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(1775-1838)

Allegro molto agitato
Menuet - Trio
Pastorale: Un poco allegretto
Rondo: Allegro

(1833-1897)

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

Over de musici
Het Van Dingstee Kwartet is sinds zijn oprichting in 1995 uitgegroeid tot een succesvol en
veelzijdig strijkkwartet. Met concerten op vrijwel alle Nederlandse podia en tientallen
tournees in Europa en de Verenigde Staten heeft het kwartet zich geprofileerd als één van
Nederlands toonaangevende kamermuziekensembles. In de pers werden de concerten van het
kwartet veelvuldig geprezen vanwege het vloeiende samenspel, de klankvorming, de
gedrevenheid en het temperament.
Een intensief en direct contact met het publiek is een belangrijk kenmerk van het Van Dingstee
Kwartet. Naast de bekende meesterwerken uit het strijkkwartetrepertoire zoekt het Van
Dingstee Kwartet ook graag naar verrassende invalshoeken. Daarbij hecht het er waarde aan
regelmatig Nederlandse composities ten gehore te brengen, zowel van oudere als van heel
recente datum. Regelmatig geeft het kwartet ook concerten met gastmusici in kwintet-, sextetof octet-samenstelling.
De uit één gezin afkomstige violistes Ingrid van Dingstee (*) en Marjolein van Dingstee en
cellist Ewout van Dingstee zijn de oprichters en naamgevers van het kwartet. Suzanne Dijkstra,
de altvioliste is dus de vreemde eend in de bijt!
Er zijn verschillende opnamen van het kwartet op cd uitgebracht. Deze zijn door pers en
publiek met lovende kritieken ontvangen. Ook werden live-registraties van concerten van het
kwartet op radio en televisie uitgezonden, zowel in Nederland als door de Oostenrijkse
omroep ORF. Het kwartet gaf diverse strijkkwartet- en kamermuziekcursussen en was quartetin-residence aan de Oklahoma State University in de Verenigde Staten.
Het Van Dingstee Kwartet won diverse prijzen bij internationale kamermuziekconcoursen en
volgde vele masterclasses. Het Van Dingstee Kwartet bespeelt vier bijzondere instrumenten.
Ingrid van Dingstee bespeelt een Nicola Gagliano viool uit 1739, Frederik Boits een Max
Möller I altviool. Deze beide instrumenten zijn ter beschikking gesteld door het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds. Marjolein van Dingstee bespeelt een Joh. Theodorus Cuijpers
viool van rond 1750, Ewout van Dingstee een cello uit 1787 van dezelfde bouwer. Deze beide
instrumenten zijn in bruikleen uit de collectie Hollandse strijkinstrumenten van Eduard Van
Tongeren, vioolbouwer te Haarlem.
(*) Ingrid van Dingstee is vanwege zwangerschapsverlof bij het concert op 21 september 2013
verhinderd. In haar plaats speelt Sonja van Beek.
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Over de musici
Voor meer informatie over de vaste leden van het Van Dingstee Kwartet verwijzen wij u
naar: http://www.vandingstee-kwartet.nl/
(1e viool) studeerde aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij
Davina van Wely. Ze behaalde in 1996 haar UM diploma met onderscheiding. Daarna
studeerde ze verder bij Thomas Brandis aan de Hochschule der Künste in Berlijn en volgde ze
eeen aantal masterclasses.
Van Beek won twee maal de eerste prijs op de Iordens Viooldagen (1986 en 1988). Ze won
het Prinses Christina Concours in 1988, en het eerste Davina van Wely Vioolconcours in 1991.
In 1993 won ze het Nationaal Vioolconcours Oskar Back.
Sonja van Beek soleerde bij verschillende Nederlandse orkesten en bij orkesten in Duitsland
en Zuid-Amerika.
Sonja van Beek is ook actief in de kamermuziek. Ze speelt met cellist Johan van Iersel
en pianist Jeroen Bal in een pianotrio onder
de naam Escher Trio, dat tournees maakte
door Duitsland en de Verenigde Staten. In
2002 wonnen ze een prijs op het internationale ARD concours. Ze vormt duo's met
pianist Maurice Lammerts van Bueren en met
de Duitse pianist Andreas Frölich. Verder
speelt ze in de Salzburg Chamber Soloists, het
NOG Ensemble en Ensemble Caméléon. Sinds
2008 is Van Beek docente viool en kamermuziek aan het aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.
Drie jaar geleden opende Sonja van Beek met
het Ensemble Caméléon in Kasteel De
Vanenburg het Randmeerconcertseizoen.
Van Beek speelt op een instrument gebouwd
door Santo Seraphin (Venetië, 1750), die haar
ter beschikking is gesteld door het Nationaal
Instrumenten Fonds.

is een veelzijdig geörienteerd klarinettiste. Afgestudeerd aan het Amsterdamse
Sweelinck Conservatorium bij de docenten Herman Braune (DM – tegenwoordig 'bachelor') en
George Pieterson (UM – tegenwoordig 'master'), beide keren 'met onderscheiding', is zij op vele
vlakken in de muziekwereld actief.
Céleste werkt sinds 2002 als klarinettiste in Het Brabants Orkest, sinds seizoen 2013-2014
Philharmonie Zuidnederland geheten. Daarnaast heeft Kamermuziek haar bijzondere interesse.
Zij is lid van diverse professionele kamermuziekensembles, waarmee zij in binnen- en buitenland
veelvuldig optreedt.
Haar doorbraak in de kamermuziek werd definitief in 2001, toen haar tijdens het jaarlijkse
concours om 'de Vriendenkrans' van Het Concertgebouw- en Concertgebouw Orkest de eerste
prijs werd toegekend, alsmede een groot aantal andere prijzen, zoals de Persprijs, de Publieksprijs
en de Eduard van Beinumprijs. In 2002 won zij de 'Philip Morris Kunstprijs 2002'.
Sinds maart 2008 is zij artistiek leider van het tweejaarlijks Bossche kamermuziekfestival
'Kamerklanken'. De eerstvolgende editie van dit festival zal zijn september 2014.
Naast het zelf spelen, is Céleste zeer enthousiast en actief in het opleiden van klarinettisten, als
hoofdvakdocente klarinet aan het Utrechts Conservatorium en het Prins Claus Conservatorium te
Groningen en geeft zij regelmatig workshops en masterclasses in binnen- en buitenland en heeft
zij zitting in jury's van diverse (inter)nationale concoursen. Zij is tevens lid van de Raad van
Advies van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds.
Céleste is één van de musici die het vaakst bij de Randmeerconcerten hebben opgetreden.
Meer informatie vindt u op de website: http://www.celestezewald.nl/
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Toelichting
De klarinet komen we niet zo vaak tegen op een concert. Daarom eerst iets over dit
instrument.

leefde globaal in dezelfde tijd als Beethoven en Schubert in de periode die in
de muziekgeschiedenis de 'klassieke periode' wordt genoemd. Hij is geboren in het huidige
Finland, dat toen nog bij Zweden hoorde (en in 1809 door Rusland werd ingenomen). Hij
komt uit een eenvoudige, niet-muzikale familie, maar wordt als kleuter al gefascineerd door
(fluit)muziek. Hij leert op het gehoor klarinet spelen op het instrument van een vriendje. In zijn
woonplaats is ook een militaire kapel en de klarinettist daarvan maakt hem beter wegwijs op
het instrument (dat toen nog maar twee kleppen had).

mondstuk met riet en ligatuur tonnetje

Hij heeft zoveel talent voor muziek en voor de klarinet in het bijzonder dat hij als 13-jarige al
mee mag spelen met de kapel. Later verhuist hij naar Stockholm waar hij de rest van zijn leven
blijft. Op zijn 16e is hij daar al leider van de militaire kapel. Hij maakt een aantal reizen o.a.
naar Parijs en Berlijn om daar van beroemde klarinetleraren les te krijgen, en ook om les in
componeren te nemen.
Hij schrijft o.a. drie leuke klarinetconcerten en drie klarinetkwartetten waarvan wij vanavond
het mooiste horen, uit 1804. De klarinet heeft in ieder deel het initiatief. Het is aangename
muziek om te spelen en om te beluisteren.

onderstuk

bovenstuk

beker

Dit zijn de onderdelen van de moderne klarinet. Hij is (meestal) van hout gemaakt en bestaat
uit een rechte buis met een bekervormige uitloop. Aan de bovenkant wordt de lucht in trilling
gebracht door langs een riet te blazen. Er zijn kleppen nodig, o.a. om de onderste gaten te
openen. Het instrument kent een voorloper in de middeleeuwen (de schalmei) en is in de loop
der tijd steeds aangepast, waarbij het aantal kleppen toeneemt (met voor die kleppen
verschillende systemen). Omstreeks 1777 was het beroemdste orkest van Europa dat van
Mannheim in Duitsland. In dat orkest zaten zeer goede blazers en in de muziek die voor dat
orkest geschreven werd, kregen blazers een meer solistische rol. Daar werd de klarinet
geïntroduceerd in het orkest. De jonge Mozart zag er voor het eerst de klarinet.
was een compositieleerling van Rimski-Korsakov en was zelf leraar van
Alexander
Sjostakovitsj. Hij had rijke ouders, en was een natuurtalent. Zijn beroemdste werk is het
vioolconcert. Het was de tijd van het opkomend nationalisme, de vorming van naties/landen/
staten, en de bijbehorende aandacht voor de cultuur en dus ook de muziek van het volk.
Het beroemdste werk van Rimski is Schéherazade, een soort symfonie met sterk oosterse
inslag. Zo ook hier: een dromerig stuk met oosterse elementen, wat je direct aan het begin
hoort door de toonladder die voor de melodie gebruikt is. Het duurt 9 minuten.
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Ik houd heel erg van de muziek van
. Hij heeft zoveel meesterwerken geschreven:
vioolconcert, vierde symfonie, beide pianoconcerten, Ein Deutsches Requiem, de drie
vioolsonates, eerste cellosonate, eerste sextet, dit kwintet en ga zo maar door. Al die werken
hebben gemeen dat ze vanaf de eerste noot boeien. Brahms had zich voorgenomen niet meer
te componeren na het voltooien van het strijkkwintet opus 111 in 1890. Maar toen ontmoette
hij in 1891 de klarinettist Richard Mühlfeld, een violist die zichzelf heel goed klarinet had leren
spelen. Hij raakte door deze kennismaking zo geïnspireerd dat hij toch weer is gaan
componeren. Dat heeft geleid tot het klarinettrio opus 114, dit kwintet en de twee
klarinetsonates opus 120. Brahms kende het klarinetkwintet van Mozart zeer goed en heeft
dankbaar gebruik gemaakt van wat Mozart daarbij had uitgevonden. Dat is goed hoorbaar bij
het begin van het werk. Net als bij Mozart is het vierde deel een thema met variaties.
Brahms begint het eerste deel van het kwintet vanuit de donkere kleuren van de strijkers met
een dalend motief, dat onmiddellijk een weemoedige sfeer teweeg brengt die het hele kwintet
zal duren. Dit kwintet kent geen competitie, geen strijd om de macht tussen de klarinet en de
strijkers. Ze gunnen elkaar alle ruimte en als de een even iets heel moois mag doen, dan
spannen de anderen zich tot het uiterste in om daar iets heel moois omheen te bouwen of er
bewonderend commentaar op te geven. De tussenstemmen in dit werk zijn prachtig en
belangrijk.
Het tweede deel begint met grote magie. De strijkers spelen met de sordino (een opzetstukje op
de kam waardoor de klank minder luid wordt). Je denkt dat dit het mooiste is wat er bestaat.
Maar na drie minuten gooit Brahms echt alle remmen los, je gelooft je oren niet, droom ik of is
dit echt? De instrumenten vervloeien, nemen de draad van elkaar over, tijd lijkt niet meer te
bestaan.
Gelukkig kunnen we tijdens het derde en vierde deel weer bijkomen. Het vierde deel bestaat uit
variaties op een eenvoudig thema. Na de laatste variatie horen we het begin van het kwintet
weer terug, met z'n weemoedige sfeer. Het leven gaat weer verder, de tijd loopt weer door.
Wouter Molendijk

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

6

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 2
Maria Milstein viool
Sander Sittig piano
Catharinakapel Harderwijk

programma 6 oktober 2013
over de musici
toelichting Hans Maas
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014

1
2
3-5
6
7

(1875-1937)

(1822-1890)

Allegretto ben moderato
Allegro molto
Recitativo-Fantasia: ben moderato
Allegretto poco mosso

(1862-1918)

