd en besloot zelf ook een bundel van
zes kwartetten te schrijven naar Haydns voorbeeld. Deze kwartetten hebben hem ongewoon veel
moeite gekost. Hij was gewend om heel snel te werken – het schijnt dat hij voor de Ouverture
Don Giovanni één dag nodig heeft gehad – maar nu duurde het bijna drie jaar voor hij helemaal
tevreden was. Meer dan bij enig ander werk bleef hij correcties maken en passages compleet
herschrijven. Van het voor Mozarts doen moeizame compositieproces is overigens niets te horen.
Toen de kwartetten eindelijk konden worden uitgegeven droeg Mozart ze op aan Haydn, in die
tijd de meest gevierde componist in heel Europa. Intussen had Mozart Haydn ook persoonlijk
leren kennen, en Haydn was in januari 1785 aanwezig bij de eerste uitvoering. De waardering was
volkomen wederzijds; Haydn heeft meer dan eens verklaard dat Mozart volgens hem een groter
musicus was dan hij zelf.
Het kwartet in d klein KV 421 is het tweede in de bundel en bestaat uit de klassieke vier delen. De
mineurtoonsoort geeft het eerste deel al vanaf het begin een ongewoon ernstig karakter. De
enorme sprongen in de melodie, zoals Mozart ook wel toepaste in opera-aria’s, geven het
hoofdthema een dramatische lading. Het tweede deel, een Andante in F groot, is het meest
‘Haydneske’ van het hele kwartet, vooral doordat het thema is opgebouwd uit heel korte
motieven. Het derde deel, zoals gebruikelijk een menuet, staat weer in d klein. De eerste viool
speelt in het thema zo’n overtuigende melodie dat het je als luisteraar gemakkelijk ontgaat hoe
doorwrocht de hele vierstemmige zetting is, met alle imitaties en een chromatische harmoniek.
Het trio, in majeur, vormt daarmee een ongelooflijk contrast; het is een solo voor de eerste viool,
helemaal in ‘Lombardisch’ ritme (kort-lang), met pizzicato-begeleiding en klinkt als een gestileerde
volksdans. Het laatste deel is een thema met vijf variaties.
In de tweede helft van de vorige eeuw
begonnen oosterse musici zich te
interesseren voor westerse muziek, en
dan met name voor de recente
is
ontwikkelingen daarin.
daarvan een sprekend voorbeeld. Hij
werd geboren in een dorp in de
provincie Hunan in het zuidoosten van
China en was als kind al zeer geboeid
door de traditionele rituelen in zijn
omgeving, vooral door de muziek die
daarbij werd gemaakt. Tijdens de
Culturele Revolutie in de jaren 1970
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Notities bij het concert (vervolg)

zeker onder musici, dat bijvoorbeeld zijn strijkkwartetten gespeeld werden door het ensemble dat
ook Beethovens kwartetten in première had gebracht.

werd alles wat met oude religieuze gebruiken te maken had door de autoriteiten ten strengste
afgekeurd en Tan Dun belandde in een staatscummune om rijst te planten. Dat hielp niet: in die
commune leerde hij van boeren traditionele Chinese snaarinstrumenten te bespelen. Door
omstandigheden kreeg hij de kans mee te reizen met een groep van de Opera van Peking, en vanuit
die groep kon hij gaan studeren aan het Centrale Conservatorium in Peking. Daar luisterde hij veel
naar muziek van Toru Takemitsu, een van de belangrijkste Japanse componisten van na de Tweede
Wereldoorlog, een pionier die een muzikale taal zocht op basis van zowel de eigen traditie als de
westerse muziek. Een dergelijke weg zou Tan Dun ook gaan volgen.
In 1986 vestigde hij zich in New York, waar hij carrière maakte als componist en dirigent. Eight
colors voor strijkkwartet is het eerste werk dat Tan Dun na zijn aankomst in Amerika schreef. Hij ziet
het als zijn eerste reactie op zijn kennismaking met de ‘geconcentreerde, lyrische taal van de westerse
atonaliteit’, de muziek van Arnold Schönberg en zijn navolgers. Een antwoord vanuit zijn eigen
culturele achtergrond, gebruik makend van Chinese kleuren en de technieken van de Peking Opera,
waar hij zo vertrouwd mee was. De bijzondere klankkleuren en zelfs de speciale streektechnieken in
het stuk zijn ontleend aan die traditie. Eight colors bestaat uit acht korte schetsen, die samen een
drama vormen, als een soort rituele theatervoorstelling. De inspiratie vanuit de traditionele Chinese
opera blijkt al uit de titels: Peking Opera, Rose Actrice, Zwarte Dans, Trommel en Gong, Rode Sona
(de sona is een Chinees blaasinstrument, een soort hobo). Een andere inspiratiebron is het rituele
reciteren dat wordt beoefend in Boeddhistische kloosters (Zen).
t met de paplepel ingegoten. Als kind leerde hij viool spelen van een
Kamermuziek was
oudere broer. In het familiekwartet speelden twee broers viool, Franz altviool en hun vader cello.
Waarschijnlijk componeerde Franz zijn eerste kwartet al toen hij pas elf jaar oud was. Zijn vroege
kamermuziek moet bedoeld zijn voor de huiselijke kring of voor zijn vrienden op het internaat waar
hij jarenlang woonde.
Het kwartet in G groot D.887 dat we vandaag horen is Schuberts laatste. Hij schreef het in 1826,
twee jaar voor zijn dood. In zijn laatste levensjaren had hij het niet gemakkelijk. Hij leed al enkele
jaren aan syfilis en moet beseft hebben dat hij niet oud zou worden. Voor zijn inkomsten was hij
afhankelijk van wat uitgevers hem wilden betalen – dat was niet veel – en van de steun van
vrienden. Pogingen om een betaalde baan te krijgen waren op niets uitgelopen, en hij was geen
instrumentale virtuoos die concerten kon geven. Eigenlijk wilde hij alleen maar componeren, wat hij
al jaren met grote ijver deed, het ene stuk na het andere. Wel had hij intussen zoveel naam gemaakt,

Veel van Schuberts latere instrumentale werken hebben reusachtige afmetingen. Toen Schumann in
1839 Schuberts laatste symfonie ontdekte, de ‘Grote C-dur’, prees hij de ‘hemelse lengte’. Die
uitdrukking is zeker ook van toepassing op D.887. Alle delen duren niet alleen ongehoord lang, zeker
voor die tijd, maar er zijn ook passages die meer ‘tevoorschijn komen’ dan ‘beginnen’, alsof ze er
eigenlijk al lang waren, en ook eindeloos zouden kunnen doorgaan, als een droombeeld van een
andere, mooiere wereld, die vroeg of laat moet wijken voor de aardse werkelijkheid. Het tweede
thema van het eerste deel is hier een goed voorbeeld van. Dit eerste deel wordt verder beheerst door
enorme tegenstellingen en sterke dramatische effecten. Het begint met een motto, een lang
aangehouden majeur-akkoord dat zacht begint, dan aanzwelt en opeens overgaat naar mineur.
Wisselingen van majeur naar mineur en andersom, van licht naar donker, komen later in allerlei
vormen weer terug, ook in andere delen.
Ook het tweede deel begint met een motto, in dit geval een korte vraag. Het antwoord daarop is
een langzame melodie van de cello. Later volgen heftige dramatische verwikkelingen.
Als derde deel van symfonieën en kwartetten schreef Schuberts idool Beethoven vaak een snel
scherzo in plaats van het klassieke menuet. Schubert volgt hier dit voorbeeld, maar op een heel
persoonlijke manier. De toonsoort b klein, het hoge tempo en het pianissimo begin zorgen voor een
bijna griezelig effect. Het trio heeft een veel rustiger tempo, staat in majeur en is weer een voorbeeld
van een melodie die eindeloos door zou kunnen gaan.
Het laatste deel is een rondo met het karakter van een wervelende tarantella. In het refrein dat
telkens terugkomt wisselen majeur en mineur elkaar snel af.
Hans Maas
25 maart 2017
Foto’s 1 en 2. Tan Dun. Website tandun.com
Foto 3. Een foto van Schubert? Lijkt zanger Richard Tauber hier niet veel op Franz Schubert (Tauber
in een Engelse film uit 1934, waarin hij speelt en zingt).

Agenda 2016-2017 seizoen 43
zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)

Agenda 2017-2018 seizoen 44
Putten Kasteel De Vanenburg
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zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)

zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)

zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 26 november 2017 20.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 17 december 2017 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat
dhr. Wybe Dijk

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 413327
Beukenlaan 2-1, 3843 BM Harderwijk

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Oude Kerk Ermelo
zaterdag 8 oktober 2016
1
2
3/4
4
5

Oude Kerk Ermelo Foto LvW

programma
over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2016/17
contact en locaties

Programma
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(1792-1868)

(1797-1848)

(1867-1944)

(1879-1936)

(1842-1924)

(1834-1886)

(1961-heden)

(1813-1901)

1. Hôtel des Roches Noires à Trouville [Monet]
2. Sentier dans les bois [Renoir]
3. Le ballet espagnol [Manet]

Biografie
Over de musici
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(1959) werd, nadat hij een
jaar lang als gaststudent aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag studeerde,
toegelaten tot de klas van professor Heinz
Holliger in Freiburg, Duitsland. In 1981 slaagde
hij cum laude voor zijn eindexamen. Dit stelde
hem in staat om verder te studeren voor het
diploma van solo-hoboïst. In 1984 werd hij
cum laude bekroond met de ‘Soloist's
Diploma’. Vervolgens studeerde hij bij
Nikolaus Harnoncourt en Maurice Bourgue.
Hij maakte zijn debuut als solist in 1983 in het
Concertgebouw in Amsterdam met het
hoboconcert van Richard Strauss. In 1985
werd hij professor voor hobo aan het
Conservatorium van Utrecht en sinds 2007
ook aan het Conservatorium van Amsterdam.

(1954) 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.

Sinds 1981 heeft Ernest Rombout een drukke
solocarrière. Hij trad op bij festivals zoals de
Biënnale in Venetië, de Ludwigsburger
Festspiele, de Donaueschinger Musiktage, het
Takefu International Music Festival in Japan en
het Zomerfestival in Los Angeles.

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
Fotografie: Ger Wijtsma 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.

Hij heeft gewerkt met dirigenten als
Christopher Hogwood, Marc Foster, Ernest
Bour, Ed Spanjaard, Jaap van Zweden en
Heinz Holliger. Naast zijn optredens met
orkesten als het Radio Symphonie Orchester Berlin, Nederland Radio Filharmonisch Orkest, The
Prague Chamber Orchestra, de Wiener String Solisten en het Nieuw Ensemble Amsterdam.
Rombout heeft tal van radio-, televisie- en cd-opnamen gemaakt in heel Europa. In 1990 maakte hij
zijn eerste reis naar de Verenigde Staten.
Hij nam op CD de hoboconcerten van Haydn en Mozart op met het Concertgebouw Kamerorkest.
In de zomer van 1998 maakte hij deel uit van de jury van de Internationale Competitie voor hobo
in Genève. Ernest Rombout houdt zich ook bezig met moderne muziek en er zijn talrijke
composities voor hem geschreven door bekende hedendaagse componisten.
Naast solist is Ernest Rombout ook lid van het Nieuw Ensemble Amsterdam (hedendaagse muziek),
Het Atlas Ensemble (hedendaagse muziek waarbij instrumenten en stijlen uit Europa en het middenen verre oosten gecombineerd worden). Hij dirigeert deze ensembles af en toe, evenals grotere
kamermuziekprojecten aan beide conservatoria.
Hij is tevens mede-oprichter van de Sinfonietta Amsterdam en was solo-hoboïst van The Nederland
Symphony Orchestra. Ernest Rombout heeft ook vele masterclasses gegeven o.a. in Londen, Graz,
Lissabon, Moskou en Liechtenstein.

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.

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.
N.B. Erika Waardenburg trad met een aantal studenten van het AMT op 29 maart 2015 met groot
succes op in Zeewolde. Eerder trad zij met studenten van deze opleiding op in de Catharinakapel
op 21 mei 2006, in het kader van het ‘concert voor jonge talenten’.

Notities bij het concert
‘Omaggio’: een eerbetoon
Het programma van vanavond bewijst in de eerste plaats eer aan de kunst van de Italiaanse
belcanto-opera van de negentiende eeuw. Het genre opera, een Italiaanse uitvinding, was toen
ongeveer twee eeuwen oud en populairder dan ooit. Melodieën uit succesvolle opera’s werden
publiek eigendom. Instrumentale virtuozen kozen graag populaire aria’s om variaties over te
schrijven of combineerden allerlei materiaal uit een opera tot een van de talloze Fantasieën.
Maar meeliften op de bekendheid van de muziek was niet de enige reden waarom instrumentalisten
zich interesseerden voor het belcanto-repertoire. Het zingen van de operasterren diende ook als
voorbeeld; de stem gold als het ideale instrument, het middel bij uitstek om de meest persoonlijke
emoties tot uitdrukking te brengen.
De belcanto-stijl van componeren met zijn lange, vloeiende melodische lijnen en virtuoze
versieringen, bij een vaak heel eenvoudige begeleiding, was alleen maar mogelijk dankzij de
grandioze techniek van de vocalisten. De basis van die techniek was een geweldige beheersing van de
adem – geen wonder dat vooral blazers zich graag lieten inspireren door het gebruik van de stem in
de opera. Dankzij hun adembeheersing konden vocalisten hun stem maximaal laten resoneren, vorm
geven aan grote muzikale lijnen en alle mogelijke kleurschakeringen aanbrengen. Voor een
instrumentalist is operamuziek spelen een manier om steeds weer nieuwe mogelijkheden te
ontdekken en te ontwikkelen op het gebied van toonvorming, frasering en expressie. De grote Franse
fluitist Marcel Moyse publiceerde nog in de tweede helft van de twintigste eeuw een bundel Tone
Development Through Interpretation, die vrijwel volledig uit operafragmenten bestaat.
Stem en blaasinstrument zijn dus verwant door de adem. In veel belcanto-aria’s zet de stem
bovendien pas in nadat de belangrijkste melodie eerst is gespeeld door bijvoorbeeld een fluit of een
hobo. De harp was daarbij een geliefd begeleidingsinstrument; veel begeleidingen van de aria’s in dit
programma worden ook in de opera door de harp gespeeld.
De loopbaan van Gioacchino Rossini in de opera duurde nog geen twintig jaar, van ca. 1813 tot
1829, maar zijn successen en zijn invloed waren overweldigend. Al op zijn eenentwintigste was hij
het idool van het Italiaanse operapubliek. Hij had niet alleen een ongelooflijk goed gevoel voor
theater in het algemeen maar ook een geweldig talent om met ogenschijnlijk eenvoudige middelen
muziek te schrijven die goed in het gehoor ligt, maar ook vol dramatische verrassingen zit.
Otello, naar de tragedie van Shakespeare, kwam voor het eerst op de planken in 1816. Rossini schreef
de aria van Desdemona Assisa a pie d’un salice in de vorm van een thema met variaties, die prachtig
laten horen hoe versieringen kunnen bijdragen aan de expressie.
Rossini vertrok in 1823 naar het buitenland en hield enkele jaren later zelfs op met het componeren
van opera’s. Zo kwam er in Italië wat meer ruimte voor jongere collega’s. Vooral na 1830 maakte
Gaetano Donizetti internationaal furore. Zijn Lucrezia Borgia, een opera over misschien wel de
beruchtste gifmengster uit de geschiedenis, ging in 1833 in Milaan in première. De aria Com’è bello
komt uit het eerste bedrijf. Lucrezia bewondert een slapende jongeman – haar zoon, maar dat weet
zij nog niet, al het onheil komt later in dit melodrama.
De Italiaanse harpist Luigi Maurizio Tedeschi koos pas definitief voor de muziek na een studie
natuurkunde. Als componist was hij autodidact. Zijn Elegie (‘Treurzang’) sluit perfect aan bij de
belcanto-traditie. Het is een instrumentale aria die weggelopen lijkt uit een opera.
Ook Ottorino Respighi schreef opera’s, maar hij was de eerste Italiaanse componist na meer dan een
eeuw die vooral naam maakte met zijn instrumentale muziek. Het bekendst zijn zijn briljant
georkestreerde muzikale schilderingen van Rome en omgeving, zoals Pini di Roma en Fontane di
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Roma. Daarnaast verdiepte hij zich ook in muziek van de zestiende en zeventiende eeuw en
verwerkte zijn liefde daarvoor in zijn latere werken. De Siciliana is oorspronkelijk een deel uit
Respighi’s derde suite Antiche arie e danze. Het is een vrije bewerking voor strijkorkest van een
anoniem stuk voor luit uit de tijd rond 1600. De Frans-Amerikaanse harpist Marcel Grandjany
bewerkte het op zijn beurt voor harp en bracht het zo weer terug naar de intieme sfeer van één
tokkelinstrument. Eerst is een eenvoudige, zangerige melodie in het typische, wiegende siciliano-ritme
te horen, die vervolgens wordt gevarieerd.
Antonio Pasculli kon als het ware toveren op zijn instrument, de hobo. Hij werd daarom wel ‘de
Paganini van de hobo’ genoemd. Hij woonde zijn hele leven in Palermo op Sicilië maar maakte grote
tournees door Italië, Oostenrijk en Duitsland. Zijn Omaggio a Bellini voor Engelse hoorn en harp is
gebaseerd op fragmenten uit twee van Vincenzo Bellini’s succesvolste opera’s, Il pirata (‘De piraat’)
en La sonnambula (‘De slaapwandelaarster’). Bellini is de derde grootheid van de belcanto-opera in
de eerste helft van de negentiende eeuw. Zijn melodiek heeft meer dan die van zijn generatiegenoot
Donizetti een aristocratische verfijning, die op veel andere componisten diepe indruk maakte. Chopin
heeft zich bijvoorbeeld graag door Bellini laten inspireren (wat vooral te horen is in de Nocturnes),
en niemand minder dan de oer-Duitse Wagner bekende eens dat hij wilde dat hij zulke melodieën
kon schrijven.
Amilcare Ponchielli was meer dan twintig jaar jonger dan Verdi, maar deze laatste had zo’n
dominante positie in het Italiaanse muziekleven in de tweede helft van de negentiende eeuw dat
Ponchielli’s ster nooit de glans gekregen heeft die hij verdiende. La Gioconda (première 1876) is zijn
bekendste opera (misschien kent u de Urendans?). In de aria Cielo e mar staat de held op zijn schip te
wachten op zijn geliefde, die over het water naar hem toe zal komen, en bezingt het schouwspel van
de zee en de hemel daarboven.
De achternaam Silvestrini is dan wel Italiaans, de
voornaam Gilles verraadt dat deze hoboïst en
componist een Fransman is. Na zijn hobostudie
voltooide hij in Parijs ook een studie compositie,
waarbij hij zich speciaal toelegde op filmmuziek. Hij
heeft voor uiteenlopende bezettingen geschreven,
maar de nadruk ligt in zijn werk toch wel op zijn
eigen instrument. De titels van de drie etudes
verwijzen naar schilderijen van beroemde Franse
impressionisten: Hôtel des Roches Noires à
Trouville (‘Hotel van de zwarte rotsen in
Trouville’) van Monet, Sentier dans les bois
(‘Bospad’) van Renoir en Le ballet espagnol (‘Het
Spaanse ballet’) van Manet. Dit geeft al aan dat
deze stukken niet in de eerste plaats opgevat
moeten worden als technische uitdagingen – dat
zijn ze zeker, zoals het etudes betaamt – maar als
poëtische impressies, in een echt Frans idioom.
De muziek van Giuseppe Verdi is stevig geworteld
in de belcanto-traditie van Bellini en Donizetti,
maar Verdi was veel meer dan zijn voorgangers
bereid de pure schoonheid van de stem op te
offeren aan een dramatische werking. Daarbij had
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hij een geweldig gevoel voor pakkende melodieën, waarvan er verschillende heel snel gemeengoed
werden. Il trovatore (‘De troubadour’, 1853) is een van de opera’s waarmee hij zijn internationale
roem vestigde. De beroemde aria Ah sì, ben mio is een liefdeslied van de held terwijl hij in groot
gevaar verkeert, een belcanto-melodie met felle, dramatische accenten.

zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)

Rossini’s La Cenerentola is een vrije bewerking van het Assepoester-sprookje. De selectie is
afkomstig uit de eind-goed-al-goed-finale, waarin alle aangedane narigheid wordt vergeven.

zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)

Hans Maas, 30 september 2016

Putten Kasteel De Vanenburg

zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)
zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 11 december 2016 Aanvang: 14.00 uur

Achtereenvolgens de genoemde schilderijen van Monet, Renoir,
Manet
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Catharinakapel Harderwijk
zondag 23 oktober 2016
1
2
3/4
4
5

programma
over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2016/17
contact en locaties

Programma
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(1756-1791)

Allegro vivace
Andante sostenuto
Rondo. Allegro

(1899-1963)

Allegro con fuoco
Intermezzo. Très lent et calme
Presto tragico. Strictement la double plus lent
pauze

(1875-1937)

(1884-1964)

(1900-1990)

(1898-1937)

Allegretto
Blues. Moderato
Perpetuum mobile. Allegro

Biografie
Over de musici
(1951) studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Hans
Dercksen. Na zijn eindexamen in 1987 specialiseerde hij zich in kamermuziek bij Hans Broekman en
in 20ste-eeuwse pianomuziek bij Alexandre Hrisanide. Ook volgde hij lessen bij Yuri Egorov.
Marcel Worms is aktief als kamermuziekspeler en als solist: in 1990 bracht hij in een recital in de
IJsbreker jeugdwerken van Schönberg in première en in 1991 voerde hij het complete pianowerk
van Janácek uit. Sinds het seizoen 1992/1993 voert hij op de Nederlandse podia het programma
Jazzinvloeden in de 20ste-eeuwse pianomuziek uit. In 1994 is het programma voor het label
BVHaast op CD verschenen. Sedertdien speelde Marcel Worms dit programma ook in vele
Europese landen, de Oekraïne, Rusland, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Indonesië.
Met de door hem opgerichte Groupe des Sept voerde Marcel Worms o.a. het complete werk van
Poulenc voor piano en blaasinstrumenten uit. Dit programma is op CD verschenen bij Emergo
Classics.
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de Musikhochschule van Keulen bij professor Saschko Gawriloff. Tijdens haar studie nam ze
tegelijkertijd ook kamermuzieklessen bij het Alban Berg strijkkwartet.
In 1987 behaalde Ursula met haar trio de eerste prijs bij ‘Jugend Musiziert’, het nationale
muziekconcours voor de jeugd in Duitsland. In 1990 herhaalde ze deze prestatie, nu als
solovioliste.
In 1992 was ze eerste prijswinnares van het ‘Deutsche Musikwettbewerb’. Aansluitend hierop
speelde ze solo- en kamermuziekconcerten, o.a.een recital met solowerken van J.S. Bach bij de
‘Ludwigsburger Schlossfestspiele’ en als soliste tijdens verschillende tournees binnen Europa, naar
Japan, Centraal-Azië, Amerika en Afrika.
Van 1998 tot 2000 was Ursula lid van de Berliner Philharmoniker. Sinds het seizoen 2000/2001 is
zij Tweede Concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam.
Ursula bespeelt een viool van J.B. Guadagnini.
Bij het label ‘Bayer Records’ zijn van Ursula Schoch CD's verschenen met vioolconcerten van
Mendelssohn, Mozart, Brahms, Barber en Bruch en met vioolsonates van Franck, Debussy en
Poulenc.

In het Mondriaan herdenkingsjaar 1994 en daarna voerde Marcel Worms een programma uit onder
de titel Mondriaan en de muziek van zijn tijd. De componisten Willem Breuker en Theo Loevendie
schreven een compositie voor dit projekt. Hij voerde dit programma uit in Nederland, vele
Europese landen, Rusland (Hermitage Sint Petersburg, Pushkin Museum Moskou) en in de
Verenigde Staten o.a. in Washington (National Gallery of Art).Ter gelegenheid van de 100ste
geboortedag van Jean Wiéner bracht hij in 1996 een geheel aan de pianomuziek van deze Franse
componist gewijd programma in Nederland en Frankrijk. Bij BVHaast verscheen hiervan in 1996
een CD. Sinds 1996 is Marcel Worms bezig met een Bluesprojekt: rond de 170 Nederlandse en
buitenlandse componisten (uit 50 landen op alle continenten) schreven een bijdrage voor dit
programma. Dit programma verscheen inmiddels op 4 CD's. Tussen 1998 en 2008 voerde Marcel
Worms dit programma uit in een groot aantal Europese landen en andere werelddelen.
In het kader van Van Gogh tentoonstellingen in Washington en Los Angeles maakte Marcel Worms
de CD 'Pictures at a Van Gogh Exhibition', welk programma hij in de genoemde steden ook
uitvoerde.
Op verzoek van de Rotterdamse Kunsthal stelde Marcel Worms een programma rondom Picasso
samen, dat in het kader van een Picassotentoonstelling aldaar op CD is verschenen.
Een programma met Tango's uit Latijns-Amerika en Europa werd uitgevoerd in o.a. China en
Argentinië en resulteerde in een CD voor het label BVHAAST.
Sinds 2002 houdt de pianist zich aktief bezig met het pianowerk van de Spaanse componist
Federico Mompou. In maart 2003 combineerde hij deze muziek op een concert in Barcelona met
nieuwe Bluesstukken onder de titel 'Mompou and the Blues'. In 2007 organiseerde hij een
driedaags Mompou Festival in Amsterdam. In 2009 bracht hij als eerste pianist een cd uit met
ongepubliceerd pianowerk van deze componist, dat in 2008 was ontdekt. Ook is hij een
pleitbezorger van de muziek van de Spaans-Cubaanse componist Joaquin Nin-Culmell.
Als kamermusicus werkt hij veelvuldig samen met o.a. fluitiste Eleonore Pameijer, violiste Ursula
Schoch en sopraan Irene Maessen.
werd in 1971 te Ludwigsburg geboren. Als vierjarige kreeg ze haar eerste vioollessen.
In Trossingen was haar leraar professor G. Baynov en na haar middelbare school studeerde zij aan