Allegro vivo
Intermède: Fantasque et léger

Finale: Très animé

(1858-1931)
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Over de musici
Violiste
(1985) werd geboren in Moskou in een muzikaal gezin; op haar vijfde kreeg ze haar eerste vioollessen. In 1991 verhuisde ze met
haar ouders naar Frankrijk. Ze studeerde in Florence bij Pavel Vernikov, in Amsterdam bij Ilya Grubert en in Londen bij David Takeno. In 2011 werd
Maria aangenomen in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in de klas van Augustin Dumay. Maria volgde ook lessen en masterclasses bij beroemde musici
als Ana Chumachenco, Menahem Pressler, Pierre Amoyal...
Maria heeft prijzen gewonnen op belangrijke internationale concoursen: het internationale vioolconcours « Città di Brescia » in Italië (2007), waar ze de
2e prijs kreeg (eerste prijs niet toegekend), het Internationale Kamermuziek Concours van Lyon, waar ze als lid van het Van Baerle Trio de 1e prijs en 3
speciale prijzen won, en het internationale vioolconcours « Premio Rodolfo Lipizer », waar ze de 2e prijs en tevens de prijs voor de beste vertolking van
een romantisch sonate kreeg (2011). In mei 2012 was Maria de enige Française die de halve finales van de Koningin Elisabeth Wedstrijd bereikte ; als een
van de hoogst genoteerde halve finalisten kreeg Maria een recital aangeboden in België.
Maria geeft regelmatig concerten in de beste zalen van Europa, zoals het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan't IJ in Amsterdam, de Wigmore Hall
in Londen, het Tsjaikovski Conservatorium in Moskou, de Salle Cortot en het Auditorium du Louvre in Parijs, het Koninklijk Paleis en Studio 4 van Flagey
in Brussel.
In Nederland ontving Maria de Kersjes Vioolbeurs in 2010 ; ze was de enige niet-Nederlandse violiste die deze prestigieuze beurs ooit heeft ontvangen.
Samen met pianist Hannes Minnaar en cellist Gideon den Herder vormt zij het Van Baerle Trio. Zij traden vorig seizoen op bij openingsconcert van het
Randmeerconcertseizoen 2012/13.
Maria bespeelt een Francesco Goffriller viool (Venetië, ca. 1725), aan haar in bruikleen gegeven door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Pianist
studeerde bij Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam en
rondde zijn studie af bij Naum Grubert, Willem Brons en Eugene Indjic. Nog tijdens zijn
studie debuteerde hij in het Concertgebouw in Amsterdam en De Doelen in Rotterdam.
Na het winnen van prijzen op diverse internationale pianoconcoursen begon een
carrière die hem door heel Europa en daarbuiten voerde, vaak als partner van wereldberoemde violisten zoals Shlomo Mintz, Ilya Grubert, Liza Ferschtman en Lisa Jacobs.
Sander Sittig maakte CD’s als solist (werken van Mozart) en kamermuziekspeler en trad
veelvuldig op voor radio en televisie. Hij werkt met veel plezier mee aan de theatrale
jeugdconcerten van stichting Oorkaan en is als pianist verbonden aan The International
Holland Music Sessions (Bergen), het Internationale Vioolconcours van Sion
(Zwitserland) en aan diverse andere masterclasses en zomeracademies.
In 2012 maakte hij met het Pianoconcert KV 466 van Mozart zijn debuut op het
zomerfestival van Mariánské Lázne (Tsjechische Republiek) en trad hij in Wenen,
Istanbul, Boekarest en Charlotte (USA) op.
In 2013 geeft hij concerten met violist Shlomo Mintz in Nederland, Spanje en Japan en
staat een CD-opname gepland met violiste Maria Milstein.
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Toelichting 1/3
Het oudste stuk op het programma van vandaag ontstond in 1877, het jongste in 1917, een
verschil van nauwelijks veertig jaar. Alle werken ademen bovendien een Franse geest. Maar
het was in de Franse muziek wel een periode van grote veranderingen; Franck, Saint-Saëns,
Ysaÿe (spreek uit ‘iesáj’), Debussy en Ravel hadden heel verschillende muzikale opvattingen, en
dat krijgen we volop te horen.
Saint-Saëns was in 1871 een van de oprichters van de Société nationale de musique, een vereniging ter bevordering van nieuwe Franse muziek, Franck behoorde tot de leden van het eerste
uur. Na de smadelijke nederlaag van Frankrijk in de Frans-Duitse oorlog van 1870 moest de
eigen Franse identiteit worden benadrukt, als reactie op de sterke Duitse invloed in de muziek.
Typisch Franse kwaliteiten die werden aangeprezen waren helderheid van structuur, sierlijkheid en een geraffineerd gebruik van klankkleuren. De voornaamste activiteit van de Société
nationale was het organiseren van concerten. Een van de ‘speerpunten’ was de ontwikkeling
van serieuze instrumentale muziek, met name kamermuziek, als tegenwicht tegen de nadruk
op oppervlakkig virtuoos vertoon op de bestaande podia. Na 1880 zou de meer internationaal
gerichte opstelling van Franck en zijn volgelingen botsen met Saint-Saëns’ nationalisme en
kwam het tot een scheuring.

Op zijn veertiende was hij als groot pianotalent op het conservatorium toegelaten, maar hij
had die studie moeten afbreken omdat hij het niet echt opbracht om heel regelmatig en hard te
studeren op moeilijke stukken. Dat hij misschien nog veel meer aanleg had voor het vak harmonie (een soort voorbereiding op het ‘echte’ componeren) zagen zijn leraren ook wel, maar zij
konden niet overweg met Ravels enorme belangstelling voor de nieuwe klankwerelden die bijvoorbeeld Debussy, Satie en de Rus Moessorgski hadden ontdekt. Ook in de harmonie kwam
Ravel daardoor niet tot een eindexamen. Pas begin 1898, dus kort na het voltooien van de vioolsonate, werd Ravel leerling compositie van Gabriel Fauré, die zijn talent goed begreep en
hem geweldig geholpen heeft een weergaloos vakmanschap te ontwikkelen.
De sonate, die voor het eerst is uitgevoerd door Ravels studiegenoot George Enescu en Ravel
zelf, is dus een heel vroeg werk. Het heeft een uitgesproken lyrisch karakter en bestaat uit één
deel, waarin de traditionele opzet van een eerste deel van een sonate goed te herkennen is.
Maar de uitwerking draagt al vanaf het begin helemaal Ravels eigen stempel. Het is duidelijk
dat Ravel in de jaren dat het met de schoolse conservatorium-opdrachten niet zo wilde vlotten,
heel hard had gewerkt om tot een eigen stijl te komen, geïnspireerd door o.a. Fauré en Debussy.

Debussy en Ravel waren veel jonger. Voor hen maakten Franck en nog meer Saint-Saëns deel
uit van een gevestigde orde waar zij niets van moesten hebben. Hun vriendenkring bestond uit
symbolistische dichters, musici en schilders, voor wie de kunst een manier was om zich af te
keren van van het ‘officiële’ kunstbedrijf en de lelijkheid van het dagelijks leven, door het
scheppen van een nieuwe, geraffineerde schoonheid. Een kunstwerk moest iets geheimzinnigs,
onzichtbaars en onuitsprekelijks achter de waarneembare werkelijkheid suggereren, en om dat
te bereiken waren symbolisten voortdurend op zoek naar nieuwe stijlmiddelen. Geen wonder
dat Debussy en Ravel allebei de grootste moeite hadden met de schoolse aanpak van de conservatoriumstudie!
schreef zijn Sonate in a klein voor viool en piano in 1897. Hij was 22 jaar, een
heel kleine jongeman met een naar verhouding opvallend groot hoofd.

Conservatorium van Parijs in 1895. Geheel links staat Maurice Ravel
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Toelichting 2/3
De Sonate in A groot voor viool en piano van
is in 1886 geschreven als huwelijksgeschenk voor de al genoemde Eugène Ysaÿe, een groot violist die net als Franck zelf afkomstig was uit Luik. Franck was een laatbloeier; bijna alle werken waardoor hij nu bekend is, zijn
geschreven na zijn vijftigste. Hij was door zijn vader voorbestemd om, in navolging van Liszt,
een virtuoze pianist te worden, en met het oog daarop was het hele gezin naar Parijs verhuisd
toen César veertien jaar was. Maar de plannen van zijn vader pasten helemaal niet bij zijn karakter, en het liep dus heel anders. Als uitvoerend musicus werd hij in de eerste plaats een geweldige organist, met een grote voorliefde voor het werk van Bach, wat in Frankrijk toen heel
uitzonderlijk was. Ook kon hij prachtig improviseren. Voor componisten die veel improviseren
is de grens tussen improviseren en componeren meestal niet scherp te trekken, en dat gold zeker ook voor Franck. Zijn improvisatielessen aan het conservatorium trokken dan ook veel
belangstelling van compositiestudenten. Zo ontstond een echte ‘Franck-school’, die veel invloed kreeg in het Franse muziekleven. Ook Debussy heeft (als toehoorder) een aantal lessen
bij Franck gevolgd.
Zoals zo veel grote sonates uit de 19e eeuw bestaat de vioolsonate uit vier delen. De opzet van
de delen zelf is veel minder traditioneel, maar wel heel kenmerkend voor Franck. Daarbij valt
vooral het ‘cyclische principe’ op: in de latere delen komen, ondanks alle tegenstellingen,
steeds elementen uit voorgaande delen terug, wat de vierdelige sonate tot één doorwrocht
geheel maakt. Het laatste deel begint met een refrein waarin viool en piano in canon spelen:
een maat na elkaar spelen ze dezelfde melodie.

César Franck

Sinds het succes van zijn symbolistische opera Pelléas en Mélisande in 1902 gold Debussy internationaal als de grootste levende Franse componist. Meer geïnspireerd door dichters en schilders dan door andere componisten had hij nieuwe wegen voor het componeren ontdekt,
waarmee hij talloze tijdgenoten en jongeren zou beïnvloeden. Al zijn vernieuwingen zijn samen
te vatten in één woord: vrijheid. In plaats van te leunen op allerlei standaardpatronen ging hij
alleen maar op zijn intuïtie af. De opbouw van zijn muziek wordt niet bepaald door een soort
dramatisch plan, maar meer door een vrije associatie van ideeën, bijna als in een droom. Een
melodie beperkt zich vaak tot een begin, een suggestie, zonder dat er een duidelijke afronding
komt. Die intuïtieve manier van werken ging bij Debussy samen met een geweldige zelfkritiek,
waardoor hij heel langzaam werkte en eindeloos bleef verbeteren. Hij was zich tegelijk sterk
bewust van zijn Franse identiteit: composées par Claude Debussy, musicien Françaix staat op de
titelpagina van de sonates. Het rijke verleden van de Franse cultuur, vooral uit de tijd van Lodewijk XIV en vlak daarna, was al sinds zijn jonge jaren een van zijn inspiratiebronnen, de tijd van
de grote klavecinisten Couperin en Rameau, en ook van de schilder Watteau. Debussy deelde
zijn bewondering voor Watteau met de dichter Paul Verlaine, met wie hij bevriend was. Veel
van Verlaines gedichten zijn geïnspireerd door de idyllische maar ook geheimzinnige en dromerige taferelen van Watteau en later door Debussy gebruikt voor liederen. Watteau schilderde
vaak scènes uit toneelstukken, en het tweede deel van Debussy’s sonate, Intermède, ‘tussenspel’,
lijkt te verwijzen naar de wereld van de Italiaanse komedie zoals Watteau die zag. Het is alsof
Harlekijn over het toneel buitelt en grappen uithaalt. Maar ook de andere twee delen roepen
de poëtische sfeer van Watteau’s schilderijen op.

Claude Debussy

Toen
in 1917 zijn Sonate in g klein voor viool en piano schreef was hij al jaren
ernstig ziek. De sonate had de derde van een serie van zes sonates voor verschillende instrumenten moeten zijn, maar het zou zijn laatste werk zijn. Door zijn ziekte en niet te vergeten
de al jaren durende oorlog had hij te kampen met depressies en was hij niet meer in staat te
componeren. Wel heeft hij als pianist de première van de sonate nog kunnen spelen, met de
violist Gaston Poulet.
Watteau, Italiaanse Comedianten

4

Toelichting 3/3
was een van de veelzijdigste genieën van de negentiende eeuw. Hij leerde
lezen en schrijven toen hij drie was, kende op zijn zevende behoorlijk Latijn en trad op zijn
elfde op tijdens een concert waarbij hij twee pianoconcerten speelde, een van Mozart en een
van Beethoven. Toen Berlioz een jaar of vier later de première van Saint-Saëns’ eerste
symfonie had gehoord, merkte hij over zijn jonge collega op: ‘Hij weet alles, maar het
ontbreekt hem aan onervarenheid.’ Bedoelde Berlioz, zelf een grote muzikale avonturier,
daarmee misschien ook dat Saint-Saëns geweldig goed gebruik wist te maken van de
ervaringen van anderen en zelf niet teveel risico’s nam? Saint-Saëns beschouwde zichzelf in
ieder geval als een eclecticus, iemand die zich van allerlei kanten laat beïnvloeden. Hij was een
buitengewoon productief componist en als geen ander in staat virtuoze partijen voor allerlei
instrumenten te schrijven. Naar het voorbeeld van Liszt schreef Saint-Saëns voor zijn eigen
hoofdinstrument, de piano, virtuoze etudes (‘oefenstukken’, ‘studies’) voor gebruik in de
concertzaal. Een bundel met zes van zulke ‘concert-etudes’ werd in 1877 uitgegeven als SaintSaëns’ opus 52. Vioolvirtuozen konden zulke stukken ook goed gebruiken, en daarom
bewerkte Eugène Ysaÿe in 1900 de laatste etude hieruit, ‘in de vorm van een wals’, tot een
stuk voor viool en piano. Ysaÿes roem was niet alleen gebaseerd op zijn geweldige virtuositeit
maar ook op de expressiviteit van zijn spel, die altijd volledig in dienst stond van de muzikale
inhoud. Als een componist werk aan hem opdroeg wist hij dan ook dat het in geen betere
handen kon zijn. We hebben al gezien dat Franck zijn sonate voor Ysaÿe had geschreven; in
1899, kort voor Ysaÿe’s bewerking van de etude, had Saint-Saëns een strijkkwartet aan hem
opgedragen, en enkele jaren eerder had Debussy met zijn strijkkwartet hetzelfde gedaan.

was zelf een begaafd componist. Anders dan de meeste componerende virtuozen schreef
hij ook veel voor andere instrumenten, vooral later in zijn leven, toen hij door fysieke
problemen niet meer goed kon spelen. Zijn bekendste werken zijn zes sonates voor viool solo,
min of meer naar het voorbeeld van de sonates en partita’s van Bach. Hij gaf zijn bewerking
van Saint-Saëns’ etude de titel Capriccio, ‘gril’, die heel goed past bij het karakter. De muziek is
inderdaad zo grillig dat de walsbeweging misschien alleen nog hoorbaar is voor wie het weet.
Hans Maas

Eugène Ysaÿe
Camille Saint-Saëns
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148
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Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

7

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 3
Wouter Mijnders cello
Ingrid La Haye beeldend kunstenaar

Villa Vennendal Nunspeet

programma 27 oktober 2013
over Wouter Mijnders
toelichting Hans Maas
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014

1
2
3-4
5
6

In chronologische volgorde. Dit is niet noodzakelijkerwijs de volgorde waarin de muziek wordt gespeeld.
Wouter Mijnders licht de muziek toe a.h.v. historische informatie, meegebrachte partituren, foto’s en anekdotes.