Fotografie: Foppe Schut
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Notities bij het concert
Op een fascinerende manier vormen de componisten die op het programma staan stilistisch een
eenheid. De verbinding wordt gevormd door het hart van het programma, de componisten Ravel en
Poulenc. Beiden combineren de Mozartiaanse lichtvoetigheid, met exotische volkse muziek en
jazzinvloeden, die weer centraal staan in de stukken van Gerschwin, Gruenberg en Copland. Dat
levert een muzikaal avontuur op vol van lichtvoetigheid, lichte muziek, en dankzij Poulenc ook nog
tragiek…
Die tragiek zit al enigszins verborgen in de periode waarin
het werk van vandaag schreef. Zijn
leven in de eerste jaren van zijn ‘volwassen’ periode waren namelijk verre van makkelijk. Zijn vaste
aanstelling aan het hof van Salzburg (1773-1777) had hij opgegeven op zoek naar meer artistieke
mogelijkheden, en een beter honorarium. Hij reisde Europa door op zoek naar een nieuwe
aanstelling, maar voorlopig nog zonder succes. Hij probeerde het in München, Augsburg, Mannheim
en aan het hof van Versailles. Hoewel hij wel betaald werd voor opdrachtwerken en pianolessen
achtervolgden financiële tekorten hem en zijn gevolg onafgebroken. Hij verbleef, zoals is te lezen in
zijn brievencorrespondentie, in ranzige hotels en klaagde over het gebrek aan aandacht en
enthousiasme voor zijn persoon en werk. Het absolute dieptepunt van zijn Parijse periode was het
overlijden van zijn meereizende moeder Anna Maria op 3 juli. Tijdens het verblijf in Mannheim dat
aan zijn Parijse periode vooraf ging, schreef hij de sonate voor viool en piano KV 296, die vandaag
op het programma staat. Deze staat bekend als de eerste sonate uit zijn volwassen periode en bestaat
uit drie delen. De piano speelt daarin voornamelijk de leidende rol, de viool ondersteunt. De eerste
twee delen (het dansende Allegro vivace, en het daarop volgende prachtige Andante sostenuto)
volgen hetzelfde stramien. De piano zet een melodie in, die wordt begeleid en omspeeld door de
viool. Deze neemt dan zelf kortstondig de melodische leiding, om daarna weer af te sluiten met de
beginmelodie en de leidende rol van de piano. In het afsluitende Rondo Allegro neemt de piano aan
het begin wederom de leiding, is de hoofdrol later voor de viool en sluiten ze gezamenlijk wervelend
en lichtvoetig af. Van zijn lastige levensomstandigheden is in het stuk niets terug te vinden.
(1899-1963) Sonate voor viool en
In
piano (FP 119) is de tragiek ook daadwerkelijk in de
muziek beland. En dat is verre van verwonderlijk.
Poulenc schreef het ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog, en droeg het op aan de Spaanse dichter
Federico Garcia Lorca, die tijdens de Spaanse
Burgeroorlog werd vermoord door nationalistische
Franco-aanhangers. De Franse componist, die onderdeel
uitmaakte van het opgeluchte en feestvierende Parijs van
na de Eerste Wereldoorlog, maakte in de jaren ‘20 een
tijd deel uit van de Groupe des Six. Een los
samenwerkingsverband van componisten (waaronder
Darius Milhaud en Arthur Honegger) die luidruchtig
afscheid namen van het Wagneriaanse symbolisme, de
hoogromantiek en ook het impressionisme van Debussy.
In plaats daarvan stonden lichtvoetigheid en exotische
muziekinvloeden vanuit de jazz en de Braziliaanse Samba
was het motto.
centraal.
Poulenc en Satie
Maar in de vioolsonate is onmiskenbaar ook de tragiek
van de oorlog opgenomen. De opening van het Allegro
con fuoco is meteen bijtend en scherp. Dat bijtende karakter wordt in dit deel afgewisseld met bijna
lamenterende en melancholische passages en een oplopende intensiteit. Het daarop volgende
intermezzo (tres lent et calme) neemt een stap terug. Het is een meeslepend deel waarin Spaanse

melodieën zijn te herkennen. Als de meeslependheid verdwijnt, keren piano en viool (pizzicato)
weer terug naar de opening van het deel, om via een verstild glissando van de viool bij het Presto
Tragico uit te komen. Een fascinerend slotdeel, waarin het bijtende karakter uit het eerste deel weer
terug komt, maar ook vrolijker melodieën en een diep tragische trage wandeling naar het slot, dat
ijzingwekkend verrassend zijn einde vindt.
Net als bij Poulenc is bij de oudere
(1875-1937) classicisme en exotische muziek altijd
aanwezig. In zijn Sonate voor viool en piano (1923-27) zijn deze elementen dan ook overduidelijk
terug te vinden. Maar in dit laatste kamermuziekwerk dat hij schreef, is er ook ruimte voor meer
dissonante ‘moderne’ sferen. Ravel schijnt gezegd te hebben dat de viool en de piano in essentie
onverenigbare instrumenten waren en dat in deze sonate tot uiting te willen brengen. Dat is in het
eerste grillige deel goed terug te horen. Viool en piano lijken soms langs elkaar heen te spelen, zowel
in sfeer, tonaliteit als ritme. Een eindeloos fascinerend deel dat nooit gaat vervelen. De ‘blues’ die
’ blues. Blues akkoorden en toonladders
het tweede deel vormt, is veel meer dan een ‘
zijn in een Franse Ravel jas gestoken. Veel pizzicato in de viool, veel ritmiek, syncopen, een
toenemende intensiteit, een heerlijk deel. In het korte slotdeel , waarin de viool in een
duizelingwekkend tempo maar door en door blijft gaan (perpetuum mobile), komen weer thema’s
uit de eerste twee delen terug. Dansende dissonantie voert de boventoon, maar toch eindigt het
weer volledig consonant.
De Jazzettes op. 26 (1924) van
(1884-1964)
maken erg nieuwsgierig. Al was het alleen maar omdat er
zelfs in de meest obscure uithoeken van het internet geen
opnames van zijn te vinden. Dat geldt gelukkig niet voor
informatie over het leven van Gruenberg. De van oorsprong
Wit-Russische componist en pianist verhuisde met zijn ouders
al nadat hij enkele maanden oud was naar New York. Als
jonge twintiger vertrok hij als inmiddels succesvol pianist
(zowel solistisch als begeleidend) naar Wenen, waar hij
terecht kwam in de kringen van Schoenberg en Busoni. De
laatste werd daar zijn mentor. Gruenberg keerde terug naar
Amerika aan het begin van WOI, en vanaf dat moment
richtte hij zich volledig op het componeren. Jazz speelde
altijd een belangrijke rol in zijn composities, waaronder ook
het in opdracht van Jasha Heifetz (die bij het stuk van
Gerschwin ook een rol speelt) geschreven vioolconcert.
Daarnaast was hij een zeer succesvolle filmcomponist, wat
hem op een enkele Oscarnominaties kwam te staan.
Het meest wonderlijke stuk van de avond is de Ukulele
(1900-1990). Een
Serenade (1926) van
vroeg werk van deze Amerikaans componist, wiens
werken waarmee hij wereldfaam verwierf (Appalachian
Spring, Fanfare for the Common Man) allemaal uit een latere periode stammen. Copland bleek
onverzadigbaar in het opnemen van nieuwe stromingen en ontwikkelingen in de muziek. Als student
in Parijs bij Nadia Boulanger kwam hij in aanraking met de nieuwe Europese muziek van Ravel, Satie,
en raakte onder de indruk van Bartók en Berg. Opmerkelijk genoeg raakte hij het meest geïnspireerd
door de jazz buiten zijn geboorteland Amerika.
.’ Mede beïnvloed door Darius Milhaud schreef hij een korte tijd op jazz
geïnspireerde werken.
Karikatuur van Gruenberg uit 1911 door
Heinrich Vogeler

Notities bij het concert (vervolg)
Zijn Ukulele Serenade, welke samen met een Nocturne deel uitmaakt van
, is daar een
uitmuntend voorbeeld van. Hij weet het wat onhandige en klungelige karakter van de Ukulele al
vanaf het begin te vangen. De stuiterende swingende ritmiek van de opening gaat even over in wat
bluesachtige lyriek om plots weer te gaan swingen. Een getokkeld intermezzo gaat aan het slot weer
over naar de stuiterende ritmiek van het begin.
(1898- 1937) preludes swingen daarentegen op een wat vloeiender manier. Hij
begon zijn carrière als componist in het variété-circuit, schreef muziek voor musicals en
componeerde wereldberoemde ‘songbooks’. Gershwin was echter niet tevreden met zijn status als
componist van lichte muziek. Hij zocht nadrukkelijk aansluiting bij de klassieke traditie. Zo verzocht
hij tevergeefs om compositielessen bij Ravel die hem als reactie meedeelde: ‘
’. Ook de
drie preludes die vandaag op het programma staan, verwijzen alleen al qua naam naar een vorm
die zijn oorsprong vindt in de klassieke muziek. Gershwin was van plan om, naar het voorbeeld
van Chopin, 24 preludes voor piano te schrijven, maar maakte het project nooit af, mede door zijn
vroege dood op 38-jarige leeftijd. Het eerste deel bestaat uit een kort en snel en jazzy thema,
waarin de baslijn ritmisch hetzelfde patroon volgt als in de charleston, terwijl het tweede deel een
stuk trager is en meer op de blues is gebaseerd. Het derde deel is wederom een kort en virtuoos
deel, dat het meest van een jazz-achtige improvisatie weg heeft. De van oorsprong Russische Jascha
Heifetz, door velen gezien als de beste violist van de 20e eeuw, bewerkte Gershwin’s preludes voor
viool en piano. Het is wellicht niet toevallig dat deze delen het eind van dit concert vormen.
Heifetz zelf scheen bijna in iedere toegift die hij gaf, wel één van Gershwin’s preludes op te nemen.
Eelco van Wijk 16 oktober 2016
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zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)
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Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)
zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)
zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 11 december 2016 Aanvang: 14.00 uur

Aaron Copland in zijn werkkamer
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

De Verbeelding Zeewolde
zondag 13 november 2016
1
2
2-4
4
5
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over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2016/17
contact en locaties
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(1732-1809)
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1. Allegro
2. Andante
3. Allegro moderato

(1869-1937)

(1810-1856)

(1810-1849)

(1870-1958)

(1898-1937)

1. Zart und mit Ausdruck
2. Lebhaft, leicht
3. Rasch, mit Feuer

Biografie
Over de musici

Notities bij dit concert
Fluitist
studeerde fluit aan het Koninklijk
Conservatorium bij Frans Vester. Als fluitist van het Hexagon
Ensemble concentreert hij zich volledig op de kamermuziek. Met
dit ensemble speelde hij op talloze podia in binnen- en
buitenland. Het Hexagon Ensemble bracht inmiddels negen cd’s
uit. Ook werkte hij mee aan cd-producties met werken van Henk
Badings en Rudolf Escher. Van Escher nam hij de Sonata en de
Monologue voor fluit solo op. Hij deed uitgebreid onderzoek
naar repertoire voor blazers en heeft inmiddels voor het Hexagon
Ensemble een database samengesteld met 4000 titels. Wout van
den Berg trad met het Hexagon Ensemble meerdere malen bij de
Randmeerconcerten op. Voor het laatst in de Open Haven op 3
maart 2012 met een bewerking van de opare ‘De Lady Macbeth
uit het districht Mtsensk’ van Dmitri Sjostakovits.

Cellist
studeerde cello aan het Koninklijk
Conservatorium bij René van Ast en bij Dmitri Ferschtman aan
het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hij heeft aan
talloze cd-opnamen meegewerkt, waaronder cd’s met het
complete werk voor cello en piano van Mendelssohn Bartholdy,
de cellosonates van Willem Pijper en de eerste opname van het
concert voor cello piccolo van Sammartini. Binnen en buiten
Europa treedt hij regelmatig op met verschillende ensembles
waaronder, naast Combattimento ook het Haydn Trio en het
Leupold Trio. Wouter trad een jaar geleden bij ons op in de
Catharinakapel samen met pianist Jean-Baptiste Milon.
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Meer dan dertig jaar vervulde
trouw zijn plichten als vicekapelmeester en later kapelmeester in dienst van de Hongaarse prinsen Esterházy, een van de rijkste families in het Habsburgse keizerrijk. Zijn eerste contract bepaalde dat hij uitsluitend in opdracht van zijn broodheer
diende te componeren en dat al zijn composities ook volledig diens eigendom waren. Maar de
prins ontving veel gasten, die hij graag onthaalde op concerten in zijn paleizen, waardoor Haydn
ook daarbuiten bekendheid kreeg. In 1779 werden de beperkingen aanzienlijk verzacht: Haydn
mocht opdrachten van anderen aannemen en zijn muziek verkopen aan uitgevers. Hij maakte
dankbaar gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Zo kon in 1790 een Engelse uitgever drie trio’s
voor piano, fluit en cello bij hem bestellen, die hij prompt leverde. In dit concert horen we er een
van. De fluit was op dat moment onder de Britse adel bijzonder populair en de opdrachtgever
vermoedde – waarschijnlijk terecht – dat er een markt zou zijn voor pianotrio’s met fluit in plaats
van viool. Zoals altijd heeft Haydn geweldig zijn best gedaan om spelers en toehoorders veel muzikaal plezier te bezorgen, en ook is weer duidelijk te horen dat Haydn zelf veel genoegen heeft
beleefd aan het uitwerken van zijn invallen. Met onuitputtelijke fantasie wist hij telkens weer nieuwe mogelijkheden te ontdekken in op het eerste gehoor heel simpel materiaal. Als geen ander was
hij in staat binnen op zichzelf traditionele vormen vrolijkheid en ernst tot een geheel te combineren en voor de nodige verrassingen te zorgen. De fluitpartij voert opvallend vaak een dialoog met
de piano, de cello ondersteunt overwegend de linkerhand van de piano.
was al jong wees. Uiteindelijk werden een oom en een tante zijn pleegouders. In
zijn jeugd kreeg hij wel muzieklessen, maar hij volgde aanvankelijk een opleiding tot marineofficier en diende een aantal jaren bij de Franse marine. In die tijd bezocht hij o.a. India en Vietnam,

studeerde piano, orkestdirectie en muziektheorie. Zijn
leermeesters waren Jan de Man en Gérard van Blerk (piano),
Louis Stotijn (orkestdirectie) en Jan van Dijk en Bernard Renooij
(muziektheorie). Sinds zijn afstuderen is hij als hoofdvakdocent
muziektheoretische vakken verbonden aan het Koninklijk
Conservatorium. Daarnaast is Arie Boers actief
kamermuziekbeoefenaar. Zo maakte hij eerder deel uit van
Ensemble Kokon en daarna van het Hexagon Ensemble.

Albert Roussel in 1894 met enkele kennissen met uiterst rechts de latere dirigent en componist Gabriel Grovlez

Notities bij het concert (vervolg)
waar hij veel belangrijke indrukken opdeed. Ook begon hij te componeren. Pas op zijn vijfentwintigste besloot hij alsnog musicus te worden. Hij studeerde in Parijs aan de Schola Cantorum, een instelling die was opgericht als alternatief voor de zeer traditionele opleiding aan het Conservatorium. Als
componist is Roussel altijd zijn eigen weg gegaan, zonder zich van de wijs te laten brengen door stromingen die op een bepaald moment in de mode waren. Hij schreef zijn Joueurs de flûte (‘Fluitspelers’) in 1924. Elk van de vier stukken is opgedragen aan een in die tijd bekende Franse fluitist en is
tevens geïnspireerd op een mythologische of literaire figuur die iets met fluiten te maken heeft: Pan is
in de Griekse mythologie de god van de herders en van de zomer, en ook de uitvinder van de panfluit (zie hieronder), Tityre (Tityrus) is een fluitspelende herder uit de Bucolica van de Romeinse dichter Vergilius, Krishna is een van de belangrijkste Hindoe-goden en wordt vaak spelend op een
bamboedwarsfluit afgebeeld, en Mr. de la Péjaudie is een fluitist en vrouwenliefhebber uit een roman
van Roussels tijdgenoot Henri de Régnier. Uiteraard liet Roussel zich bij Krishna duidelijk inspireren
door de Indiase muziek die hij in zijn tijd bij de marine had leren kennen.
Aanvankelijk schreef
alleen maar pianomuziek. In 1840, het jaar van zijn huwelijk
met zijn geliefde Clara, legde hij zich vooral toe op liederen, en 1842 was zijn ‘strijkkwartettenjaar’.
De meeste composities van Schumann voor een melodie-instrument en piano ontstonden in 1849. Hij
werkte in die tijd als koordirigent in Dresden en had daar goede contacten met de musici van de Saksische Hofkapel. Een van hen was de klarinettist Johann Gottlieb Kotte, voor wie Schumann zijn Fantasiestücke op. 73 schreef. Al bij de eerste uitgave gaf de componist aan dat de klarinetpartij
uitstekend op andere melodie-instrumenten kan worden gespeeld, waaronder de cello. De drie stukken zijn als een samenhangend geheel bedoeld: ze moeten in de uitvoering zonder onderbreking op
elkaar aansluiten en in het gebruikte muzikale materiaal vertonen ze veel onderlinge verwantschappen. Ze lijken zo de bijna tegenstrijdige kanten van één persoonlijkheid uit te beelden, gevoelig, bedachtzaam en onstuimig, een idee waar Schumann in zijn werk als muziekjournalist telkens weer op
teruggreep. De titel Fantasiestücke heeft o.a. betrekking op de vrijheid in de vormgeving die Schumann zichzelf hier gunt, met een heel onregelmatige zinsbouw. Cello en piano vormen vaak een duet, wat al aan de allereerste noten van de piano te horen is.

Gekweld door heimwee naar zijn Poolse vaderland, dat na de mislukte opstand tegen de Russische
overheersers onbereikbaar was geworden, bracht
de laatste achttien jaar van zijn
korte leven grotendeels in Parijs door. Daar leefde hij voornamelijk van het geven van pianolessen.
Optreden in grote concertzalen deed hij nauwelijks, zijn reputatie had hij vooral te danken aan zijn
virtuoze maar vooral poëtische, betoverende spel in salons. Zijn eerste polonaises schreef hij al toen
hij nog maar zeven jaar oud was. Het genre was in zijn omgeving heel populair: de polonaise is een
statige Poolse dans in een rustige driedelige maat met een heel karakteristiek, energiek ritme, die
vooral tijdens bruiloften en andere feesten werd gedanst. In andere Europese landen waren
polonaises toen ook al geliefd; ze werden bijvoorbeeld graag gebruikt in opera’s. Als volwassene
tilde Chopin de polonaise ver uit boven het tot dan toe gebruikelijke niveau van pretentieloos
vermaak. De eerste twee die hij liet publiceren, in 1836 als op. 26, hebben een bijzondere diepgang
en een grote emotionele en muzikale rijkdom.
gold in Frankrijk, zijn geboorteland, tijdens zijn leven als een van de belangrijkste
componisten van zijn generatie. Hij was bevriend met Ravel, maar in tegenstelling tot Ravel, die drie
vergeefse pogingen heeft gedaan, lukte het hem wél de ‘Prix de Rome’ te winnen. Deze prijs bestond
uit een betaald verblijf van twee jaar in de Villa Medici in Rome, waar hij zich volledig aan zijn kunst
kon wijden. Voor Schmitt was dit een uiterst productieve periode. Een van de resultaten was het
Chant élégiaque (‘treurzang’) op. 24, geschreven in 1903. Schmitt behoorde met Ravel en een aantal

Toen de Franse schrijver Gabriel Mourey in 1913 muziek nodig had voor zijn toneelstuk Psyché klop. Alleen het korte stuk voor fluit solo dat we nu kennen als Syrinx is van
te hij aan bij
die muziek bewaard gebleven. De titel is niet van Debussy; die is er pas aan gegeven bij de eerste uitgave in 1927, negen jaar na Debussy’s dood. Tot dan toe was het op concerten gespeeld onder de
titel La Flûte de Pan. Syrinx is in de Griekse mythologie de naam van een nimf, die eens achtervolgd
werd door de altijd weer verliefde Pan* – ook de god van de mannelijke vruchtbaarheid. Toen zij
bij een rivier aankwam, riep zij in paniek naar haar zusters de riviernimfen om haar maagdelijkheid te
redden. Prompt veranderde zij in een bundel riet. De teleurgestelde Pan sneed rietstengels af en
voegde ze samen tot een fluit, de panfluit, die daarom in sommige talen zelfs syrinx heet. In zijn fluitspel treurt Pan om Syrinx, maar zijn muziek is tegelijk verleidelijk. In Moureys stuk speelt Pan, verborgen in een grot, onzichtbaar voor het publiek en de twee nimfen op het toneel, voor de laatste
keer op zijn fluit; hierna zal hij sterven.
*Pan, half bok, half mens, was afzichtelijk lelijk en joeg iedereen die hem plotseling te zien kreeg
schrik (pan-iek) aan.

Florent Schmitt en Ralph Vaughan Williams in 1956

Notities bij het concert (vervolg)
anderen in die tijd tot een groep musici, dichters en schilders die zich ‘Apaches’ noemde. Dat betekende in Parijs toen zoiets als ‘gespuis’, het was een geuzennaam die aangaf dat zij zich afzetten
tegen de gevestigde orde. Chant élégiaque laat horen dat Schmitt andere muzikale ideeën had dan
zijn mede-Apache Ravel: een zeer rijke, ingewikkelde, haast overdadige zetting in de piano, met
vaak tegenmelodieën tegen de hoofdmelodie van de cello.
Bij het begrip ‘volksmuziek’ denken we meestal aan anonieme liederen en dansen die binnen een
volk gemeengoed zijn en waar iedere muzikant mee kan doen wat hij of zij wil. In het geval van
klopt dat niet helemaal: de auteur van dit liefdeslied is de achttiende-eeuwse Armeense
dichter en musicus Sayat-Nova. De strekking van de tekst is zo ongeveer ‘Mijn liefde voor jou
maakt me ziek’. Eshkhemet is een intens melancholieke melodie in een vrij ritme, in een oosters
aandoende toonsoort.

Agenda 2016-2017 seizoen 43
zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)
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zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)
zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)

Een romantisch schilderij van Sayat-Nova (eig. Harutyun Sayatyan 1712- 22 september 1795). Hij werd gedood
in opdracht van de sjah van Iran toen hij weigerde om moslim te worden.

, het ultieme resultaat van zijn inPorgy and Bess (1935) is de enige opera van
spanningen om zich vanuit zijn wortels in de Amerikaanse lichte muziek op te werken naar de wereld van het ‘klassieke’ componeren – en dat zonder zijn afkomst te verloochenen. Deze blanke
Amerikaan van Russisch-Joodse afkomst besefte bovendien het belang van de toen nog jonge jazz.
Het verhaal is een melodrama dat zich helemaal afspeelt onder de arme zwarte bevolking waaruit
de jazz is voortgekomen. Gershwin bepaalde dan ook in zijn testament dat Porgy and Bess alleen
mocht worden uitgevoerd door zwarte vocalisten. Volledige voorstellingen zijn daardoor moeilijk
te realiseren, maar een aantal songs zijn een eigen leven gaan leiden en al gauw jazz-standards geworden. In het arrangement dat we vandaag horen zijn er vier verwerkt: Summertime, It ain't necessarily so, I got plenty o’nuttin’, en Bess, you is my woman now.
Hans Maas, 4 november 2016

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 11 december 2016 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Veluvine Nunspeet
zaterdag 26 november 2016
1
2
2-4
4
5
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notities bij het concert
agenda seizoen 2016/17
contact en locaties

Programma
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(1685-1750)

Contrapunctus I.
Contrapunctus IX. a 4 alla Duodecima

(1870-1894)

Sempre cantate doloroso

(1732-1809)

1. Allegretto
2. Largo. Cantabile e mesto
3. Menuetto Allegro
4. Finale. Presto

(1833-1897)

1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Quasi Menuetto, moderato - Allegretto vivace
4. Finale. Allegretto non assai.

Biografie
Over de musici

Notities bij dit concert
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Bij Johann Sebastian Bachs (1685-1750) ‘Die Kunst der Fuge’ zijn in de loop van de geschiedenis
steeds meer vragen gesteld. Was het zijn bewuste zwanenzang? Was het stuk eigenlijk wel af?
Voor welke instrument(en) schreef Bach? De muziekhistorici zijn het er nog niet over eens, maar
voordat we die vragen gaan behandelen is een andere vraag minstens zo belangrijk: wat is een
fuga eigenlijk?