(1651-1690)

(1685-1750)

(1880-1959)

(1932-heden)

(1969-heden)

1

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I en II
Gigue

Over Wouter Mijnders en Ingrid La Haye
is cellist van het Combattimento Consort
Amsterdam. Hij treedt veelvuldig op binnen en buiten
Europa, musiceert op festivals, in recital programma’s met
pianist Peter Beijersbergen van Henegouwen en treedt op
met verschillende kamermuziek ensembles, waaronder het
Hexagon Ensemble en het Leupold Trio. Met dit Trio trad
Wouter Mijnders bijna een jaar geleden op in Villa
Vennendal.
Wouter maakte meerdere radio-, tv- en CD opnamen,
waaronder 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.
Hij bespeelt onder andere een speciaal voor hem
gebouwde cello van Josef Musil. Hij studeerde aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij René van Ast
en bij Dmitri Ferschtman aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam.

is cum laude afgestudeerd aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den
Haag, gecertificeerd Mozaiek, Art Clay Silver en Art Clay
Copper docente en is een inspirerende gids in de wereld
van kleur en vorm. Meer informatie is te vinden op:
http://ingridlahaye-wapiti.blogspot.nl/
Ingrid La Haye zal een kleine expositie inrichten van
handgemaakte sieraden die geïnspireerd zijn op de
contrasten in het programma.

2

Toelichting 1/2
‘
Als een strijker of een blazer een recital geeft, komt hij of zij meestal niet alleen, maar in het
gezelschap van een partner aan de piano (of een ander instrument, bijvoorbeeld harp). In de
tijd van Bach was een ‘solo’ voor viool een stuk voor viool met begeleiding van een akkoordinstrument (klavecimbel, orgel), waarbij een basinstrument zoals een cello de baslijn meespeelde. Als een stuk bedoeld was voor een solo-instrument zonder enige begeleiding, stond in de
titel meestal ‘senza basso’, zonder bas.
Voor allerlei instrumenten, zonder enige begeleiding, is in de loop van de tijden natuurlijk veel
studiemateriaal geschreven. Maar dat is muziek voor de studeerkamer, en niet om een publiek
mee te boeien. Volwaardige solowerken voor een melodie-instrument, of zelfs, zoals in het
geval van de cello, voor een van huis uit begeleidingsinstrument zijn altijd uitzonderingen gebleven. De componist moet heel sterk in zijn schoenen staan om het aan te durven alle zeggingskracht aan dat ene instrument toe te vertrouwen. En hetzelfde geldt voor de uitvoerende
musicus die het avontuur van een heel programma met solorepertoire aandurft.
‘Just for One’ is de titel van een programma voor cello solo van
. Afwisselend
op een barokcello en op een moderne cello brengt hij ‘oude’ en ‘nieuwe’ muziek ten gehore.
Wouter schrijft zelf:
‘O

Wouter zal het programma mondeling toelichten aan de hand van historische informatie, meegebrachte partituren, foto’s en anekdotes die op de muziekkeuze betrekking hebben.
Daarnaast zal kunstenares
een kleine expositie inrichten van handgemaakte sieraden die geïnspireerd zijn op de contrasten in het programma. De verschillen in klank en
speelmanier van de twee cello’s, uitbundig, nu eens streng, dan weer zwoel en ook emotioneel, hebben haar geïnspireerd tot het maken van een eigentijdse collectie sieraden. Net als in
de muzikale composities is de sfeer van Venetiaans glas en speelse krullen uit de barok, naast
strakke en spannende hedendaagse lijnen, in de sierlijke ontwerpen van Ingrid La Haye duidelijk zichtbaar een inspiratiebron.
‘Just for One’ belooft een bijzonder veelzijdig concert te worden.’

3

Met dat laatste is geen woord teveel gezegd! Het oudste werk van vandaag is van
, met wiens muziek er een jaar geleden we al kennis hebben kunnen maken. Behalve
een virtuoos cellist was hij ook een succesvol componist van o.a. opera’s en andere vocale werken. Zijn leven speelde zich grotendeels af in Bologna, waar hij verbonden was aan de San Petronio-kerk. Ook was hij er voorzitter van de beroemde Accademia Filarmonica, een ware
kweekvijver van voortreffelijke musici. Hij was de eerste componist van virtuoze solomuziek
voor de cello, meestal met begeleiding, maar in de Ricercari staat de cello er zelfs helemaal alleen voor.
heeft zes
suites voor cello solo geschreven.
Waarschijnlijk deed hij dat tussen
1717 en 1723, toen hij kapelmeester was aan het hof van de jonge
vorst Leopold in Köthen, een groot
kenner en liefhebber van muziek.
Als dat klopt, moeten ze voor het
eerst uitgevoerd zijn door Christian
Ferdinand Abel, een van de musici
in het hoforkest van de vorst. Het
is muziek waar veel cellisten hun
hele leven mee bezig blijven. Een
suite is bestaat in principe uit een
aantal dansen, eventueel voorafgegaan door een prelude (voorspel).
Bach volgde in zijn cellosuites bij
de dansen het patroon van zijn
suites en partita’s voor klavecimbel: een allemande (rustige tweedelige maat), een courante (matig
snelle driedelige maat), een sarabande (langzame driedelige maat,
waarin de tweede tel vaak een duidelijke nadruk krijgt), en een afsluitende gigue (een springdans, hier in een snelle driedelige maat). Zoals gebruikelijk plaatste Bach tussen de sarabande en
de gigue nog een ‘galanterie’ in de vorm van twee bij elkaar horende menuetten (ook in driedelige maat).

Toelichting 2/2
studeerde aan het conservatorium in Kopenhagen en daarna nog bij de beroemde
Nadia Boulanger in Parijs. Terug in Denemarken werd hij leraar aan hetzelfde conservatorium
als waar hij gestudeerd had. Uit onvrede met het conservatieve beleid in Kopenhagen ging hij
na een aantal jaren naar het conservatorium in Aarhus om daar een eigen compositieklas te
beginnen, die zich al snel ontwikkelde tot een opvallend ondogmatische opleiding, een inspirerende omgeving voor een groot aantal studenten. Nørgård is zelf een buitengewoon veelzijdig
en productief componist, die altijd zijn eigen weg is gegaan. Met zijn vroege werken sloot hij
aan bij andere componisten uit Skandinavische landen, zoals Sibelius en Nielsen, later heeft hij
zich ook laten beïnvloeden door oosterse klankvoorstellingen en door de moderne technieken
die in de jaren ‘50 door Duitse en Franse collega-componisten waren ontwikkeld. De boeddhistische gedachte dat alles in de wereld met alles te maken heeft speelt een grote rol in zijn
componeren. Naast muziek voor alle mogelijke grote en kleine bezettingen schreef hij ook veel
voor solo-instrumenten.

studeerde aanvankelijk journalistiek maar besloot na enige tijd dat hij zanger
wilde worden. Nog later ontdekte hij zijn behoefte om zelf muziek te schrijven. Hij studeerde
kort compositie in Boston en Londen, maar maakte die studie niet af. Waarom zou je verder
studeren als je het druk hebt met opdrachten, uitvoeringen en uitgaven en veel succes hebt? Dat
succes dankte hij aan de toegankelijkheid van zijn muziek voor een publiek, maar ook aan zijn
principe dat musici het fijn moeten vinden zijn muziek te spelen. Wat de stijl betreft laat die
muziek zich niet in een hokje passen. Gordon schreef Lorca Musica in 1999 in opdracht van een
weinig bekende celliste, Elizabeth Morrow. Hij gebruikte er materiaal voor uit een ballet dat hij
een paar jaar eerder had geschreven, The House of Bernarda Alba, over het leven van de grote
Spaanse dichter Federico Garcia Lorca.
Hans Maas
18 oktober 2013
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148 of door het reserveringsformulier
op de website in te vullen.
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Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

6

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 4
Apollo Ensemble
Open Haven Zeewolde

programma 16 november 2013
over het ensemble
toelichting Wouter Molendijk
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014

1
2
3
4
5

Franc Polman, Lilia Slavny, Marc Cooper, Anna Ryu Lucia Swarts , Maria Vahervuo , Kate Clark Teunis van der Zwart, Karin Hübner, Uli Hübner, Stefan Blonk Marion Boshuizen (1732-1809)

Adagio
Allegro di molto
Menuet
Finale: presto

Allegro moderato
Adagio
Finale: presto

pauze

(1756-1791)

Allegro
Andante grazioso
Menuetto – Trio
Allegro

Allegro
Adagio
Menuet
Finale
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, Tamara Mkrtychyan , Ofer Frenkel, Peter Tabori ,
, Thomas Oltheten, Kees Hoek -

,

Over het Apollo Ensemble
Vanwege plaatsgebrek, hier slechts beknopte informatie over ensemble en musici, meer informatie is te vinden onder http://www.apollo-ensemble.nl
Apollo - zoon van Zeus en Leto, god van het licht, de schone kunsten en de harmonie en de aanvoerder van de negen muzen.
Het
opgericht in 1992, is wat de naam zegt: Ensemble - samen. Het samenspel op zoek zijn naar de grenzen van het samenspel en de interactie
tussen musici.
De Griekse god Apollo wordt begeleid door de muzen, de godinnen van de kunsten en wetenschap.
Het ‘samenspel’ van deze verschillende kunstvormen en de wetenschap vormt de bron van de projecten en programma’s van het Apollo Ensemble.
De spelers van het Apollo Ensemble zijn internationale topmusici die als kerngroep in diverse bezettingen met
elkaar musiceren, van kleine triobezetting tot orkest-bezetting.
Er wordt gespeeld op authentieke instrumenten.
Het ensemble speelt op toonaangevende podia en festivals en maakt concertreizen naar Rusland, Kroatië, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten. In 2009 gaf het
ensemble een concert in Washington, met een speciaal programma met Joodse Barokmuziek en kreeg het een contract aangeboden bij Centaur Records
Sinds 2002 geeft het Apollo Ensemble de Apollo Zomeracademie die is uitgegroeid tot een internationale cursus voor kamermuziek.
Vanaf 2008 wordt de de Apollo zomeracademie voorafgegaan door een eigen festival “Travelling in Baroque”, een festival met muziek uit de 17e t/m 21e eeuw. In
2011 heeft het Apollo Ensemble de zomeracademie ook in Rusland gegeven en ook vanuit andere landen komen er steeds meer vragen voor een Apollo
Zomeracademie.

David Rabinovitch

Thomas Oltheten en Marion Boshuizen
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, viool & artistieke leiding, studeerde viool aan het Novosibirsk Staatsconservatorium bij Prof. Zakhar Bron, alwaar hij in 1978 afstudeerde. Reeds
tijdens zijn studie kreeg hij een aanstelling bij het Philharmonisch Orkest en het opera Orkest van Novosibirsk.
Van 1994-2000 studeerde hij barokviool aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag waar hij bij Sigiswald Kuijken en Elizabeth Wallfisch zijn Master of Music
diploma behaalde.
Het werkveld van David Rabinovich is divers en strekt zich uit over de hele wereld, hij speelde met ensembles als The Amsterdam Baroque Soloists, Apollo
Ensemble, Compagnia Vocale en vele orkesten waaronder The Amsterdam Baroque Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment , Le Champs- Elysees
Orchestra, Anima Eterna, The King’s Consort, Les Arts Florissant Orchestra, Dunedin Consort and Players. Dirigenten waarmee hij werkte zijn o.a. Ton Koopman,
Simon Rattle, Philippe Herreweghe, Gustav Leonhardt, William Christie, Mark Elder, Vladimir Yurovsky, John Butt, Roger Norrington. David bespeelt een viool van
het Nationaal Muziekinstrumentenfonds, gebouwd door Georg Klotz, ca 1745.
David Rabinovich is de artistiek leider van het Apollo Ensemble. Kenmerkend is de verfijnde, zangerige strijkersklank, gecombineerd met transparantie en het steeds
op zoek zijn naar dynamische grenzen. Onder zijn leiding werd een groeide het ensemble uit tot een topensemble waarmee hij de afgelopen jaren een groot aantal
opnames maakte en prestigieuze programma’s speelde in binnen- en buitenland.
Sinds 2008 is hij tevens artistiek directeur van het Internationaal Muziekfestival Travelling in Baroque (www.travellinginbaroque.com)
Door zijn grote ervaring als solist, artistiek leider, concertmeester en dirigent wordt David Rabinovich ook vaak gevraagd om orkestprojecten te leiden, masterclasses
te geven en ensembles te coachen.
Zijn jarenlange ervaring en zijn omvangrijke repertoirekennis , die diverse stijlen en periodes omvat, leidde hem als vanzelfsprekend naar dirigeren. Hij studeerde bij
Niel Thomson en John Farre in Londen en aan de Peter the Great Academy in St. Petersburg bij Jonathan Brett.
, fagot & zakelijke leiding, studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij John Mostard, in Zürich bij Manfred Sax en in Zwolle bij Peter
Gaasterland. Hij speelde lange tijd in het Tonhalle Orchester en in het Opera Orkest van Zürich. Daarnaast was kamermuziek altijd zijn grote liefde. In de loop der
tijd is hij zich meer en meer gaan verdiepen in de ontwikkeling van de fagot door de eeuwen heen. Zo bespeelt hij de dulciaan - de 17e eeuwse voorloper van de
fagot – , barokfagot, klassieke fagot, romantische fagot en de moderne fagot. Hij is oprichter van het Apollo Ensemble en heeft de organisatie daarvan vanaf de
grond opgebouwd. Aan vele orkesten ensembles en producties heeft hij zijn medewerking verleend, zoals o.a. Tonhalle orchester, Stuttgarter Barockorkester,
Concerto d’Amsterdam, het NoordNederlands orkest, het Combattimento Consort , Ensemble conservatoire en Anima Eterna. Aan talloze radio- en cd opnames
werkt hij mee en is hij zowel solistisch als in kamermuziekverband te beluisteren. Ook als docent en coach is Thomas actief; hij is docent aan de Kunstlinie Almere en
coacht ensembles. Ook als solist is hij veelvuldig op de concertpodia te beluisteren, met o.a. fagotconcerten van Vivaldi, Fasch, Telemann, Weber en Mozart. Tevens
is hij sinds 2010 voorzitter van het fagotneterk Nederland/België.
www.thomasoltheten.com