De leden van het EnAccord Strijkkwartet bundelen in hun spel energieke overtuigingskracht, hoge
technische kwaliteit en een grote muzikale beleving. Het kwartet weet haar publiek mee te slepen
door haar dynamische en expressieve vertolkingen van de prachtige meesterwerken die het
strijkkwartetgenre rijk is. Door hun oog voor details in de partituur, hun uitgebalanceerde
samenklank en levendige interactie vertellen zij de luisteraar een fris en intrigerend verhaal.
Het ensemble kiest in haar programmering voor een combinatie van werken uit uiteenlopende
stijlperiodes en streeft naar afwisseling van klankkleuren, karakters en dynamiek. Een bijzondere
band heeft het EnAccord Strijkkwartet met de muziek van Felix Mendelssohn.
In haar inmiddels 15-jarige bestaan heeft het EnAccord Kwartet bekendheid verworven onder
andere door het winnen van prijzen bij diverse concoursen, zoals het Charles Hennen Concours,
het Vriendenkrans Concours en de concertserie ‘Het Debuut’. Ook internationaal gooiden zij hoge
ogen bij concoursen in Wenen en Trondheim. In 2010 ontving het EnAccord Kwartet de Kersjes
Prijs, een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een uitzonderlijk talent in de
Nederlandse kamermuziek. Het kwartet studeerde in Keulen bij de leden van het Alban Berg
Quartett en volgde door de jaren heen talloze cursussen en masterclasses bij diverse
gerenommeerde kwartetten.
Het EnAccord Strijkkwartet is een geliefde gast op kleine en grote kamermuziekpodia in België en
Nederland. Zij speelden in bekende concertseries zoals ‘Het Zondagochtendconcert’ en ‘Jonge
Nederlanders’ van het Concertgebouw in Amsterdam en de serie ‘SCOOP’ van het Concertgebouw
in Brugge. In festivals als het Grachtenfestival in Amsterdam en Festival Classique in Den Haag trad
het kwartet meermaals op.
In Troyes, Frankrijk, was het kwartet te gast bij het ‘Festival Les Musicales d’Orient’, waar zij
samenwerkten met Valentin Erben, cellist van het Alban Berg Quartett. Een andere inspirerende
combinatie vormt het EnAccord Kwartet met de meesterpianist Severin von Eckardstein, een
samenwerking die reeds op diverse concertpodia succes heeft geoogst. Samen met saxofonist Ties
Mellema, winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, namen zij een cd op met nieuwe Nederlandse
werken gebaseerd op de muziek van Prince.
Ilka, Helena en Rosalinde bespelen instrumenten, die hun ter beschikking zijn gesteld door het
Nationaal Muziekinstrumentenfonds.

Een eenduidig en definitief antwoord op die vraag is niet zomaar te geven. Wat alle betekenissen
in ieder geval gemeen hebben is dat het gaat om het componeren aan de hand van het
contrapunt: een compositietechniek waarbij twee of meer gelijkwaardige en onafhankelijke
stemmen zich langs elkaar heen, maar toch in harmonie ontwikkelen. De fuga is wellicht het best
te begrijpen als een muzikaal vraag/antwoord spel. Het begint steeds met een enkele stem,
waarna een tweede stem een antwoord ‘formuleert’, en kan verder eindeloos variëren in het
aantal stemmen en nieuwe antwoorden en vragen. De fuga verwijst in zijn meest eenvoudige
vorm naar muziekstukken die een canonische imitatie als basis hebben, waarin de ene stem de
andere kopieert, maar op een later moment inzet. ‘De uil zat in de Olmen’ en ‘Vader Jacob’ zijn
daar wellicht de bekendste voorbeelden van. Maar binnen de fuga is veel meer ruimte en variatie
mogelijk dan imitatie. Naarmate de eeuwen verstrijken wordt de term fuga steeds breder gebruikt
en verwijst ze in toenemende mate naar een ‘stijl’ in plaats van een strikte compositietechniek.
Luister bijvoorbeeld naar Beethovens even bizarre als briljante ‘Große Fuge’ voor strijkkwartet, als
illustratie hoeveel er mogelijk werd onder de noemer fuga.
Zo ver gaat Bach niet, maar Die Kunst der Fuge is wel te begrijpen als een ultieme verkenning van
de mogelijkheden binnen de Fuga waarin ‘imitatie’ centraal staat. Hij neemt voor alle delen een
eenvoudig grondthema als uitgangspunt, dat in de opvolgende delen verder wordt uitgewerkt en
steeds complexere vormen aanneemt. Het eerste deel (Contrapunctus 1) zet het grondthema

neer, om daar binnen de enkelvoudige fugavorm (geen andere thema’s worden meer
geïntroduceerd) melodisch en ritmisch mee te spelen. Om de imitaties echter goed aan te laten
sluiten op de stem die het thema inzette, zijn er wel steeds kleine aanpassingen in toonhoogte
nodig. Het is dus wel imitatie, maar zeker niet als een canon, en dat is door de relatief eenvoudige
vorm voor iedere luisteraar goed te volgen. Contrapuntcus 9, de fuga die vandaag ook gespeeld
wordt, heeft een veel hoger tempo, maar kent ook een heldere en herkenbare vorm. Het kent
twee thema’s in plaats van één en wordt daarom een dubbele fuga genoemd. Het hoofdthema
(zoals gepresenteerd in het eerste deel) wordt aangevuld met een tweede thema en het is dat
nieuwe thema waar het deel mee opent.
Maar laat ons weer terugkeren naar de eerder gestelde vragen. Vormt ‘Die Kunst der Fuge’ zijn
bewuste zwanenzang? Waarschijnlijk niet. Bach begon met schrijven al rond 1740 of zelfs eerder,
ruim voordat hij in 1750 overleed aan ouderdomsdiabetes, wat ook de oorzaak was van zijn
intredende blindheid. Was het stuk af? Ook daar verschillen de meningen over. Hij breidde het
stuk in ieder geval nog uit na 1742, en begeleidde de eerste fases van het drukwerk rond 1749.
Zijn zoons brachten het uiteindelijk postuum uit in de lente van 1751. Voor welke bezetting
schreef hij het? Ook hier zijn de experts nog volop over in discussie. De vier verschillende
stemmen zijn in ieder geval los van elkaar genoteerd, maar dat was gebruikelijk in die tijd. In
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ieder geval schreef hij aanwijzingen bij de notaties die hij ook toepaste in zijn andere werken voor
klavier. Belangrijker is wellicht is de constatering dat het nog steeds briljante muziek is, die ook in de
handen van een strijkkwartet blijft fascineren.
De meest logische verklaring voor het feit dat Guillaume Lekeu (1870-1894) relatief onbekend is
gebleven, is zijn vroege overlijden. De Belgische componist uit Verviers stierf al op 24-jarige leeftijd
aan paratyfus. Dat hij al vanaf zijn vijftiende actief componeerde, zorgt ervoor dat hij toch een
redelijk substantieel aantal werken heeft nagelaten. De vioolsonate die hij vlak voor zijn door schreef
voor de violist Eugène Ysaÿe is wellicht zijn bekendste werk. Als zoon van muziekliefhebbende
ouders kreeg hij zijn eerste muzieklessen al vroeg. Lekeu begon met piano en solfège, studeerde later
viool en compositie. Nadat hij op zijn achttiende verjaardag met zijn ouders naar Parijs verhuisd
was, bezocht hij onder andere opera’s van Wagner in Bayreuth en nam hij lessen bij César Frank.
Door deze laatste is hij het meest beïnvloed, al heeft hij Lekeu uitsluitend de laatste twee jaren van
zijn leven onderwezen. Kenmerkend voor(al) het meeste werk van Lekeu is een tragische en diep
doorvoelde treurnis. In het ‘Molto adagio sempre cantante doloroso’, dat hij al op zijn 17e schreef,
zit al dit onmiskenbaar in de naamgeving besloten. Deze eendelige compositie voor strijkkwartet
(niet veel later schreef hij een volledig strijkkwartet) ademt in al zijn noten de late Beethoven. Na
een bijna weifelende opening van de cello ontspint zich een tragisch contemplatieve sfeer, die
naarmate het stuk vordert zelfs bijna getormenteerd klinkt. Op het dramatisch hoogtepunt richting
het einde van het Adagio, volgt een eenzame overpeinzende altvioolsolo, waarna harmonieën uit de
opening weer klinken. Ook de cello krijgt een vergelijkbare korte solo en keert uiteindelijk weer
terug naar de weifelende noten waar het stuk mee opende. Een prachtig werk, waarvan het maar
moeilijk voorstelbaar is dat het uit de geest van een zeventienjarige is ontstaan.

Anoniem schilderij met Haydn, spelend in een strijkkwartet

Een van de weinige afbeeldingen van Lekeu

Joseph Haydn (1732-1809) schreef zijn serie van zes strijkwartetten opus 76 op 65-jarige leeftijd in
1797. Hij was destijds dé grote componist en cultuurheld van zijn tijd. De Oostenrijker begon als
‘traditionele’ hofcomponist maar was op dit moment al een ‘vrije’ componist geworden, die zich in
alle genres binnen de klassieke muziek had laten gelden. Hij wordt gezien als de vader van de

symfonie, maar kan met minstens evenveel recht de vader van het strijkkwartet worden genoemd.
De serie onder opusnummer 76 staat bekend als de Erdödy kwartetten, vernoemd naar de
Hongaarse graaf Joseph Georg von Erdödy aan wie hij de werken opdroeg. Ze vormen de laatste
complete serie strijkkwartetten die Haydn schreef. Vandaag staat het 5e van de serie op het
programma. Het bestaat uit vier delen, waarvan het eerste (Allegretto) al meteen de genialiteit van
Haydn illustreert. De eerste viool zet het thema neer dat nog dienend wordt ondersteund door de
rest van het kwartet. Vanaf het moment dat de cello vervolgens het thema overneemt, volgt een
opeenvolging van variaties en verassende wendingen, zowel ritmisch als dynamisch en harmonisch.
Het tweede deel is bijzonder binnen de gehele cyclus. Het is een largo, en aan dit (langste) deel dankt
het kwartet ook zijn bijnaam, omdat het als enige van de serie een largo bevat, dat bovendien in
lengte de andere delen overstijgt. Het in ¾ geschreven korte derde deel bestaat uit een menuet en
een trio. Het menuet vormt de opening. Het trio dat er op volgt , opent met snelle noten in de cello
en zit vol syncopische accenten van de overige instrumenten. Het deel sluit vervolgens weer af met
een herhaling van het menuet. In het vierde en laatste deel staat klinkt de volksmuziek door in het
hoofdthema, dat in een wervelend slotdeel verder wordt uitgewerkt. Haydn op zijn best.
Het slot van het programma wordt gevormd door Brahms (1833-1897). De in Hamburg geboren
componist die in de voetsporen van Beethoven en Schubert trad in plaats van het pad van de
modernisten als Wagner te verkennen. Dat heeft hem in termen van de ene criticus de naam van
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epigoon en conservatief opgeleverd, terwijl anderen, waaronder Schoenberg, die een heel essay aan
de vooruitstrevendheid van Brahms wijdde, hem als inventief en vernieuwend interpreteerden.
Brahms’ ouders, een respectabel maar niet overdreven getalenteerde vader die als musicus zijn
brood verdiende, en een moeder die maar liefst 17 jaar ouder was dan haar man, herkenden al snel
het muzikale talent van hun zoon. Brahms kreeg al snel lessen op de piano, de hoorn en de cello.
Zijn eerste concert speelde hij al op zijn tiende levensjaar. Op de lessenaar stonden werken van
Mozart en Beethoven. Inderdaad de monumenten van de klassieke traditie die hem zo na aan het
hart lagen. Vanaf zijn dertiende speelde hij in respectabele middenklasse ‘eetgelegenheden’
populaire muziek om het magere inkomen van zijn ouders aan te vullen. Zijn liefde voor
volksmuziek (en literatuur) werd verder aangewakkerd, nadat vele Hongaren na de mislukte
opstand van 1848 via Hamburg naar Amerika probeerden te komen en hij via hen met de
Hongaarse muziek in aanraking kwam.
Brahms componeerde veel, maar
vernietigde veel van zijn eigen
werken. Zijn eerste uitgegeven
werken schreef hij op zijn 8e ,
maar er zijn indicaties dat hij al op
zijn zevende startte met
componeren. De extreem kritische
houding ten aanzien van zijn eigen
werk zorgde er voor dat hij pas op
zijn 40e zijn eerste twee
strijkkwartetten publiceerde, nadat
hij zich gedurende een periode
van bijna tien jaar voornamelijk
op grote koorwerken had gericht.
Naar verluidt zou hij al zo’n
twintig strijkkwartetten zijn
begonnen te schrijven, maar zijn
deze allemaal in de prullenmand
beland. Van deze eerste twee
strijkkwartetten (opus 51) staat
vandaag het nummer twee op het
programma.
Het vierdelige stuk kenmerkt zich
zoals zo vele Brahms werken door
zijn compacte stijl. Er gebeurt ontzettend veel in korte tijd, maar het is evenzoveel volstrekt in
harmonie met elkaar. De eerste drie delen zijn lyrisch van aard. Het slotdeel is een finale gebaseerd
op een Hongaarse dans: de csardas. Een opzwepend en ritmisch deel, waarin melodielijn en
begeleiding zich qua ritmiek zich heerlijk syncopisch tot elkaar verhouden en gedurende het deel in
allerlei versies het stuk domineren. Aan het slot neemt Brahms even gas terug met trage ijle hoge
noten, om de eerste viool tegen een pizzicato begeleiding het dans thema weer versneld dansend
naar het einde te brengen.
Eelco van Wijk 20 november 2016

Agenda 2016-2017 seizoen 43
zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)
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zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)
zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)
zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 11 december 2016 Aanvang: 14.00 uur
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voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst Nunspeet
zondag 8 januari 2017
1
2
2-4
4
5

Foto Maurice Lammerts van Bueren
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(1685-1757)
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Biografie
Over de musici

Notities bij dit concert

COMBATTIMENTO * speelt muziek uit de barokperiode. Bekende en onbekende werken uit de
17e- en 18e-eeuwse barokmuziek vormen de kern van ons repertoire en dan vooral de stijlen
waarin fantasie en beweging een grote rol spelen. De leden van Combattimento, ieder met
solistische kwaliteiten, dragen een schat aan opgebouwde kennis en ervaring met zich mee en
willen het publiek hier deelgenoot van maken. Samen vormen we een hecht ensemble dat jaren
heeft gewerkt en blijft werken aan een geheel eigen klank en speelwijze: energiek, vurig,
stijlbewust.

We luisteren vanmiddag naar het ensemble Combattimento dat een Italiaans Barokconcert ten
gehore zal brengen. Maar wat is Barok precies en hoe ontstond deze stroming?
Na de middeleeuwen, die rond 1400 eindigden, ontstond de renaissance, ’de wedergeboorte’ .
Na de duistere periode van de middeleeuwen werd het klassieke erfgoed herontdekt. De klassieke
Oudheid, zowel Grieks als Romeins, vormde een inspiratiebron voor wetenschappers, filosofen en
kunstenaars. Het was een herleving van de menselijke waarden. Vanaf 1450 bereikten deze
ontwikkelingen langzaam ook de muziek. De relatie tussen tekst en muziek werd belangrijker. De
grillige melodielijnen van de gotische muziek maakten plaats voor een regelmatiger ritmische puls
ingegeven door de menselijke adem. Zo kon meer expressie in de tekst worden weergegeven.
De wereldlijke muziek ging een steeds grotere rol spelen en ook instrumentale muziek kreeg een
zelfstandige betekenis. Italië en met name Florence, was het centrum van deze ontwikkeling in de
wetenschap en de kunsten .
De grote namen zijn alom bekend, zoals Copernicus, Galilei, Leonardo da Vinci, Botticelli,
Michelangelo, Titiaan en Donatello om er maar een paar te noemen. Bekende componisten uit de
renaissance waren Palestrina, Orlando di Lasso, Gesualdo en buiten Italië Dowland, Josquin Des
Prez en natuurlijk onze eigen Jacob Obrecht (1457-1505) en J.P. Sweelinck (1562-1621), die een
schakel was in de richting van de Barok. De term Barok is achteraf gegeven aan de periode tussen
ongeveer 1600 en 1760 en had aanvankelijk een negatieve connotatie.

Het ensemble komt graag dicht bij u en wil klassieke muziek levendig en boeiend voor u maken. U
komt ons daarom veel tegen op kleinere podia, zoals mooie kerkjes, intieme concertzaaltjes of een
oud slot. Daar zit u letterlijk dicht bij ons en beleeft u de muzikale ervaring nog intenser.
Onderhoudende en informatieve toelichtingen tijdens het concert geven u een kijkje in de
achtergrond van deze muziek.
Combattimento speelt op moderne instrumenten, in de overtuiging dat de klankintensiteit hiervan
beter aansluit bij de luisterpraktijk van de hedendaagse concertbezoeker. We kijken door een
moderne bril naar barokmuziek en doen dan nieuwe ontdekkingen. Dat is vooral een
experimentele aangelegenheid die tijdens de repetities vorm krijgt.
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Samen verkennen we de grenzen van barokke extravagantie en spektakel. Hoe klonk de muziek
toen? Mag het nu een fractie ruiger? Kan het net iets langzamer? Of juist dynamischer? Het
resultaat: spannende en energieke concerten waarmee we u verrassen en op scherp zetten. Of het
nu gaat om een ‘klassieker’ als het Concert voor twee violen in d-klein van Bach of bijvoorbeeld
muziek van de tegenwoordig veel minder bekende maar minstens zo boeiende Giuseppe Antonio
Brescianello. Kom naar onze concerten en ervaar hoe we de muziek voor u tot leven brengen
Combattimento werkt regelmatig samen met topsolisten, zoals Liza Ferschtman, Helena Rasker,
Lisa Larsson en Maarten Koningsberger, en met gezelschappen als het Scapino Ballet Rotterdam, de
Nationale Reisopera, het Nederlands Kamerkoor en Cappella Amsterdam. In het verleden maakte
het ensemble onder de naam Combattimento Consort Amsterdam diverse tournees in Duitsland,
Spanje, Midden-Europa, Zuid-Amerika, Japan, Rusland en de Verenigde staten. Ook werden meer
dan 35 CD- en DVD-producties gerealiseerd.
Combattimento onderneemt zonder één cent subsidie, volledig op basis van eigen inkomsten. Dat
is alleen mogelijk dankzij ongelooflijk veel inzet en passie van de musici zelf en een handvol
Vrienden-vrijwilligers.
* Combattimento is de voortzetting van het vroegere Combattimento, Consort Amsterdam dat
eind januari 2014 haar activiteiten heeft beëindigd.
Nadere informatie
over de musici is te
vinden op
http://www.combatti
mento.nl/
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Pas aan het einde van de 19e eeuw kreeg men meer waardering voor de Barok periode. Het
woord komt van het Portugese Barroco, dat een ruwe en niet perfect gevormde parel betekende.
Het kreeg de betekenis van abnormaal gevormd, excentriek en soms ook van decadent en
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smakeloos.. Er werd niet meer gestreefd naar de verbinding tussen het aardse en het bovenaardse en
de drang tot wetenschappelijk onderzoek werd steeds groter. De barokmuziek kon in het bijzonder
tot ontwikkeling komen door de bloeiende muziekcultuur aan de diverse Europese vorstenhoven.
Maar ook ten behoeve van kerkelijke erediensten ontstonden nieuwe muziekvormen. Als reactie op
de uiterst sobere kunstuitingen als gevolg van de reformatie had het Concilie van Trente (1545-1563)
besloten, dat in de contrareformatie de kunst juist een middel was om de Bijbelverhalen aan het volk
over te brengen. Dat leidde later in de Barok tot veel meer realisme en dramatische effecten. In de
schilderkunst ontwikkelde Caravaggio een nieuwe realistisch schilderstijl en in de beeldhouwkunst
doet Bernini hetzelfde met levensechte beelden.
De bouwkunst in de Barok werd gekenmerkt
door rijk en weelderig materiaal gebruik en
veel versieringen. Lodewijk XIV liet Versailles
bouwen om te imponeren, de toeschouwer
moest zich nietig voelen. In de Nederlanden
was de Barok vooral de kunst van de burgerij
en veel minder uitbundig dan in Zuid-Europa.
Een voorbeeld van onze Barok is het Stadhuis
in Amsterdam. De protestantse handelsgeest
in de noordelijke Nederlanden leidde ook tot
nieuwe niet kerkelijke genres in de
schilderkunst, stillevens, schuttersstukken,
levensechte portretten, zeestukken,
landschappen enz. met Rembrandt, Vermeer
en Frans Hals als grote meesters.
Wat betekende deze ontwikkelingen voor de
muziek? De overgang van renaissance naar
barok heeft zich in de muziek heel geleidelijk
voltrokken. Men probeerde de antieke
toonsystemen uit de oudheid te herstellen en
dat ontwikkelde zich veder tot de
chromatische toonladder. De akkoorden
worden van groot belang bij het componeren
en de uiterste stemmen, hoog en laag, worden
belangrijker dan het middengebied. Op deze
manier ontstond de basso continuo. De
basstem werd het fundament van de
compositie en de hoge melodiestemmen
konden zich virtuoos ontwikkelen.
Componisten krijgen steeds meer gevoel voor
de specifieke eisen en de technische mogelijkheden van de verschillende instrumenten. Er ontstond
een apart genre van instrumentale muziek, helemaal los van de vocale modellen. In de Barok
ontwikkelden zich ook nieuwe ritmes en men maakte gebruik van ritmische tegenstellingen waardoor
de muziek een veel levendiger karakter kreeg. Het vormgevoel tijdens de Barok was gericht op
contrasten, afwisseling en vrijheid.
In Italië was het Claudio Monteverdi (1567-1643) uit Cremona, die de overgang van renaissance naar
de barok markeerde. Hij was een stad- en tijdgenoot van de beroemde vioolbouwer Amati en diens
geweldige instrumenten hebben zeker ook bijgedragen aan veranderingen in de muziekstijl.
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De componisten, van wie vanmiddag werken zullen worden uitgevoerd, stammen allemaal uit de
latere Italiaanse barokperiode tussen 1650 en 1750.
(1632-1692), werd geboren in Bologna. Het muzikale leven werd daar
versterkt door de talrijke Academies die in Bologna bestonden. Vitali, violist en componist, beweerde
op het titelblad van zijn opus 1 uit 1666 lid te zijn van de
en later ook van de
. In 1673 vertrok hij naar Modena waar hij later tot
aan het
hof van
werd benoemd. Bologna maakte deel uit van de Pauselijke Staten, de invloed van
de kerk was er zeer groot. In Modena was de invloed van de hoven veel belangrijker en als gevolg
daarvan was een veel grotere diversiteit aan muziekstijlen en genres. Vitali maakte daar ook kennis
met de componisten Guiseppe Torelli en Domenico Gabrielli. De tijd tussen 1680 en 1685 was de
meest productieve periode van Vitali en hij bleef tot aan zijn dood verbonden aan het huis van de
familie Este.

(1672-1749) werd geboren in Trente. Hij kreeg lessen filosofie en
natuurkunde van de Jezuïeten in Trente en Innsbruck. In 1691 ging Bonporti theologie studeren in
Rome, maar ook compositie en viool (mogelijk bij Arcangelo Corelli). In 1695 werd hij in Trente tot
priester gewijd. Hij droeg zijn composities altijd aan iemand op die hem van nut kon zijn bij zijn
kerkelijke carrière. Maar die carrière bleef uit en in 1740 vertrok hij verbitterd naar Padua, waar hij
woonde tot zij dood.
(1678-1741) is natuurlijk de componist met de grootste bekendheid uit de
Italiaanse barokperiode. Hij werd in Venetië geboren als zoon van een violist en op voorspraak van
zijn vader kreeg hij viool en compositie les van de beste musici in Venetië. Hij speelde al op jeugdige
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leeftijd mee in de kapel van San Marco, als plaatsvervanger van zijn vader. In 1703 werd hij tot
priester gewijd en kreeg vanwege zijn rode haar de naam
Vivaldi’s zwakke
gezondheid, mogelijk astma, verhinderde hem het priesterambt uit te oefenen. Op 25 jarige leeftijd
werd hij benoemd tot viool en zangleraar aan de
een weeshuis voor meisjes
in Venetië. Vivaldi was een excellente docent, zijn weesmeisjes vormden onder zijn leiding zowel
een vermaard strijkorkest als een zangkoor, dat zijn composities ten gehore bracht. Na zijn 40e
verbeterde zijn gezondheid en reisde hij als een gevierd operacomponist door Italië. Hij schreef
meer dan 500 composities waaronder veel beroemde vioolconcerten, die voor een deel in
Amsterdam door Etienne Roger en later door Michel Charles le Cène werden uitgegeven. Tot deze
vioolconcerten behoorde ook de beroemde
In 1638 bezocht Vivaldi
Amsterdam. Omdat hij bekendheid verloor en weinig inkomsten had vertrok hij in 1740 naar
Wenen in de hoop aan het hof een baan te vinden. Hij stierf daar een jaar later in armoede.
(1684- 1755) werd binnen het Koninkrijk Napels geboren in Frattamaggiore. Op
jonge leeftijd ging hij naar het
Later werd hij
In 1725 volgde hij Scarlatti
leerling van Alessandro Scarlatti aan het
daar op als docent en in 1742 werd hij benoemd, als opvolger van Nicola Porpora, als directeur
van het
ook in Napels. Hij was een goede leraar, hij leidde
bekende componisten op zoals Paisiello, Pergolesi en Piccinni. Het hele oeuvre van Durante bestaat
nagenoeg alleen uit gewijde muziek.
(1685-1757) was de zesde
van tien kinderen van Alessandro Scarlatti en werd
geboren in Napels. Over zijn opleiding is weinig bekend.
In 1701 werd hij kapelmeester en organist van de
in Napels. Hij reisde door Toscane en in
Venetië sloot hij vriendschap met Händel. Van 1709 tot
1714 was hij kapelmeester van Koningin Maria Casimira
van Polen in Rome en werkte later voor het Vaticaan. In
1720 werd hij kapelmeester aan het hof in Lissabon en
gaf les aan Infante Maria Barbara. Toen zij in 1729
trouwde met een Spaanse prins ging Domenico mee naar
Spanje en hij bleef daar tot zijn dood in 1757. Hij schreef
(eendelige sonates en toccata’s)
een dertigtal
voor cembalo voor Maria Barbara en later resp. in 1742
en 1757 schreef er nog eens 496. Het oeuvre van
Scarlatti bestaat duidelijk uit twee delen. Voor 1729
schreef hij geestelijk en wereldlijke ensemble muziek en
daarna vrijwel uitsluitend
waarvan er in totaal
555 bewaard zijn gebleven. De speelstijl is voor die tijd
revolutionair te noemen: gebroken akkoorden, octaaf
verdubbeling, grote sprongen, kruisen van de handen
boven het toetsenbord, snelle toonherhalingen, daarvoor nog nooit vertoond!
Leo van Wijk, december 2016