Toelichting
"
stelt je nooit teleur!" Ik weet niet meer wie dat het eerst tegen mij heeft gezegd, maar
ik heb het vaak herhaald. En het is in meer opzichten waar: Haydn's muziek is vrijwel altijd
opgewekt, verrassend en van hoog niveau. Het wordt een heerlijke avond!
Het Apollo Ensemble is klein, mogelijk net zo klein als Haydn's eigen orkest: 3 eerste violen,
2 tweede violen, 1 altviool, 1 cello, 1 contrabas, klavecimbel, 1 fluit, 2 hobo's, 2 fagotten en 4
(!) hoorns. Er wordt gespeeld op authentieke instrumenten, dus de hobo's en fagotten hebben
weinig kleppen, de hoorns geen ventielen, de violen hebben darmsnaren.
Haydn leefde lang en heeft een enorme hoeveelheid werken geschreven, meer dan:
100 symfonieën, 90 strijkkwartetten, 60 pianosonates, 30 pianotrio's, 10 missen, 20 opera's,
plus de prachtige oratoria De Schepping en De Jaargetijden, en nog veel meer (zoals 125
barytontrio's, een uitgestorven instrument, en concerten voor viool, piano, cello).
Hij is van eenvoudige afkomst, wordt niet ver van
Wenen geboren. Zijn muzikale talenten worden al
snel ontdekt omdat hij heel goed kan zingen en snel
het bespelen van instrumenten onder de knie heeft.
Als 8-jarig jongetje gaat hij in Wenen in een internaat
wonen, waar hij in het jongenskoor zingt, muziekles
krijgt van de oudere jongens en natuurlijk veel
muziek leert kennen. Ze krijgen heel weinig te eten
en moeten schnabbelen voor aanvullend voedsel.
Gelukkig weet zijn vader (als Haydn 18 jaar oud is)
op het nippertje te voorkomen dat hij gecastreerd zal
worden (waardoor hij zijn hoge stem zou
behouden). Wenen was in die tijd het centrum van
de muziek in Europa (naast Parijs, Madrid en
Londen); het Habsburgse hof was er gevestigd en de vele rijke edelen spendeerden veel geld
aan kunst en dus ook aan het scheppen van nieuwe muziek.
Na wat jaren ploeteren, komt hij in dienst van vorsten. Zijn tweede baan is direct een heel
lange: van 1761 tot 1790 als kapelmeester en hofcomponist de Estherhazy's. Zij wonen in
Eisenstadt, een slaperig stadje in de vlakte ten zuiden van Wenen. Zij hebben ook een
(prachtig) zomerpaleis dat nog te bezichtigen is (in het huidige Hongarije). De drie werken van
Haydn op dit programma zijn alle geschreven in de beginjaren bij de Estherhazy's. Hoewel
Haydn dus weinig in Wenen is, krijgen het hof wel veel beroemde musici op bezoek en blijft
Haydn goed op de hoogte van wat er op muzikaal gebied gebeurt.
Bach overlijdt in 1750, ongeveer de tijd dat Haydn begint met componeren. Haydn overlijdt
in 1809, toen Beethoven al zijn revolutionaire derde symfonie gepubliceerd had. Tijdens zijn
lange leven heeft de muziek een enorme ontwikkeling doorgemaakt en daaraan heeft Haydn
een grote bijdrage geleverd.Kort samengevat kun je zeggen dat de vierdelige symfonie en het
vierdelige strijkkwartet vooral door Haydn zijn ontwikkeld. De symfonie is als op zichzelf
staand stuk voor orkest ontstaan in de jaren 1730 uit de voorspelen van Italiaanse opera's, die
men ook apart wilde laten horen (sinfonia is Italiaans voor samenklank).
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Componisten streven naar afwisseling, want anders wordt het saai. Afwisselen kun je o.a. doen
met het tempo (snel of langzaam), met de luidheid (hard en zacht), met de harmonie (de
akkoorden waaraan de melodieën gekoppeld zijn) of met de instrumentatie (welke
instrumenten spelen wel of niet).
Vóór Haydn was er nog weinig onderscheid tussen kamermuziek en symfonische muziek omdat
bijna alle muziek gemaakt werd in de muziekkamers van paleizen. Een "orkest" was in feite een
ensemble als dat van vanavond. Er ontstaat behoefte aan meer geluid, dus worden de
ensembles groter, met verdubbeling van bijvoorbeeld de violen. Ook is er behoefte aan meer
afwisseling. Bij een driedelig stuk gaat het altijd om snel –langzaam - snel. De oplossing voor
meer afwisseling werd gevonden in een matig snel extra (derde) deel dat meestal menuet
genoemd wordt en dat zelf vaak ook weer uit drie stukjes bestaat: menuet - trio - menuet.
: rustig Als je de delen van de twee symfonieën van vandaag bekijkt dan zie je bij
heel vlot - matig snel - gehaast.
Bij
is het: vlot – rustig – matig snel – eerst rustig daarna gehaast.
(1768): bijzonder is hier dus dat het eerste deel langzaam is (en in mineur,
Over
net als de hele symfonie die zelfs in f mineur staat, een bizarre toonsoort) en het tweede deel
snel waardoor de laatste drie delen snel zijn. Het effect van het beginnen met een lang
langzaam deel is groot, haast een uitnodiging tot meditatie. Waar je wreed in gestoord wordt
door het pittige begin van het tweede deel. De symfonie eindigt met een snel en energiek
vierde deel waar je niet stil bij kunt blijven zitten.
Haydn schreef het
in C omstreeks 1763. Hij had in zijn orkest een erg goede
violist; voor hem is het geschreven. Het is een opgewekt, niet al te diep gravend stuk. De drie
delen staan in de sonatevorm, net als een aantal delen uit de symfonieën. (Het bespreken van
de sonatevorm is te ingewikkeld voor dit kader. Op het internet wordt het prima uitgelegd.)
(1765) had Haydn de beschikking over vier hoorns. Dat
Bij het componeren van
zullen we weten! Ze beginnen meteen sensationeel als jagers te toeteren. In het tweede deel
begint de viool die meteen commentaar van de hoorns krijgt. Het vierde deel bevat heerlijke
variaties op een thema. Eerst de hobo's, dan de cello, dan de fluit, dan de 4 hoorns, dan de
viool, dan fluit+hobo, dan de contrabas met een heel moeilijke solo. Het sluit flitsend af. De
prins van Estherhazy had net erg goede musici in zijn orkest aangenomen die hier mogen
schitteren voor hun broodheer. Wat zullen ze Haydn dankbaar zijn geweest dat hij zo mooi
voor ze schreef.In beide symfonieën hoor je al enigszins de "Sturm und Drang" periode die een
decennium later tot haar hoogtepunt komt. Het gaat erom dat het uiten van (heftiger)
gevoelens in de kunst gewaardeerd wordt. Haydn verschilt van bijvoorbeeld Mozart en
Beethoven in de omstandigheid dat de laatste twee begonnen als virtuoze solisten. Haydn was
dat niet op een instrument, al kon hij dus wel heel goed zingen.
Haydn en Mozart hebben elkaar meer keren ontmoet en hadden veel respect voor elkaar. Ze
hebben elkaar ook beïnvloed. Mozart schreef een serie van zes prachtige strijkkwartetten die hij
aan Haydn ter beoordeling voorlegde en die hij aan hem opdroeg.
Beethoven heeft nog een paar lessen gehad van Haydn, die als componist feitelijk autodidact
was.
Het is een erg leuk idee om tussendoor het Divertimento in Bes KV 240 (1776) van Mozart te
programmeren, voor 2 hobo's, 2 hoorns en 2 fagotten. Heerlijke speel- en luistermuziek.
Wouter Molendijk, 7 november 2013

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148 of door het reserveringsformulier
op de website in te vullen.
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

5

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 5
Ronald Brautigam
Oude Kerk Ermelo
Jubileumconcert

programma 30 november 2013
over Ronald Brautigam
toelichting Leo van Wijk
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014
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Fotografie: Marco Borggreve

(1770-1827)

Grave - Allegro di molto e con brio
Adagio cantabile
Rondo: Allegro

1. Andante grazioso, quasi allegretto
2. Scherzo: Allegro
3. Allegretto
4. Andante
5. Allegro, ma non troppo
6. Allegretto quasi andante
7. Presto

Andante - Allegro - Andante
Allegro molto e vivace
Adagio con espressione
Allegro vivace

Largo - Allegro
Adagio
Allegretto

Allegro
Andante
Scherzo: Allegro assai
Rondo: Allegro ma non troppo
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Over Ronald Brautigam
heeft in ruim dertig jaar een reputatie opgebouwd als een van Nederlands
meest toonaangevende en veelzijdige musici. Hij heeft een unieke dubbelcarrière. Naast zijn reguliere
concertpraktijk, waarin hij moderne instrumenten bespeelt, ontwikkelde hij zich tot een
vooraanstaand fortepianist. Zijn interpretaties van de Weense klassieken op authentieke instrumenten
worden internationaal geroemd. Hij won vele prijzen waaronder de Nederlandse Muziekprijs (1984)
en de MIDEM Classical Award for best concerto recording 2010 voor zijn CD met Beethovens
Pianoconcerten die hij opnam met het Symfonie Orkest van Norrköping onder leiding van Andrew
Parrott.
Ronald Brautigam studeerde bij de legendarische Amerikaans/Tsjechische pianist Rudolf Serkin. Hij
treedt regelmatig op met belangrijk orkesten zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, the London
Philharmonic, the BBC Philharmonic, the City of Birmingham Symphony, the Hong Kong Philharmonic, het Boedapest Festival Orkest, l’Orchestre National de France, het Gewandhausorchester
Leipzig en het Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Hij werkte met vooraanstaande dirigent- en onder
wie Frans Brüggen, Riccardo Chailly, Simon Rattle, Charles Dutoit, Mark Elder, Ivan Fisher, Bernhard
Haitink, Christopher Hogwood, Philippe Herreweghe, Marek Janowski en Roger Norrington. Als
fortepianist trad hij op met onder meer the Orchestra of the Age of Enlightenment, Tafelmusik, Het
Orkest van de Achttiende Eeuw, het Freiburg Baroque Orchestra, the Hanover Band, Concerto
Copenhagen en l’Orchestre des Champs-Elysées.
In 1995 startte een succesrijke verbintenis tussen Ronald Brautigam en het Zweedse CD-label BIS die
onder meer resulteerde in de veel geprezen opnamen van de complete werken voor (forte)piano van
Haydn en Mozart. In 2004 begon Brautigam met het opnemen van het complete oeuvre voor piano
van Beethoven. Nadat twaalf van de in totaal zeventien CD’s werden uitgebracht, wordt Brautigams
Beethovencyclus als een ijkpunt in uitvoeringspraktijk van Beethovens pianomuziek gewaardeerd.
‘Verbijsterend - in technische zin adembenemend, trefzeker in stijl, emotioneel geladen en vitaal
muzikaal op elk moment…’, zo karakteriseerde het Engelse vakblad Gramophone Brautigams
opnamen van de Waldstein- en de Appassionata-sonate. De Duitse muziekcritici die de opnamen van
alle Bagatellen van Beethoven op de prestigieuze Bestenliste plaatsten constateerden dat Brautigams
‘…”historische” Beethoven moderner, subversiever en tegelijkertijd tederder klinkt, dan de Beethoven
van de meeste Steinway-pianisten...’ Het Amerikaanse blad Fanfare meldde dat Brautigam bezig is
aan een cyclus die ‘…de complete praktijk aangaande de uitvoering van deze muziek op
moderne instrumenten ter discussie stelt…’ en tot een ‘...verandering van het stilistische
interpretatiemodel…’, zou kunnen leiden.
Ronald Brautigam ontving vele onderscheidingen voor zijn CD-opnamen waaronder twee
Nederlandse Edisons, een Franse Diapason d’Or de l’année en een MIDEM Classical Award for best
solo piano recording. Brautigams BIS catalogus is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 50 CD’s. Voor het
Decca-label nam hij met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Riccardo Chailly
pianoconcerten op van Martin, Hindenmith en Sjostakovitsj. Daarnaast verschenen er meerdere CD’s
waarop Brautigam samenspeelt met zijn vaste duo-partner, de violiste Isabelle van Keulen. Sinds
september 2011 is Ronald Brautigam verbonden als Professor aan de Musik-Hochschule in Bazel.
Fotografie: Randmeerconcerten. Mendelssohnrecital 1 februari 2009 in de Lukaskerk te Ermelo

2

Toelichting 1/2
werd op 16 of 17 december 1770 in Bonn geboren. Zijn voorouders
stammen uit de regio tussen Leuven, Brussel en Mechelen. In 1684 werd Michel van Beethoven
in Mechelen geboren. Hij werd handelaar in kant en luxe artikelen, maar ging daar ook
financieel aan ten onder en week uit naar Bonn om aan zijn schuldeisers te ontsnappen. Eén
van zijn zoons, Louis, werkte daar als zanger in de kapel van de keurvorst. De zoon van Louis,
Johann (1740-1792) trouwde met Magdalena Keverich. Uit dat huwelijk werden zeven
kinderen geboren, waarvan er drie in leven bleven en één van de drie was Ludwig. Vader
Johann was zeer wispelturig met daarbij een drankprobleem. Hij verwaarloosde zijn gezin en
ondanks de toewijding van Magdalena ontstonden er grote problemen bij de opvoeding van
de kinderen. In 1787 overleed Magdalena en Johann raakte compleet verslaafd aan de drank.

De
(Pathétique) stamt uit Beethovens eerste stijlperiode, die tot 1800
heeft geduurd. De invloeden van Mozart en Haydn zijn nog prominent aanwezig in deze
sonate uit 1797. Met name het tweede deel, Adagio Cantabile, vertoont duidelijk verwijzingen
naar Mozarts pianosonate Nr. 14 KV 457. Beide sonates staan in c klein en kennen dezelfde
driedelige opbouw. De naam Pathétique is van Beethoven zelf afkomstig.
De overige werken die vanavond te beluisteren zijn stammen uit zijn tweede stijlperiode. De
overgang naar de derde stijlperiode is minder scherp te trekken, maar ligt rond 1815. In de
tweede stijlperiode componeerde hij zijn meest populaire meesterwerken. Het monumentale
aspect in veel van zijn composities, soms heroïsch en dan weer innerlijk somber, geeft duidelijk
aan dat het tijdperk van de romantiek is begonnen.

De muzikale begaafdheid van Ludwig openbaarde zich al op jonge leeftijd en vader Johann
probeerde daar, naar het voorbeeld van Leopold Mozart, munt uit te slaan. Hij beschikte
echter niet over de muzikale kennis en de pedagogische kwaliteiten van Leopold. Op 8 jarige
leeftijd trad Ludwig al in Keulen op en toen hij 11 jaar was ging hij met zijn moeder naar
Rotterdam voor een optreden. Helaas waren deze optredens maar weinig succesvol. De kleine
Ludwig studeerde bij lokale pedagogen op het klavier (bij de Vlaming G. v.d. Eeden) en op de
viool (bij Rovatini). In 1782 komt hij onder de hoede van operadirigent G. Neefe, die hem
laat kennismaken met Bach’s ‘Wohltemperiertes Klavier’. In 1787 vertrok Ludwig naar Wenen
om bij Mozart te gaan studeren, maar na enkele weken moest hij naar Bonn terugkeren omdat
zijn moeder ernstig ziek was. Na haar overlijden voelde Ludwig de zware
verantwoordelijkheid om als kostwinner voor het door zijn vader verwaarloosde gezin op te
treden en besloot niet terug te keren naar Wenen. Hij ging muzieklessen geven aan de
kinderen van de weduwe Von Breuning en werd daar opgenomen in een beschermde
familiekring. Beethoven speelde vanaf 1787 altviool en orgel in de keurvorstelijke kapel en
schreef zijn eerste composities.

( Quasi una fantasia) schreef hij in 1800. In deze sonate
De
begon hij de zoektocht naar alternatieven voor de klassieke componeerstijl. De volgorde van de
vier delen is ongebruikelijk voor die tijd.

In 1792 verliet Ludwig definitief zijn geboortestad Bonn en keerde terug naar Wenen. Kort
daarvoor, in december 1791, was Mozart overleden. De twee grootmeesters hebben dus met
uitzondering van de paar weken in 1787, geen contact met elkaar gehad. Beethoven meldde
zich bij Joseph Haydn voor wie hij groot respect had, maar tot een vruchtbaar contact tussen
die twee is het nooit gekomen. Hij had een veel betere relatie met Johann Schenk en na het
vertrek van Haydn in 1794 naar Engeland kreeg Ludwig lessen van Albrechtsberger en Salieri.
Ondanks het totale gemis aan fatsoenlijke omgangsvormen en zijn revolutionaire opvattingen
op sociaal terrein (Franse Revolutie) kon hij zich goed handhaven in het milieu van de
muziekminnende Weense Adel. Vanaf 1795 trad Beethoven regelmatig op voor het publiek in
Wenen en in 1796 maakt hij een rondreis langs Neurenberg, Praag, Dresden en Berlijn. In april
1800 verraste hij het Weense concertpubliek met de uitvoering van zijn eerste symfonie en ook
zijn eerste strijkkwartet werd in dat jaar uitgevoerd.
In juni 1800 schreef Beethoven aan zijn vriend Amenda over zijn eerste gewaarwordingen van
doofheid. Zijn kwaal bracht hem langzamerhand steeds meer in een isolementspositie en na
1818, toen hij volledig doof was, verscheen hij nauwelijks meer in het openbaar. Ook in de
liefde werd leed hem niet bespaard, alle huwelijksplannen liepen stuk o.a. met Therese
Malfatti in 1801 en met Amalia Sebald in 1812.
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De
(Pastorale) componeerde hij in 1801 en heeft nog de structuur
van de klassieke sonate met vier delen. De naam Pastorale komt van zijn toenmalige
muziekuitgever A. Cranz en het is niet duidelijk of hij Beethoven daarover geconsulteerd heeft.
stamt uit 1802. In de periode van het ontstaan van deze sonate
De
had Anton Schindler Beethoven geadviseerd om The Tempest van Shakespeare te lezen.
Schindler heeft later deze sonate de naam ‘Der Sturm’ gegeven, omdat hij van mening was dat
de inspiratie hiervoor uit het boek van Shakespeare kwam.
. Bagatelle is het
Ook in 1802 schreef Beethoven zijn eerste serie van zeven
Franse woord voor kleinigheid, een licht muziekstuk. De oudst bekende Bagatelle is in 1717
gecomponeerd door François Couperin in boek 2 van zijn Pièces de Clavecin. Het stuk is
getiteld ‘Les Bagatelles’. Beethoven heeft met zijn drie series Bagatellen opus 33, 119 en 126 ook
dit genre op een hoger peil gebracht. Later hebben ook List, Saint-Saëns, Smetana, Tsjerepnin,
Sibelius en Bartok series Bagatellen geschreven.
Leo van Wijk, november 2013

Toelichting 2/2
In 2009 speelde Ronald Brautigam op een fortepiano van de fa. Edwin Beunk en Johan
Wennink. Zaterdag 30 november speelt Ronald Brautigam op een andere fortepiano van
Edwin Beunk. Een Lagrassa fortepiano uit 1815. De Lagrassa fortepiano is in de werkplaats van
Beunk en Wennink geheel gerestaureerd.
Het bestuur van de Randmeerconcerten mocht in 2009 een kijkje nemen in deze werkplaats.
Wij waren toen zeer onder de indruk van het vakmanschap dat nodig is voor een dergelijke
restauratie. We mochten toen alle instrumenten bewonderen en de echtgenote van Edwin
Beunk, Riko Fukuda demonstreerde met haar spel de verschillen tussen de fortepiano’s.

Rechtsboven de Lagrassa fortepiano, blijkbaar klaar voor transport…

Deze foto’s op de website van
Edwin Beunk tonen de Lagrassa
vóór de restauratie. Deze fortepiano
is voor veel CD-opnames en recitals
gebruikt. Ronald Brautigam speelt
op dit instrument bij het jubileumconcert.

Een mooi portret van Ronald Brautigam vindt u bij Uitzending Gemist.NL.
Daar voert hij ook het 22e pianoconcert van Mozart uit. Aanbevolen!
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148 of door het reserveringsformulier
op de website in te vullen. Het concert met Ronald Brautigam is uitverkocht.
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Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

6

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 6
Fancy Fiddlers
Hotel NH Sparrenhorst
Nieuwjaarsconcert

Foto concert d.d. 10 januari 2010
in Theater Harderwijk

programma 5 januari 2014
over de Fancy Fiddlers
foto’s jubileumconcert 30 nov. 2013
recensie jubileumconcert 30 nov. 2013
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014

1
2
3
3
4
5

(1688-1758)

Largo - Allegro

(1757-1834)

Andante

(heden)

(1809-1847)

3e deel: Intermezzo - Allegretto con moto - Allegro di molto

(1756-1791)

Allegro
Andante
Presto

(1797-1828)

Andante - Presto vivace

(1678-1741)

(1815-1883)

1

Allegro moderato
Molto vivace
Walzer. Allegro moderato
Marsch. Allegro marcato

Over Fancy Fiddlers

Het strijkersensemble de
bestaat uit ca 25 viool- en cellotalenten in de leeftijd van 6 tot
19 jaar onder supervisie van de Hilversumse vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek.De jonge violisten
komen uit het hele land wekelijks naar Hilversum voor hun individuele lessen. Daarnaast wordt iedere
zaterdag samen met celloleerlingen van Monique Bartels in het Conservatorium van Amsterdam
intensief kamermuziek gestudeerd in verschillende bezettingen onder de gemeenschappelijke noemer
“Fancy Fiddlers”.
Het ensemble ontstond in 1984 toen er een uitwisseling is georganiseerd met Hongarije. Sindsdien
treden de Fancy Fiddlers veelvuldig op bij zeer diverse gelegenheden en op zeer diverse Nederlandse
concertpodia, waaronder het Amsterdamse Concertgebouw, maar ook op podia door heel Europa tot
zelfs in China. In hun concerten spelen de Fancy Fiddlers van solistisch werk tot strijkorkest. De
concerten zijn met name bedoeld om de jonge muziektalenten zoveel mogelijk podiumervaring op te
laten doen.
Uit de Fancy Fiddlers zijn al vele solisten en ensembles voortgekomen die hun weg naar de
internationale podia hebben gevonden.
Uit de concertopbrengsten, uit bijdragen van de Fancy Fiddlers-Vrienden en uit giften van fondsen en
sponsoren worden extra studiekosten betaald voor cursussen en masterclasses in binnen- en buitenland,
die nodig zijn om deze jonge mensen een kans te geven hun grote talent te ontplooien te midden van
een groot, internationaal aanbod.
Veel leerlingen hebben inmiddels naam gemaakt en daarvan heeft een aantal één of meerdere keren bij
onze Randmeerconcerten gespeeld (solo of met ensemble) zoals Janine Jansen, Carla Leurs, Hebe
Mensinga, Lisanne Soeterbroek, Jöel Waterman en Nadia Wijzenbeek. Rosanne Philippens zal het
komende seizoen in september 2014 samen met het Amsterdam Ensemble bij ons optreden.
studeerde viool bij Davina van Wely aan het Consevatorium van Amsterdam. Al op
jonge leeftijd had de pedagogie van het vioolspel haar speciale interesse. Na een aantal jaren in de
praktijk werkzaam te zijn geweest (zij speelde in diverse ensembles en in het Radio Philharmonisch
Orkest), heeft Coosje Wijzenbeek zich geheel op het lesgeven gericht.
Zij doceerde vele jaren vioolmethodiek aan het Conservatorium van Amsterdam en was verbonden aan
de Jong Talent afdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Op dit moment doceert Coosje Wijzenbeek aan de Sweelick Akademie voor Jong Talent aan het
Conservatorium van Amsterdam. Zij geeft cursussen en masterclasses o.a. in de Verenigde Staten
(universiteit van Boominton, Indiana), in Zwitserland, o.a. haar zomercursus in Ftan, en in Kloster
Schöntal en Goch in Duitsland. Verder doceert Coosje Wijzenbeek sinds 2011 aan de Internationale
Musikakademie in Liechtenstein.
Naast haar omvangrijke lespraktijk voor jonge viooltalenten is Coosje Wijzenbeek de inspirator en
drijvende kracht achter de “Fancy Fiddlers”, het unieke strijkersensemble waarmee haar leerlingen met
leerlingen van cellodocente Monique Bartels de nodige podiumervaring opdoen en waar het publiek
altijd zeer van onder de indruk is door de sublieme kwaliteit van het musiceren, door de afwisseling
van solo’s tot strijkorkest en door het programma en de presentatie van het concert als geheel.
In 2007 werd aan Coosje de Kersjes van de Groenekan prijs uitgereikt. Deze speciale prijs kreeg zij voor
haar bijzondere verdiensten in het opleiden van jong talent.
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Foto’s en recensie 30 nov. 2013
Aangezien Coosje Wijzenbeek het concert mondeling zal toelichten, zien wij voor dit concert
af van een geschreven toelichting.
Onderstaande foto’s gemaakt vóór en tijdens het concert komen van de website van de
Hervormde Gemeente in Ermelo. Met dank aan de maker.

Recensie van het jubileumconcert op 30 november 2013
De heer Gerrit van der Heide was zo enthousiast over het jubileumconcert op 30 november
2013 dat hij spontaan een hele mooie recensie heeft geschreven over dit concert.
Hartelijk dank aan de heer van der Heide!