Agenda 2016-2017 seizoen 43
zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)
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Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)
zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)
zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 11 december 2016 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat
dhr. Wybe Dijk

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 413327
Beukenlaan 2-1, 3843 BM Harderwijk

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Oude Kerk
zaterdag 11 februari 2017
1
2
2-4
4
5

De Érard fortepiano in de werkplaats van Edwin Beunk in 2009

programma
over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2016/17
contact en locaties

Programma

(1810-1856)
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2. Mit innigem Ausdruck
4. Innig
5. Nicht zu schnell

Geburtstagmarsch - Bärentanz - Gartenmelodie - Beim Kränzewinden - Kroatenmarsch
Trauer - Turniermarsch - Reigen - Am Springbrunnen - Verstecken - Gespenstermärchen - Abendlied

(1833-1897)

Lebhaft
Nicht schnell und sehr gesangvoll zu spielen
Im Volkston
Nicht schnell
Lebhaft
Reuig, andächtig

Biografie
Over de musici
Nadat ze bij Jan Wijn aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam hun diploma
Uitvoerend Musicus behaalden, zijn Wyneke Jordans
en Leo van Doeselaar niet meer weg te denken van de
Nederlandse concertpodia. Als quatre-mainsduo, op
twee piano's en in samenwerking met ensembles als
de Slagwerkgroep Amsterdam, het
NederlandsKamerkoor, het Berliner Philharmonischer
Chor, het Barokorkest van de
NederlandseBachvereniging , Anima Eterna en
verschillende Nederlandse Symfonie-orkesten hebben
ze zich sinds 1977 ontwikkeld tot een hechte
eenheid.Concertreizen voerden hen door Europa, de
Verenigde Staten en Azië. Ze waren het eerste quatremains duo met een tournee door China (2005 en
2006).Van hun spel worden regelmatig opnamen
uitgezonden voor radio en televisie.
In 1985 ontvingen zij de Publieksprijs van de Sonesta
Koepelzaal te Amsterdam en in2006 werden zij
vanwege hun grote verdiensten voor de Franse
muziek onderscheiden met een zilveren medaille door
het genootschap ‘Arts-Sciences-Lettres’te Parijs. Zij
vervulden gastdocentschappen aan diverse
Nederlandse conservatoria. Leo vanDoeselaar is daarnaast als orgeldocent verbonden aan de
Universität der Künste in Berlijn.Behalve aan het grote repertoire voor piano à quatre mains en
twee piano's besteedt het duo ook aandacht aan Nederlandse muziek en aan de vele goede
bewerkingen van oorspronkelijk voor andere instrumenten geschreven composities. Het pianoduo
realiseerde vanaf 1983 een reeks grammofoonplaten en cd's voor het label Etcetera Records. In
deze serie verschenen de complete muziek voor piano à quatremains van Erik Satie, de Legenden,
op. 59 van Antonin Dvorak en de complete muziekvoor piano à quatre mains van Maurice Ravel.
Naast deze aktiviteiten specialiseerden Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar zich in het bespelen
van de fortepiano.
Onder leiding van Malcolm Bilson en Jos van Immerseel richtten zij zich vooral op het rijke
repertoire van de eerste Weense School. Als fortepiano duo gaven zij recitals en masterclasses op
gerenommeerde festivals als het Oude Muziek Festival in Utrecht, het Festival van Vlaanderen,
Antverpiano, het YorkEarly Music Festival, de Berliner Tage für Alte Musik, het Festival van Saintes,
het Festival van San Antonio (U.S.A.) en het Early Music Festival te Moskou. In 1993 kwam een
samenwerking met de BBC tot stand, die tot nu toe resulteerde in een serie van zeven opnamen en
concerten op zowel historische als moderne piano's. Van hun gezamenlijke spel op historische
piano's verschenen tot nu toe drie opnamen: een cd met quatre-mains werken van Franz Schubert,
een cd met een anthologie van vierhandige Nederlandse pianomuziek en een cd met een
compilatie van 2 BBC opnamen met werken van Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann en
Brahms, gespeeld op drie verschillende historische instrumenten uit de collectie van EdwinBeunk.
Hun cd-opname op een eeuw oude Bechsteinvleugel laat 2 Brandenburgse Concerten en de 3e
Suite van J.S.Bach horen in de vierhandige bewerking door Max Reger. Ter ere van hun 25-jarig
jubileum als pianoduo kwam in 2002 eveneens op Challenge Classics een cd uit met Franse 4mains muziek onder de title ‘Bric-Ó-brac’. Deze cd’s kregen in de landelijke pers lovende kritieken.
Uitgebreide informatie op: http://www.wynekejordans-leovandoeselaar.com/

Notities bij het concert
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We luisteren vanavond naar de klank van een originele Érard vleugel uit 1837 die in Parijs is
gebouwd. De bedenker en bouwer van dit soort prachtige instrumenten, Sébastian Érard, was kort
daarvoor (in 1831) overleden en het bedrijf werd voortgezet door zijn zwager Pierre Érard (17961855). Naast fortepiano’s bouwde Érard ook harpen.
Sébastian Érard werd op 5 april 1752 geboren in Straatsburg. Zijn ouders waren afkomstig uit
Zwitserland en droegen de naam Ehrhardt. Zijn vader en oudere broers waren meubelmakers en
andere familieleden waren houtsnijders en vervaardigden beelden uit hout. Net zoals bij de
Broadwood familie was de kennis van houtbewerking en goed startpunt voor de bouw van
muziekinstrumenten. In 1768, kort na het overlijden van zijn vader, vertrok Sébastian naar Parijs.
Hij kreeg daar een baan als leerling bij een onbekende klavecimbelbouwer. Nog voor hij 25 jaar
oud was, begon hij in 1776 een eigen bedrijf en in 1777 bouwde hij voor Duchesse de Villeroy een
tafelpiano naar een Engels model. Sébastian had een goede neus voor het vinden van bescherming
bij de invloedrijke adel. Toen in 1785 het gilde van instrumentenbouwers probeerde hem het
bouwen onmogelijk te maken, werd dat voorkomen door zijn goede relatie met Lodewijk XVI.
Hij mocht een aantal instrumenten leveren aan Marie Antoinette. Hiermee was zijn reputatie
gevestigd en hij vroeg zijn broer, Jean-Baptiste Érard (1750-1826), om hem te komen assisteren in
op in 1786, gevestigd aan No. 13 Rue du Mail in Parijs.
Parijs. Zij richten samen de
De vroege instrumenten, gebouwd voor 1785, hadden nog het mechaniek van een klavecimbel,
maar wel met pedalen om een crescendo te kunnen maken. Rond 1790 bouwde hij de eerste
echte fortepiano’s, nog wel in de vorm van een klavecimbel. Dat gebeurde nadat in 1789 de
werkplaats van Sébastian Érard door aanhangers van de Franse Revolutie was vernietigd. Na de
herbouw van zijn werkplaats in Parijs, nam hij de beslissing om zijn werkterrein gedeeltelijk te
verplaatsen naar Engeland. In 1792 opende Érard in Londen een werkplaats aan 18 Marlborough
Street. Daar werden hoofzakelijk harpen gebouwd, pas na 1830 werden er ook fortepiano’s
gemaakt. In 1796 keerde Sébatian terug naar Parijs en toen brak de periode aan waarin Érard
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belangrijke nieuwe uitvindingen deed, die tot op de dag van vandaag grote invloed hebben gehad op
de piano- en harpbouw. Na acht jaar van onderzoek presenteerde Sébastian in 1810 de uitvinding
van het dubbel werkende pedaal voor de harp. In 1821 patenteerde hij het briljante idee van het
repetitiemechaniek
voor de vleugel. Dit mechaniek maakte het
mogelijk om dezelfde toon heel snel opnieuw te laten klinken, zonder dat de toets weer helemaal in
zijn rustpositie moest terugkeren. Alle hedendaagse instrumenten, zowel harpen als vleugels,
beschikken nu nog over vergelijkbare systemen! Sébastian heeft een reeks van patenten op zijn naam
staan, waarmee de bespeelbaarheid en klankkwaliteit van harpen en fortepiano’s enorm verbeterde.
Hij was ook de eerste die experimenteerde met metalen ondersteuning van het houten frame waarop
de snaren van de vleugel gespannen waren.
De Engelse vestiging is voor de continuïteit van de ‘Société Érard’ erg belangrijk geweest. Gedurende
de Napoleontisch tijd was het moeilijk zaken doen in Frankrijk. Dreigende faillissementen daar,
konden worden voorkomen door de inkomsten uit Engeland. In 1827 ontving Sébastian de
Hij woonde in een mooi kasteel en had zich omgeven met een
onderscheiding
prachtige collectie schilderijen. Na de dood van Sébastian in 1831 nam zijn neef Pierre, die tot dan toe
de Engelse vestiging had geleid, de leiding over de hele onderneming over. Hij verkocht de
kunstcollectie van Sébastian en investeerde het geld onder andere in verdere ontwikkeling van het
repeteermechaniek en vele ander verbeteringen op het terrein van de snaarspanning, vorm en
constructie van de hamers.

pianobouwers met name uit Duitsland veel groter. In 1959 fuseerde Érard met Gaveau en een jaar
later met Pleyel. Deze Gaveau-Pleyel-Érard fabriek werd in 1970 overgenomen door Wilhelm
Schimmel en maakt nu deel uit van de Schimmel Compagny.
Het eerste stuk dat op het
programma staat omvat
vier delen uit
van Robert Schumann. Een
Pedalflügel is een
bijzonder instrument. Het
zijn eigenlijk twee vleugels
boven elkaar, waarbij de
onderste vleugel
voetpedalen heeft net als
bij een orgel. In het
voorjaar van 1845 schrijft
Clara Schumann dat ze een
Pedalflügel gehuurd
hebben, hoofdzakelijk om
het orgelspel te kunnen
oefenen. Robert vond het
een zeer interessant
instrument en begon er
composities voor te
schrijven. Zo ontstonden
twee cycli, de Studien op.
56 en de Skizzen op. 58.
De studien die vanavond
op het programma staan
zijn voor quatre-mains
bewerkt door Georges
Bizet.
’ een tweede
In 1849 schreef Robert Schumann als vervolg op zijn succesvolle ‘
serie stukken origineel voor fortepiano vierhandig en dat waren de
. Er was in die tijd grote behoefte aan goede quatre-mains muziek. Uit pedagogisch
overwegingen vond Robert het belangrijk, dat pianisten niet alleen solistische stukken instudeerden,
maar ook het samenspelen leerden. Hij componeerde deze speltechnisch moeilijke stukken wel met
twee partijen van verschillende moeilijkheidsgraad, zodat pianisten van verschillend niveau toch
samen konden spelen.

De instrumenten kregen de huidige vleugelvorm met als eindresultaat dat rond 1850 de Érardvleugel
de koning van de concertzalen was geworden. Na de dood van Pierre in 1855 ging de productie van
vleugels door tot rond 1920. Aan het einde van de 19e eeuw werd de concurrentie van ander

De Variationen opus 23 van Johannes Brahms zijn gebaseerd op een compositie van Schumann.
Brahms gebruikte de allerlaatste opgeschreven noten van Schumann, het zogenaamde
voor deze variaties. De dag na zijn zelfmoordpoging op 27 februari 1854 - Robert werd gered toen
hij half ontkleed de ijskoude Rijn in was gelopen - voltooide Schumann zijn
en
stuurde het manuscript naar Clara. Op doktersadvies had Clara Robert de nacht daarvoor verlaten.
Brahms mocht Schumann nog bezoeken in de kliniek waarin hij was opgenomen. Brahms was zeer
onder de indruk van de deplorabele staat waarin Robert verkeerde en was nauwelijks in staat tot
componeren. Dit is een van zijn weinige composities uit die moeilijke periode.
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In de eerste uitgave van
, ook origineel voor quatre-mains geschreven in december
1848, stond dat Robert Schumann deze stukken schreef onder het lezen van ‘
van de Arabische middeleeuwse dichter Ibn al Hariri. In het Duits
opnieuw in dichtvorm gezet door Friedrich Rückert. Dezelfde Rückert van de meer dan 400
waarvan Mahler er een aantal op muziek gezet heeft, had grote belangstelling
voor de cultuur uit het oosten. Makamen zijn geïmproviseerde vertellingen en gezangen die op
oosterse markten op rijm werden voorgedragen. De hoofdpersoon Abu Said, die Schumann
vergeleek met de Duitse Till Eulenspiegel, was tijdens het componeren niet uit zijn gedachten
geweest. Dat verklaart de soms bijzondere klankkleur van deze stukken.

Agenda 2016-2017 seizoen 43
zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)
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Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)
zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)

Johannes Brahms schreef 21 Hongaarse dansen voor vierhandig piano. Ze behoren tot zijn
bekendste werken en hebben hem geliefd gemaakt bij het grote publiek. Vooral met de
orkestbewerkingen had hij veel succes. De melodieën van nummers 11, 14 en 16 zijn originele
composities van Brahms. Veel van de overige melodieën leerde Brahms kennen via zijn vriend de
violist Eduard Reményi, een Hongaarse politieke vluchteling.
Leo van Wijk, februari 2017
P.S.
De foto’s van de Érard fortepiano zijn gemaakt in 2009 bij Edwin Beunk toen het bestuur
van de Randmeerconcerten, op uitnodiging van Edwin Beunk en echtgenote Riko Fukuda,
de werkplaats van Beunk & Wennink mocht bezoeken. Daar kon het bestuur fortepiano’s
bewonderen die later in verschillende Randmeerconcerten door Riko Fukuda en Ronald
Brautigam bespeeld zijn. En Riko komt in november 2017 weer bij ons spelen!
Op één van de foto’s kunt u ons bestuurslid Wouter Molendijk zien bij de Érard uit 1837.

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 11 december 2016 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat
dhr. Wybe Dijk

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 413327
Beukenlaan 2-1, 3843 BM Harderwijk

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Veluvine Nunspeet
zaterdag 4 maart 2017
1
2
2-3
4
5

programma
over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2016/17 en 2017/18
contact en locaties

Programma

(1685-1750)

(1971-heden)

(1951-heden)
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Biografie
Over de musici
BRISK is een term uit de Engelse Consortmuziek. Deze aanduiding voor tempo en sfeer komt veel
voor in de muziek van Purcell, Locke en tijdgenoten. Het woord betekent, levendig, wakker en
snel. En dat is ook precies wat BRISK recorder quartet Amsterdam is: een energiek, inventief en
vernieuwend ensemble.
Alle mogelijkheden van het blokfluitkwartet worden voortdurend verkend en uitgebreid. Het
aanbod van BRISK is opmerkelijk divers. Oude en nieuwe muziek wisselen elkaar voortdurend af.
Het kwartet maakt bewerkingen van onbekend oud repertoire, en speelt ook erg veel nieuw voor
hen gecomponeerd werk. Onverwachte muzikale combinaties en een vleugje humor creëren
nieuwe luisterervaringen. De pers prees het spelplezier en de virtuositeit van het ensemble.
BRISK heeft een enorme verzameling blokfluiten die door bouwers uit de hele wereld speciaal
voor hen gemaakt zijn. Een concert van BRISK is dan ook spectaculair om naar te kijken.
De groep presenteert bijzondere projecten met de meest uiteenlopende gasten. Daar zijn bekende
namen uit de oude muziekwereld bij, maar ook specialisten uit het nieuwe muziek circuit. Deze
programma’s zijn een unieke aanvulling op het Nederlandse kamermuziek aanbod.
BRISK werkt veel samen met kunstenaars uit andere disciplines zoals, acteurs, regisseurs, filmers,
schrijvers en vormgevers.
BRISK treedt ook graag en vaak op voor kinderen. Met diverse succesvolle kindertheaterproducties
bereikte het kwartet een groot jong publiek.
Het ensemble is met oude en nieuwe muziek op meer dan tien cd’s te beluisteren, die allemaal
zeer goede kritieken kregen.
Contact met het publiek is heel belangrijk voor BRISK. Dat gebeurt door een ontspannen
presentatie van de concerten, en door ontmoetingen vooraf met het publiek. De groep geeft ook
vaak workshops, en stimuleert daarmee het contact tussen de professional en de amateur .
Meer informatie op: http://www.brisk.nl/main/

Notities bij het concert
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Een programma met bijna uitsluitend muziek van
– en dat terwijl Bach
geen originele werken voor blokfluitkwartet heeft geschreven. We gaan luisteren naar bewerkingen van voornamelijk werken voor orgel, Bachs hoofdinstrument. Muziek spelen op andere instrumenten dan waarvoor zij bedoeld was en bewerkingen maken, het was voor Bach en zijn
tijdgenoten allemaal de gewoonste zaak van de wereld.
Een blokfluitensemble staat eigenlijk niet eens zo ver af van een orgel. De meeste orgelpijpen zijn
immers ‘labiaalpijpen’, waarbij de toon in principe op dezelfde manier ontstaat als bij een blokfluit. Er zijn natuurlijk ook heel belangrijke verschillen. Zo heeft een organist een heleboel registers
tot zijn beschikking, ieder met een eigen klankkleur; in een blokfluitensemble kunnen de spelers
hoogstens wisselen tussen instrumenten van verschillende afmetingen, van piepklein tot geweldig
groot. Hier staat wel iets tegenover. Op een orgel moet één speler met zijn tien vingers en twee
voeten alle partijen van een meerstemmig geheel hun eigen profiel geven, terwijl hij weinig invloed heeft op de aanzet van de toon en nog minder op de druk waarmee iedere pijp in de gekozen registers wordt aangeblazen. Een ensemble van individuele blokfluitspelers biedt wat dat
betreft heel andere mogelijkheden. Niet alleen kan iedere toon met de tong op veel verschillende
manieren worden aangezet en wordt de toon door de adem gedragen, er moet ook adem worden gehaald. Bepalen wanneer dat het best kan gebeuren is voor een blazer vaak genoeg een flinke uitdaging, maar het is zeker ook een geweldig hulpmiddel voor het fraseren van een partij.
Stravinsky hield niet van het orgel en heeft nooit orgelmuziek geschreven en een van de redenen
die hij noemde was juist dat ‘het ding nooit adem haalt’.

Dwarsdoorsnede van het mondstuk van een blokfluit. A:blok, B:instroomopening, C:labium)

Brisk: Susanna Borsch, Alide Verheij, Marjan Banis, Bert Honig

Veel van de stukken die we vandaag horen zijn ontstaan tussen 1709 en 1717, toen Bach in dienst
was van de hertog van Sachsen-Weimar, eerst als organist, later als concertmeester. In Weimar
maakte hij voor het eerst kennis met de toen ‘moderne’ muziek uit Italië, en hij onderzocht ijverig
wat hij met elementen van die Italiaanse stijl in zijn eigen werk kon beginnen.
Al in het begin van Bachs periode in Weimar ontstonden de fuga’s BWV 579 op een thema van
Corelli en BWV 574 op een thema van Legrenzi; een van Vivaldi’s leermeesters. Het thema van
BWV 579 is ontleend aan Corelli’s Triosonate voor twee violen en basso continuo op. 3 nr. 4.
Het is eigenlijk een dubbelthema: de inzet van de eerste stem, rustig, met grote intervallen, krijgt
al gauw een beweeglijker tegenthema (‘contrasubject’) dat er een vaste combinatie mee vormt.
Bach werkt dit dubbelthema uit tot een uitvoerige vierstemmige orgelfuga, heel anders dan de
korte driestemmige compositie van Corelli.
De herkomst van het thema van Legrenzi is niet duidelijk; misschien is het zelfs eigenlijk van een
andere Italiaan. Hoe het ook zij, ook hier pakt Bach het materiaal aan als een degelijke Duitse organist. BWV 574 is een typische dubbelfuga: eerst wordt het Legrenzi-thema uitgewerkt, dan
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wordt een tweede thema gepresenteerd, ook op de manier van een fuga en in het laatste gedeelte
worden beide thema’s met elkaar gecombineerd.
De titel ‘Canzona’ werd na 1700 nog maar zelden gebruikt. Bachs Canzona BWV 588 is waarschijnlijk geschreven in 1709 en is een heel laat voorbeeld van deze vorm, die al voor 1600 was ontstaan.
In de zeventiende eeuw had ‘canzona’ de betekenis gekregen van een zelfstandige instrumentale
compositie die uit duidelijk te onderscheiden onderdelen bestaat, met elk een eigen thema, dat wordt
verwerkt op de manier van een fuga. Bachs Canzona heeft twee onderdelen, die een onverbrekelijk
geheel vormen. Het eerste is een fuga in een tweedelige maatsoort met een opvallend chromatisch
contrasubject (een dalende lijn in halve toonsafstanden); het materiaal van het tweede onderdeel, in
een driedelige maatsoort, is een variatie van dat van het eerste.

Rotes Schloss Weimar, woonstede van Johann Ernst IV

Voor Bachs ontwikkeling was in Weimar vooral de kennismaking met de nieuwe Italiaanse concertostijl belangrijk, de stijl die wij kennen van de talloze concerten van Vivaldi. Bach kwam hiermee
waarschijnlijk voor het eerst in aanraking door toedoen van de jonge hertog Johann Ernst IV von
Sachsen-Weimar, die een groot aantal kopieën van partituren bezat en zelf ook een veelbelovend
componist was – maar helaas al in 1715 op 18-jarige leeftijd overleed. Bach maakte zich deze stijl eigen door orgelbewerkingen te maken van bestaande composities. Zo is het Concerto BWV 595 een
bewerking van een vioolconcert van de eerder genoemde Johann Ernst, BWV 981 waarschijnlijk ook.
En het Concerto BWV 596 in d klein is een van Bachs bewerkingen van muziek van Vivaldi, in dit
geval het concerto grosso van Vivaldi op. 3 nr. 11.

In de lutherse eredienst speelden koralen een centrale rol, niet alleen in de vorm van door de gemeente gezongen liederen, maar ook als grondslag voor cantates en composities voor orgel. Koraalvoorspelen improviseren en componeren behoorde tot de kerntaken van iedere organist.
Het koraalvoorspel BWV 659 ‘Nun komm’ der Heiden Heiland’, een koraal voor de Advent, is de
laatste versie van een veel ouder werk. Bach maakte het tegen het eind van zijn leven. In de bovenstem klinkt een overvloedig versierde en sterk uitgebreide versie van de koraalmelodie. Alleen in het
begin geven de begeleidende stemmen ook de aanhef van het koraal; verder bestaan zij uit vrije tegenmelodieën.
Het koraal ‘Jesus Christus, unser Heiland’, de basis voor BWV 666, is een Avondmaalslied en stamt
uit dezelfde periode. Bach gebruikt de melodie hier als een echte ‘cantus firmus’ in lange noten, in
eerste instantie in de bovenstem, maar de tweede, derde en vooral de vierde zin van de melodie zijn
ook in andere stemmen te horen.
Het koraal ‘Herr Jesu Christ, Dich zu uns wend’ horen we in dit concert zowel in een eenvoudige
vierstemmige zetting, op dezelfde manier als de bekende koralen uit passies en oratoria, als in de koraalbewerking BWV 709. In de bovenstem klinkt de melodie, uiterst langzaam maar versierd met
veel verbindende noten. De tegenstemmen worden beheerst door één motief dat het hele stuk door
wordt geïmiteerd.
Het koraalvoorspel BWV 731 ‘Liebster Jesu, wir sind hier’ wordt als een vroeg werk beschouwd. Met
de rijk versierde koraalmelodie in de bovenstem en de eenvoudige begeleiding doet het denken aan
een langzaam deel van een soloconcert.
Op verzoek van Brisk schreven twee Nederlandse componisten voor hun Bach-programma enkele
korte stukken, als contrast met – en eigentijds commentaar op – de muziek van Bach. Elementen van
Bachs muziek dienden als basis.
Componist, pianist en improvisator
heeft zich nooit willen toeleggen op bepaalde genres of stijlen. Hij verkent, ook als uitvoerend musicus, graag de grenzen tussen bijvoorbeeld klassieke
muziek en jazz of tussen gecomponeerde en geïmproviseerde muziek. Voor zijn
ging hij
uit van de bekende eerste prelude uit Bachs
, van achter naar voren gelezen,
om zoekend en tastend uiteindelijk op het openingsakkoord uit te komen.
Ook het werk van Janssens twintig jaar jongere collega-componist
ademt een grote
vrijheid. Hij werkt altijd volkomen intuïtief. Zoals hij het zelf zegt: ‘vanuit een enkele impuls komt
een grotere beweging voort en vanuit die beweging steeds zoekend naar de volgende stap ontstaat
een verhaal.’ Die impulsen ontleende hij voor zijn
(‘jacht’) duidelijk aan muziek
van Bach.
Hans Maas
25 februari 2017

Agenda 2016-2017 seizoen 43
zaterdag 24 september 2016 20.00 u.
Osiris Trio (pianotrio)

Agenda 2017-2018 seizoen 44
Putten Kasteel De Vanenburg
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zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)

zaterdag 8 oktober 2016 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Erika Waardenburg (harp) &n Ernest Rombout (hobo)

zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 23 oktober 2016 11.00 en 14.00 u.
Ursula Schoch (viool) & Marcel Worms (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)

zondag 13 november 2016 14.00 u.
Haydn Trio (fluit, cello, piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 26 november 2017 20.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 22 januari 2017 11.00 en 14.00 u.
James Oesi (contrabas) & Andrea Vasi (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 11 februari 2017 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Wyneke Jordans & Leo van Doeselaar (piano vierhanden op Érard vleugel)

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Veluvine Nunspeet

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 19 maart 2017 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 17 december 2017 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat
dhr. Wybe Dijk

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 413327
Beukenlaan 2-1, 3843 BM Harderwijk

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

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

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