Zaterdagavond 30 november. De Oude Kerk in Ermelo is tot de laatste stoel bezet. Op het
programma staat Ronald Brautigam en Beethoven. Daar komen veel vijftigplussers op af maar
gelukkig zien we ook onder het publiek jongere muziekgeïnteresseerden. De houten pianoforte
torst op ongeveer de gulden snede iets boven het publiek uit en doordat het koorgedeelte ook
bezet is met stoelen ontstaat er een intieme huiskamersfeer.
Dan komt Ronald met zijn artistieke, steile, grijze haardos door de paden op en begint aan zijn
Beethovenrecital. Hij is kleiner dan ik dacht. Ik heb hem voor het laatst gezien als gymnasiast
in Amsterdam op een verjaardag toen hij zestien was. Hij kwam mij toen wat langer over. Hij
speelde een kort moment op verzoek van zijn klasgenoten. Wat ik me kan herinneren was het
Für Elise dat hij van een mineurstuk naar een majeuruitvoering omtoverde en waar hij
bovendien heel gekke, maar uiterst muzikale, dingen mee deed.
Ronald Brautigam heeft het publiek verwend met zijn prachtige Beethovensonates en zijn
bagatellen. Ik vind het verbluffend dat een zelfverzekerdheid op een instrument van 200 jaar
oud van eenzelfde gehalte is als op een modern instrument. Je zult toch altijd iets in je hoofd
en je handen moeten ‘omzetten’ op het moment dat je niet achter je moderne Bösendorfer
gaat zitten maar achter een Lagrassa fortepiano uit 1815. Meteen deel ik een compliment uit
aan leverancier Edwin Beunk uit Enschede die ook in de zaal zat en samen met ons heeft
kunnen vaststellen dat het instrument het prima heeft gedaan en prachtig op toon was.
Ronald Brautigam wordt totaal niet gehinderd door ‘omschakelingen’ of aanpassingen die een
andere pianist wellicht zou moeten ondergaan. Vanaf akkoord één zit hij in het
Beethovenwerk en in de Lagrassa alsof hij zich al de hele middag op het instrument ingeleefd
had. Tempowisselingen, dynamiek maar ook de afwisselingen in lieflijke fragmenten en
heftigere muziekdelen, zoals Beethoven die ook als componist opzettelijk mengde, die krijgen
alle aandacht en gepast accent. Dat kunnen alleen heel grote pianisten. Het was echt genieten
geblazen. Wij hebben deze prachtige muziekavond enorm gewaardeerd. Dat lieten we samen
met alle aanwezigen ook flink horen in het slotapplaus na het laatste akkoord van zijn
Pastorale sonate. We klapten Ronald Brautigam geestdriftig terug naar zijn muzikale altaar
waarna hij ons nog trakteerde op de toegift Für Elise. Hoorde ik voor de tweede keer na 40
jaar nog een keer dit stukje van Ronald Brautigam dat hij dit keer ‘origineel’ vertolkte. Bedankt
bestuur, concertcoördinator de heer Norg en de andere organisatoren voor deze heerlijke
avond.
Gerrit van der Heide, Zeewolde
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148 of door het reserveringsformulier
op de website in te vullen.

4

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek
7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 7

Pentachord Ensemble
Lukaskerk Ermelo
programma 18 januari 2014
over het Pentachord Ensemble
toelichting door Hans Maas
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014
Fotografie: Bokkie Vink

1
2
3-4
5
6

(1659-1695)

1

(1872-1958)

Allegro con fuoco
Andante
Fantasia quasi variazioni

(1797-1828)

Allegro vivace
Andante
Scherzo: Presto
Thema mit Variationen: Andantino
Finale: Allegro giusto

Over het Pentachord Ensemble
, werd op zestienjarige leeftijd aangenomen op de vooropleiding van het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam waar Mila Baslawskaja zijn docente werd. In 2004
sloot hij zijn Bachelor-fase af en werd hij toegelaten tot de Master-fase die hij volgde bij de heer Jan Wijn te Amsterdam. In 2007 sloot hij zijn Master opleiding glansrijk af. Met dank aan het Prins
Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Fonds voor Podiumkunsten is Maarten in staat gesteld om in Wenen aan de Universität für Musik und darstellende Kunst bij Emeritus Professor Noel Flores
te studeren.
Maarten won zowel solo als in kamermuziekverband prijzen op diverse concoursen zoals het Haarlemsch Interscholair Toernooi, het Prinses Christina Concours, het Vriendenkrans Concours en het
Grachtenfestival Conservatorium Concours (samen met de violiste Sanne Hunfeld). In 2004 bereikte hij als enige Nederlander de superfinale van het YPF- pianoconcours en in 2005 ontving hij naast
naast extra prijzen een diplome d’honneur op het prestigieuze Tbilisi International Pianocompetition te Georgië. Maarten volgde masterclasses bij o.a. Irina Zaritskaja, Tatjana Zelikman, Vladimir
Viardo, Philip Entremont, Boris Berman, Igor Roma, Jaques Rouvier, Menahem Pressler en vele anderen. Hij nam deel aan verscheidene nationale in internationale festivals.
Ook op het gebied van de kamermuziek is Maarten zeer actief. Sinds september 2002 vormt hij een vast duo met de violiste Sanne Hunfeld.
gaf haar debuut in Carnegie Hall op 15-jarige leeftijd en heeft sindsdien opgetreden in Amerika, Europa en Japan. Resnick heeft zowel als solist en
De in New York geboren
kamermusicus samengewerkt met o.a. Pierre-Laurent Aimard, Alfred Brendel, Frans Brüggen, Gary Graffman, Ton Koopman, Sigfried Palm en Thomas Riebl. Over een recital met Dennis Russell
Davies, schreef Hans Schurmann in de General-Anzeiger van Bonn ‘ze heeft een duivelse techniek naast een prachtige toon…’ Er zijn vele nieuwe werken voor haar geschreven en ze speelt regelmatig
in verschillende kamermuziekgezelschappen waaronder naast het Ruysdael Kwartet het Blaeu strijkkwartet, het Ensemble Modern, het Context Ensemble (met Sergiu Luca) en de moderne
muziekgroep Möbius dat momenteel Ensemble-in-Residence is aan de Columbia University in New York. Ze trad op in de 'Young Artists Showcase', een radioserie op WQXR, New York, en heeft
radio- en televisieopnames gemaakt in Armenie, Bulgarije, Frankrijk, Japan, Nederland, Oostenrijk, Rusland, Tsjechie en de Verenigde Staten. Resnick studeerde aan het Curtis Institute of Music bij
Szymon Goldberg, aan de Juilliard School bij Louise Behrend en Robert Mann, aan de Praagse Mozart Academie bij Sàndor Vègh en aan het Mozarteum van Salzburg bij Thomas Riebl en Ruggiero
Ricci. Daarnaast werkte zij nauw samen met György Kurtàg. Ze is concertmeester van het Radio Kamer Filharmonie. Resnick bespeelt een Francesco Ruggieri viool uit Cremona, 1692. Deze viool
maakte eerder deel uit van de Costa collection en werd bespeeld door Zino Francescati.
, studeerde hij aan het Tsjaikovski Conservatorium te Moskou bij Galina Odinets en aan het Maastrichts Conservatorium bij Mikhail Kugel. Hij ontving het ‘Diplome with
Distinction’ aan het Associated Board of Royal Schools of Music (GB) en het ‘Solist Diplom mit Auszeichnung’ aan Hochschuele fuer Musiek, Hamburg, Duitsland. Als aanvoerder (altviool) was hij
van 1990 tot 1998 verbonden aan het Nationaal Symfonieorkest van Mexico. Van 1998 tot 2001 werkte Mikhail Zemtsov als aanvoerder bij het Stavanger Symfonieorkest (Noorwegen) met Frans
Brüggen als Chef Dirigent. Als gast aanvoerder maakte hij deel van het Luxemburg Philharmonisch-, het London Philharmonisch- en het Kammersymfonie orkest Berlin.Hij gaf les aan de ‘CIEM’
Muziekhogeschool in Mexico City, het Kristiansand Conservatorium in Noorwegen en de ‘Viola Studies with Mikhail Zemtsov’ Masterclass in Lima, Peru. Als solist trad hij onder andere op met
vooraanstaande orkesten. Mikhail Zemtsov is veelvuldig te horen op de Internationale Festivals. Sinds 2001 is Mikhail Zemtsov aanvoerder altviolist van Het Residentie Orkest. Mikhail Zemtsov is
winnaar van het 1st International Viola Competition (1998, Wenen, Oostenrijk) en het Elisa Mayer String Competition (1998, Hamburg, Duitsland).
, geboren te Ottawa, Canada, groeide op in Nederland. Ze studeerde als 19-jarige af met het diploma Docerend Musicus bij Jirí Prchal aan het Stedelijk Conservatorium te
Leeuwarden en vervolgens bij Jean Decroos aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam met het diploma Uitvoerend Musicus. Met behulp van Nederlandse studiebeurzen studeerde zij verder bij
de gerenommeerde cellist Janos Starker en voor kamermuziek bij o.a. György Sebök aan de Indiana University te Bloomington, VS. en ronde haar studie af met het Performer diploma. Tevens
volgde ze masterclasses bij o.a. Lynn Harrell, Steven Isserlis, Paul Tortelier en Milos Sádlo. Zij kreeg de ereprijs in het Postbank Sweelinck Celloconcours 1992 te Amsterdam en was winnares van de
Indiana University Cello Competition 1993 in Bloomington (USA). Van 1994 t/m 1997 deelde Pamela Smits de aanvoerderplaats bij de New World Symphony in Miami (USA) met Michael Tilson
Thomas als chef-dirigent. Als soliste trad zij aan beide zijden van de oceaan met verschillende orkesten op in celloconcerten van o.a. Schumann, Haydn, C.Ph.E. Bach, Boccherini, Händel en
Tschaikovski’s Rococovariaties en het Eerste Celloconcert (1969/’81) van de Nederlandse componist Hans Kox. Ze maakte concertreizen naar vele landen in Europa, in Noord- en Zuid-Amerika,
Hong Kong en Israël en gaf recitals in o.a. de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam, het Mozarteum in Salzburg, de Meistersaal in Berlijn en op het Edinburgh Festival in Schotland. Met
de Duitse pianiste Sabine Simon heeft ze een CD opgenomen met Franse muziek (2004) en een CD met Hongaars/Tsjechisch repertoire (2010) op het label Universe Classics.
Haar vaste recital partners zijn de Duitse pianiste Sabine Simon en de Nederlandse pianist Maarten den Hengst.
, bassist van het Schönberg Ensemble en solobassist van het Residentie Orkest, studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Anthony
Woodrow. Hij vervolgde zijn studie aan de University of Hartford bij contrabasvirtuoos Gary Karr.
Verscheidene componisten hebben solostukken voor hem geschreven. In 1996 verscheen een CD
met 20e-eeuwse muziek voor contrabas en piano op het Engelse label Olympia.
Als docent is hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. In1999 speelde hij Nederlandse composities voor contrabas en piano in de Verenigde Staten tijdens een festival van de
University of Iowa. In datzelfde jaar werd Quirijn van Regteren Altena uitgenodigd op het La Jolla Chamber Music Festival in Californië. Quirijn van Regteren Altena vormt een duo met pianist
Peter Beijersbergen van Henegouwen.
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Toelichting 1/2
De combinatie van piano en strijkers werd in de tweede helft van de achttiende eeuw erg populair, vooral in de vorm van trio’s van piano, viool en cello. Door hier nog een altviool aan
toe te voegen breidde Mozart dit trio al twee keer uit tot een kwartet. Het lag toen voor de
hand dat er ook kwintetten voor piano en vier strijkers zouden komen, en dat gebeurde ook,
kort voor 1800, door de piano te combineren met het vertrouwde strijkkwartet van twee violen, altviool en cello. De contrabas werd meer beschouwd als een instrument voor grotere ensembles en orkesten. De kwintetten van Schubert en Vaughan Williams op het programma van
vandaag zijn dus alleen al bijzonder door de klank van het ensemble. De combinatie van viool, altviool, cello en contrabas heeft van nature een veel donkerder karakter dan een ‘gewoon’ strijkkwartet; er is een hoog instrument minder, en een zeer laag instrument meer. Door
de aanwezigheid van de contrabas heeft de cello bovendien veel meer kans om melodisch tot
zijn recht te komen.

Purcells twaalf Fantasieën voor strijkers behoren tot zijn vroege werken; het handschrift waarin
hij ze heeft genoteerd vermeldt data in 1680. De instrumenten zijn niet precies aangegeven,
maar gezien de traditie van dit soort Fantasieën moet Purcell gedacht hebben aan viola da
gamba’s van verschillende maten. Dit zijn typische ensemble-instrumenten die op een aantal
punten principieel verschillen van de modernere viool, altviool en cello. De contrabas is een
soort kruising van beide families, waarbij de ‘afhangende’ schouders het meest zichtbare gamba-trekje zijn. Gelukkig was het zeker in de zeventiende eeuw heel gewoon om muziek uit te
voeren op instrumenten die op dat moment beschikbaar waren, en vandaag kunnen we deze
prachtige muziek dus horen van vier moderne strijkinstrumenten. Een Fantasie was in het zeventiende-eeuwse Engeland een werk voor een aantal gelijkwaardige stemmen, die elkaar
voortdurend imiteren. De onderdelen hebben ieder een eigen thema, en vaak ook een eigen
tempo en karakter, maar gaan zonder onderbreking in elkaar over. Een bijzonder kenmerk van
Purcells Fantasieën is de gedurfde harmoniek: de stemmen gaan zo eigenwijs hun eigen gang,
dat de samenklank soms geweldig begint te wringen, maar uiteindelijk lossen alle spanningen
toch op.

De drie Fantasieën van
zijn
de oudste werken van dit programma, en
de enige waarin de piano geen aandeel
heeft. Purcell was zonder enige twijfel een
van de grootste muzikale genieën van de
zeventiende eeuw, en hij wordt ook algemeen beschouwd als de belangrijkste componist die Engeland ooit heeft voortgebracht. Zijn hele leven speelde zich af in
de directe omgeving van het hof van verschillende Engelse koningen. Zijn vader en
zijn oom zongen in de koninklijke kapel
van Karel II, zijn allereerste baantje was het
onderhouden (voornamelijk stemmen) van
de klavecimbels aan het hof, en toen hij in
1695 op 36-jarige leeftijd was overleden,
waarschijnlijk als gevolg van tuberculose,
klonk bij zijn begrafenis zijn eigen muziek,
die hij nog maar een paar maanden daarvoor had geschreven voor de uitvaart van koningin
Mary, de vrouw van koning-stadhouder Willem III. Hij liet een geweldig oeuvre na, met
veel kerkmuziek, muziek voor theatervoorstellingen, de eerste Engelstalige opera (Dido and
Aeneas, met de beroemde klacht ‘When I am laid in earth’), en ook kamermuziek.

Henry Purcell ligt begraven in Westminster Abbey dichtbij het orgel. Zijn grafschrift luidt:
"
.
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Toelichting 2/2
Ook Ralph Vaughan Williams was een Engelsman, en ook hij heeft een grote rol gespeeld in
het Engelse muziekleven van zijn tijd. Hij was een laatbloeier, die vooral in zijn jonge jaren
vaak twijfelde aan de kwaliteit van zijn eigen werk. Na zijn conservatoriumstudie in Londen
ging hij nog enige tijd naar Berlijn voor lessen bij Max Bruch, en in 1907 nam hij, intussen 36
jaar oud, in Parijs drie maanden les van Ravel, die drie jaar jonger was dan hijzelf. Veel steun
en inspiratie ontleende hij aan zijn vriendschap met Gustav Holst, die hij in 1895 als medestudent had leren kennen. In 1904 begon hij Engelse volksmuziek te verzamelen en te bestuderen,
wat van beslissende betekenis was voor zijn latere werken. Het Kwintet in c klein ontstond
kort daarvoor in 1903. Nadat Vaughan Williams nog verbeteringen had aangebracht volgde in
december 1905 de première. Het is groots opgezet stuk in een laat-romantsiche stijl, waar
Vaughan Williams later afstand van heeft genomen; het kwintet is tijdens zijn leven nooit uitgegeven. Gelukkig heeft hij het niet vernietigd, iets wat hij met veel ander afgekeurd werk wel
heeft gedaan. Pas in 2002 kwam er een uitgave, en sindsdien wordt het weer gespeeld. Vooral
in het eerste deel, Allegro con fuoco (levendig, vurig), is de invloed van Brahms goed hoorbaar, door het samengaan van romantische hartstocht en een sterke, doorwrochte structuur.
Het thema van het tweede deel, Andante (aanduiding voor een rustig wandeltempo) lijkt een
beetje op een lied dat Vaughan Williams eerder in 1903 had geschreven. Het laatste deel, Fantasia quasi variazioni, begint als een thema met variaties, maar de variaties worden al gauw
steeds vrijer. Het lied-achtige thema bestaat uit twee helften, die aan het begin afwisselend
door de strijkers (éénstemmig) en de piano (met akkoorden) worden gepresenteerd.

In de de zomer van 1819 reisde
met
zijn goede vriend Michael Vogl van Wenen naar
Steyr, Vogls geboorteplaats in Opper-Oostenrijk,
voor een langdurige vakantie. Ze logeerden twee
maanden in het huis van Sylvester Paumgartner, een
welgestelde mijndirecteur, en een groot muziekliefhebber die heel verdienstelijk cello speelde. Van je
vrienden moet je het hebben. Schubert was pas 22 en
had sinds twee jaar contact met Vogl, een beroemde
baritonzanger die meer dan 30 jaar ouder was dan
hij en die veel gedaan heeft om zijn liederen meer
bekendheid te geven. Schubert had het in Steyr geweldig naar zijn zin. Hij maakte veel muziek, genoot
met volle teugen van het natuurschoon en schreef
aan zijn vrienden in Wenen ook enthousiast over de
leuke meisjes die hij bij Paumgartner tegenkwam. Een
van die meisjes speelde bovendien heel goed piano;
Schubert schreef een prachtige sonate voor haar. Zijn
gastheer organiseerde regelmatig huisconcerten, waar
Vogl ongetwijfeld met Schubert diens liederen heeft
gezongen, maar waar ook gespeeld werd door
Paumgartners eigen ensemble van uitstekende amateurmusici.

Johann Michael Vogl

Het was Paumgartner die Schubert vroeg een kwintet te schrijven voor dezelfde bezetting als
een werk van Hummel dat zij net hadden gespeeld, en daarin de melodie van zijn lied Die Forelle te verwerken. Schubert ging direct aan de slag, maar voltooide het Forellenkwintet waarschijnlijk pas toen hij weer in Wenen was. Het is een van zijn zonnigste werken geworden, een
feest om naar te luisteren. De toonsoort is A groot, dezelfde als van de eerder genoemde sonate, en het is heel goed mogelijk dat de pianopartij van het kwintet voor dezelfde jongedame
bestemd was. In zijn opzet volgt Schubert de traditie van de vierdelige symfonie of sonate: een
snel eerste deel, een langzaam tweede deel, als derde deel een menuet of scherzo, en een snelle finale; tussen het scherzo en de finale zette hij een reeks variaties op het thema van Die Forelle. Heel slim vormt de zetting van de liedmelodie met de oorspronkelijke pianobegeleiding
niet het begin maar de afsluiting van de variaties.
Schubert heeft de klankmogelijkheden van het ongewone ensemble met de contrabas geweldig
uitgebuit. Hij moet zich gerealiseerd hebben dat de lage tonen van de piano daardoor niet
meer nodig waren om de klank te dragen. Opvallend vaak speelt de piano in een hoog register, dezelfde noten voor de rechter- en de linkerhand.
Hans Maas
10 januari 2014
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Vaughan Williams

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148 of door het reserveringsformulier
op de website in te vullen.
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

6

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 8

Remy van Kesteren harp
Villa Vennendal Nunspeet
programma 2 februari 2014
over Remy van Kesteren
toelichting / programma 2014/15
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014
Fotografie: Marco Borggreve
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(1685-1757)

Allegro

(heden)

(1881-1955)

(1950- heden)

(1875-1956)

(1865-1957)

(1891-1953)

(1804-1857)
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(1837-1910)

Over Remy van Kesteren
“Denk je aan een harpspeler, dan denk je aan langharige, delicaat tokkelende nimfen. Maar nu is er
Remy van Kesteren. Hij won internationale prijzen, bereikte 500.000 bezoekers tijdens de Night of the
Proms en onderneemt ambitieuze projecten, onder andere met choreograaf Hans van Manen in 2014.
Als 5-jarige werd hij van de schommel gelokt door mysterieus getokkel uit een open raam. Op z'n
tiende stapte Remy van Kesteren het Utrechts Conservatorium binnen en voordat hij de opleiding met
de hoogste lof afrondde, kon hij al terugblikken op twee succesvolle edities van zijn eigen Dutch Harp
Festival. Dat Van Kesterens carrière pijlsnel uit de startblokken schiet, schrijft hij zelf toe aan zijn
voormalige lerares, Erika Waardenburg, de hofleverancier van de Nederlandse harpscene. Hij voelt zich
niet gebonden aan 'heersende ideeën' over de harp.”

Zijn vele prijzen leidden tot concerten over de hele wereld, van Europa tot de VS en
Afrika. Op zijn zestiende debuteerde hij al in het Amsterdamse Concertgebouw met het
Nederlands Kamerorkest. Een jaar daarvoor speelde hij ter gelegenheid van de doop van
Prinses Amalia en trad hij op in Carnegie Hall, New York. In 2011 was hij Young Artist in
Residence bij de NJO Muziekzomer in Gelderland. Eind vorig jaar toerde hij door
Nederland, België, Luxemburg en Duitsland in de fameuze Night of the Proms. Als enige
klassieke solist trad hij op naast spraakmakende popartiesten als Anastacia en de
legendarische Jacksons. 500.000 bezoekers kreeg hij muisstil met onder andere Smetana's
. Volgens de Proms-organisatie heeft Remy “het lef, de looks en het
meesterschap om de aandacht te vestigen op een uniek instrument, dat nooit eerder op
Night of the Proms in de schijnwerper stond”. Remy was “De mooiste verrassing van de
avond”, aldus de Vlaamse krant De Morgen.
In 2012 verscheen zijn eerste
met
solo-cd getiteld
werken van Smetana, Holliger,
Bach, Sjostakovitsj en Renié.
Hij ontpopte zich op de deze
cd volgens de pers als “een
geweldig colorist” en een
“uitstekend verteller”, die
“iedere keer opnieuw dwingt
tot zeer aandachtig luisteren.”
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(1989) wordt beschouwd
als een harptalent van wereldformaat en als
een van de avontuurlijkste harpisten van dit
moment. Al op tienjarige leeftijd werd hij
toegelaten tot het Utrechts Conservatorium
in de klas van Erika Waardenburg en
studeerde er in 2010 met de hoogste
Fotografie Bart Koetsier
onderscheiding af. Hij vervolgde zijn
opleiding aan het Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, waar hij studeerde bij de beroemde harpiste Isabelle Moretti. Vorig jaar
behaalde hij zijn masterdiploma 'summa cum laude' aan het Conservatorium van Amsterdam.
In oktober vorig jaar trok hij door het land als laureaat van Dutch Classical Talent, een
stimuleringsproject van onder meer Koninklijk Concertgebouworkest en Radio 4, waarvan de finale
plaatsvindt op 21 april 2013 in Het Concertgebouw.

Op zijn twintigste richtte hij
het Dutch Harp Festival op,
waarvan al twee succesvolle
edities plaatsvonden in Utrecht
in 2010 en 2012. Onder zijn
artistieke leiding zal het festival
zijn derde editie beleven in
februari 2014, met prominente
artiesten als schrijver/dichter
Kees van Kooten, sopraan
Fotografie Bart Koetsier
Claron McFadden en
choreograaf Hans van Manen.
Met Van Manen werkt Remy bovendien aan een nieuw ballet, dat in het voorjaar van
2014 zijn wereldpremière zal beleven bij Het Nationale Ballet.

Remy van Kesteren is pas 24 jaar, maar heeft al veel prijzen in de wacht gesleept. Zo is hij de kersverse
winnaar van de Elisabeth Evertsprijs, de prijs voor uitzonderlijk jong talent in Nederland. Hij won
eerste prijzen bij het Nederlands Harpconcours en het Prinses Christina Concours. In 2008 behaalde hij
op het Internationaal Harpconcours in Moskou de derde plaats en in 2009 de derde prijs op het
prestigieuze Internationaal Harpconcours in Israël. Ook won hij in dat jaar de finale van het concours
van de Stichting Jong Muziektalent Nederland, wat hem de titel 'Jong Muziektalent 2009' opleverde.

Remy van Kesteren is een veelgevraagde gast op radio en tv. Zo trad hij op in
het ochtendprogramma van Giel Beelen op
3FM,
en
, en schoof onder andere aan tafel in
de
op TROS Radio 1, NTR
en KRO's

Toelichting 1/1
Voor
is muziek maken verhalen vertellen. In de lange geschiedenis van de
harp – denk aan de harpspelende bijbelse koning David – speelt het vertellen van verhalen een
opvallende rol. Keltische barden en middeleeuwse minstrelen begeleidden hun avontuurlijke
verhalen vaak op hun harp. In dit concert gaat het om Remy’s eigen avonturen met de harp,
en de avonturier is daarbij graag zelf de verteller. Vandaar dat u op deze plaats niet de toelichting aantreft die u misschien van ons gewend bent. Het wordt een buitengewoon gevarieerde
middag. Virtuoze paradepaardjes uit het harprepertoire ontbreken niet, maar daarnaast horen
we verrassende bewerkingen van muziek uit verschillende periodes, en ook muziek waarvan
de inkt nog nat is.

zaterdag

27-09-2014
20.00 uur
Amsterdam Ensemble

Putten

Kasteel De Vanenburg

2 zondag

12-10-2014
14.00 uur Zeewolde
De Verbeelding
Esra Pehlivanli, viool & Anastasia Safonova, piano

3 zondag

26-10-2014
14.00 uur Harderwijk
Eva Stegeman, viool & Folke Nauta, piano
Huib Ramaer, verteller

Catharinakapel

4 zaterdag

15-11-2014
20.00 uur Ermelo
Anna Magdalena den Herder, altviool
Cécile de Beauregard, viool
Marc van den Munckhof, cello

Oude Kerk

5 zondag

30-11-2014
14.00 uur
Enno Voorhorst, gitaar

Villa Vennendal

6 zondag

04-01-2015
14.00 uur Nunspeet
Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

7 zondag

25-01-2015
14.00 uur Harderwijk
Catharinakapel
Doris Hochscheid, cello & Frans van Ruth, piano

8 zondag

15-02-2015
14.00 uur Nunspeet
Villa Vennendal
Van Amsterdam Duo
Jeanine, viool & Vincent van Amsterdam, accordeon

9 zaterdag

07-03-2015
Trio Suleika

10 zondag

29-03-2015
14.00 uur Zeewolde
Jong Talent van AMT (Erica Waardenburg)

De Verbeelding

11 zaterdag

11-04-2015
20.00 uur
Michael Gees, piano

Kasteel De Vanenburg

20.00 uur

Nunspeet

Ermelo

Putten

Hotel NH Sparrenhorst

Oude Kerk

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

Fotografie: Marco Borggreve
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148 of door het reserveringsformulier
op de website in te vullen.

4

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

5

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 9

Larissa Groeneveld cello
Frank van de Laar piano
Catharinakapel Harderwijk
programma 16 februari 2014
over de musici
toelichting door Eelco van Wijk
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014
Fotografie: Marco Borggreve

1
2
3/4
5
6

(1810-1849)

Introduction, Lento
Alla Polacca

ů
(1890-1959)

1

(1770-1827)

Allegro ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile - Allegro vivace

(1877-1960)

Allegro ma non troppo
Scherzo. Vivace assai
Adagio non troppo
Tema con variazioni. Allegro moderato

Over de musici
spelen al sinds hun zestiende jaar als
vast duo en hebben vele concerten en buitenlandse tournees samen
gespeeld.Onder andere werden zij in 1992 finalisten op het ARD Duo-Concours
in München.
Lange tijd vormden zij samen met de klarinettist Hein Wiedijk het Trio Dante,
waarmee zij bijna het hele klarinettrio-repertoire speelden.
Onlangs hebben zij samen met Ernst Reijseger een cd opgenomen met
composities van Reijseger zelf.
hebben elkaar ontmoet op het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam, waar zij studeerden bij respectievelijk Dmitri Ferschtman, en Jan
Wijn. Beide studeerde hier af met de hoogste onderscheiding.
bij Natalia Gutman aan de
Vervolgens studeerde
Hochschule für Musik in Stuttgart, Duitsland. Zij volgde vele meestercursussen
bij o.a. Mstislav Rostropovich en Yo Yo Ma.
Samen met de pianiste Ellen Corver en de violist Peter Brunt vormt Larissa het
pianotrio het Osiris Trio. Het Osiris Trio geeft naast vele concerten in Europa,
ook regelmatig concerten in Amerika, Zuid-Amerika en Canada. Zij hebben in
hun 25-jarig bestaan vele Nederlandse prijzen in de wacht gesleept, zoals de
Philip Morris Finest Selection en de grote kunstprijs de Annie Bosboom Prijs
1997. In 1996 speelden zij in de serie Rising Stars, georganiseerd door het
Concertgebouw Amsterdam, waardoor zij zich konden presenteren in de
belangrijkste kamermuziekcentra van Europa en in de Carnegie Hall in New
York.
in de Grote Zaal van
In 1988 debuteerde
het Concertgebouw in Amsterdam met het Triple Concert van Beethoven.
Sindsdien heeft ze als soliste met vele grote orkesten opgetreden, waaronder
het Nederlands Philharmonisch Orkest, de Stuttgarter Philharmoniker, de
Berliner Symfoniker en het St. John's Smith Square Orchestra. Larissa
Groeneveld maakte opnames voor Channel Classics en Philips Digital Classics.
Sinds 2001 is zij als hoofdvakdocente cello verbonden aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en aan het AMT speciaal voor jong talent.
bespeelt een Domenico Busan cello uit Venetie, 1763.
L
vinden het belangrijk een zo groot en breed mogelijk
repertoire te spelen,van Bach tot composities van deze tijd.Ook het op zoek
gaan naar onbekender werk van goede componisten is voor hun van groot
belang.
Vele vooraanstaande Nederlandse componisten waaronder Theo Loevendie,
Theo Verbey, Klas Torstensson, Roel van Oosten, Guus Janssen schreven nieuw
stukken voor
en het duo met
.

2

werd in 1965 te Laren geboren. Op
tienjarige leeftijd begon hij zijn pianostudie. Na afronding van
zijn studie bij Jan Wijn,vervolgde hij zijn studie in Hannover
bij Prof. Karl-Heinz Kämmerling en in Amsterdam bij Naum
Grubert.
In 1987 won hij de derde prijs op het Internationale Brahms
Concours te Hamburg en in 1988 behaalde hij de eerste prijs
op het Postbank-Sweelinck concours en debuteerde in
datzelfde jaar in de grote zaal van het Concertgebouw.
Sindsdien volgden optredens in binnen- en buitenland elkaar in
hoog tempo op en werden door pers en publiek warm
onthaald. Hij concerteerde in bijna alle landen van Europa, in
Amerika , Azië, waarbij vele prijzen en onderscheidingen hem
ten deel vielen.
Talloze radio- en televisieopnamen legden zijn uitvoeringen
vast en meer dan 20 compact discs verschenen inmiddels van
zijn hand.
Thans is hij als hoofdvakleraar verbonden aan de conservatoria
van Amsterdam, Arnhem en Zwolle.

Toelichting 1/2
De twee hoofdwerken van vandaag vormen de chronologische uitersten van het
cellorepertoire van de 19e eeuw. Beethovens 3e sonate (opus 69) uit 1808 eeuw opent de
cellistische eeuw. Zijn 1e en 2e sonate schrijft hij in de vijf laatste jaren van de 18e eeuw,
waarmee de 3e daadwerkelijk als de eerste cellosonate van de 19e eeuw kan worden
beschouwd. Ernst von Dohnányi voltooit zijn sonate in 1899 en vormt zodoende de afsluiting
van de eeuw in cellosonates. Een eeuw die juist dankzij Beethoven ontzettend veel prachtige
muziek voor cello en piano heeft opgeleverd, en waarna de combinatie niet meer weg te
denken is uit het kamermuziekrepertoire.
, die bijna uitsluitend voor de piano schreef, componeerde voor de cello.
Zelfs
In de Polonaise Brillante, die hij later overigens nog aanvulde met een Introduction, is de
hoofdrol echter wel voor de piano weggelegd. Hij schreef het op jonge leeftijd (19 jaar), nadat
zijn eerste grote verliefdheid onbeantwoord was gebleven. Chopins vader nam hem met
gebroken hart mee naar het landgoed van prins Radziwill. De prins had twee mooie dochters,
waarvan er een (Wanda) piano speelde. Voor haar en haar vader (amateurcellist) schreef hij
dit stuk. In een brief aan een vriend schrijft Chopin later dat hij het stuk zo had geschreven, dat
vooral de mooie vingers van Wanda de kans moesten krijgen de show te stelen. En dat is te
merken. De cello legt eenvoudige en lichte melodieën neer, en mag soms virtuoos uitpakken.
De piano echter speelt praktisch het hele stuk de hoofdrol. Zowel in de solostukken als in de
meer begeleidende rol draait het om de virtuositeit van de pianist.
(1770-1825) schreef niet alleen de eerste sonate voor piano en cello
van de 19e eeuw, maar kan ook als de vader van deze combinatie worden beschouwd. Hij
schreef in totaal vijf sonates en een tweetal variatiewerken, verkende en vergrootte
tegelijkertijd de technische mogelijkheden voor de cello, en speelde daarmee een sleutelrol in
ontwikkeling van het instrument op alle vlakken.
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Chopin speelt in de salon van Radziwill in Berlijn. Schilderij uit 1887(!) van Henryk Siemiradzki

Beethovens sonates staan (werp een blik op de kaften van partijen van de musici) te boek als
sonates voor piano en cello, maar in tegenstelling tot bij Chopins Polonaise Brillante is er
eerder sprake van gelijkwaardigheid dan van ondergeschiktheid van een van beide
instrumenten. Hij schreef de 3e sonate in een van zijn meest productieve periodes
(Vioolconcert, de 5e symfonie) en tot op de dag van vandaag is het een van de meest geliefde
sonates uit het repertoire. En dat is niet voor niets. De sonate is enerzijds een prachtige
eenheid, en anderzijds onvoorspelbaar en grillig. Ritmisch vernuft, virtuositeit, in detail
uitgewerkte thema’s en kleine verstilde momenten, alles zit in deze sonate, en eigenlijk ook al
in het eerste deel. De solo cello opent kalm en sonoor waarna de piano in vergelijkbare rustige
sfeer zich hierbij voegt. Een vurig tweede thema volgt al snel waarna de beide thema’s in
allerlei uitwerkingen ten tonele verschijnen. Het tweede deel is het enige Scherzo dat
Beethoven schreef voor cello en piano. De syncopen vliegen je hier als luisteraar om de oren,
waarin de ene keer de cello en de andere keer de piano de tegendraadse ritmische rol mag
vervullen. Na al deze frivoliteit neemt Beethoven even gas terug. Het slotdeel wordt ingeleid
door een kort Adagio Cantabile, dat ondanks zijn korte duur (nog geen twee regels voor de
cello) een onuitwisbare indruk maakt. Het gaat te ver om te claimen dat in deze paar maten
de oorsprong van de op Beethoven volgende romantische periode ligt, maar het is verbluffend
hoeveel melancholische zeggingskracht deze kleine passage heeft. Het vrolijke slotdeel is
vervolgens de perfecte afsluiting. Zowel op de piano als de cello blijft geen noot
onaangeraakt. De twee instrumenten draaien als wervelwinden om elkaar en de twee
verschillende thema’s heen, om soms plots gas terug te nemen, en een moment later weer
volle kracht vooruit te gaan. De contrasten zijn groot, de gevraagde virtuositeit enorm, het
genot eindeloos.
Het laatste stuk voor de pauze is het enige uit de 20e eeuw: de Variaties over een Slowaaks
thema van de Tsjechische componist
ů. Begonnen als violist, maar van het
conservatorium gestuurd wegens ‘hardnekkige achteloosheid’, wordt hij uiteindelijk een zeer
productieve componist en schrijft hij opera’s, balletmuziek, kamermuziek, liederen en
symfonisch werk. Zijn cellosonates (met name de tweede) behoren tot het mooiste wat er in
de 20e eeuw is geschreven voor cello en piano. De variaties die vandaag worden gespeeld
schreef Martinů in zijn laatste levensjaar.

Martinu met Tsjech. componist Jaroslav Ježek in 1928 voor Parijs’ koffiehuis La Rotonde

Toelichting 2/2
Het thema dat als uitgangspunt dient voor de variaties, wordt ingeleid door een korte, zeer
Slavische introductie van de piano. De manier waarop de dissonanten uit de opening
uiteindelijk overvloeien in een consonant akkoord is typisch Martinů. De cello zet vervolgens
het thema neer, onder een minimale begeleiding van de piano. In de tweede variatie komt
meteen een volgend karakteristiek Martinů-aspect aan bod. Tegendraadse en complexe ritmes,
waarin cello en piano eigenlijk nooit een accent op dezelfde tel hebben. Het snellere deel dat
daar op volgt kent een zelfde ritmische spanning. Na een derde lyrische variatie, eindigt de
vierde variatie met prachtige verstilde akkoorden in de piano. Het slotdeel is weer een en al
Slavisch vuur, dissonanten, stevige akkoorden en heerlijk lyrische en virtuoze cellopartij. Een
betere aanleiding om ook de cellosonates van Martinů te gaan ontdekken is er niet.

Deels hierdoor en wellicht ook door zijn getroubleerde politieke geschiedenis zijn de werken
van Dohnányi geen deel gaan uitmaken van het standaardrepertoire. Muzikaal gezien lijkt dat
op zijn minst zonde. De Cellosonate in Bes op. 8 (een jeugdwerk, hij was 22) die vandaag op
het programma staat kan zich zonder problemen meten met de andere meesterwerken die
voor deze combinatie geschreven zijn. De vergelijking met Brahms ligt voor de hand, maar
Dohnányi’s sonate klinkt in alles toch aanzienlijk moderner dan Brahms. Het Allegro waar de
sonate mee opent is een groots en majestueus deel, dat na een ‘kleine’ opening met een
unisono gespeeld thema van piano en cello, in de eerste minuut al alle registers van de cello
heeft verkend. Het Scherzo dat hier op volgt, is wellicht het meest spannende deel, met name
door een fascinerende pianopartij. Stevige akkoorden worden gecombineerd en afgewisseld
met onverwachte harmonieën in de hoge registers. De cello zet daar constante snelle noten
tegenover in relatief eenvoudige melodieën, en juist de combinatie van beide zorgt voor
constante spanning en verrassing. In het midden van dit deel wordt even gas teruggenomen en
mag de cello zijn breedsprakige melancholieke kant de boventoon laten voeren, om
vervolgens weer terug te gaan naar het speelse samenspel tussen piano en cello. Een kort
Adagio vormt de overgang naar het slot, waarin de verschillende in het stuk aan bod gekomen
thema’s aan bod komen, gecombineerd worden en in allerlei variaties terugkomen. Een
cellosonate kortom die absoluut tot de groten gerekend mag worden en vandaag dan ook
recht overeind blijft staan naast Beethovens meesterwerk.
Eelco van Wijk, 8 februari 2014

Martinu als leraar in Polička (1919)

(c) Centrum Bohuslava Martinu, Polička

(1877-1960).
Het slotstuk van de dag komt van de Hongaarse componist Ernst
Een van de meest invloedrijke personages in de Hongaarse muziekgeschiedenis. Zowel als
componist, concertpianist, dirigent en docent heeft hij diepe sporen nagelaten. Het in letterlijk
zin meest levende bewijs daarvan is zijn kleinzoon, de nu 84-jarige dirigent Christoph von
Dohnányi. Interessant is daarnaast de politieke geschiedenis van de familie. Daar waar Ernsts
reputatie tot op de dag van vandaag gekleurd is door zijn positieve houding ten opzichte van
de nazi’s, werd zijn zoon Hans in 1945 geëxecuteerd wegens verzet tegen het regime van
Hitler.
Muzikaal gezien kan Ernst worden gezien als conservatief. Zijn muziek vertoont meer
overeenkomsten met de Duitse laatromantiek dan met de specifiek Hongaarse traditie die zijn
land- en tijdgenoten Béla Bartók en Zoltán Kodály beroemd en geliefd maakten.
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Kunt u geen genoeg krijgen van Beethoven, bezoek dan deze informatieve website eens:
http://lvbandmore.blogspot.nl. En lees hier over zijn problemen met kopiisten van zijn
muziek! http://lvbandmore.blogspot.nl/2010_08_01_archive.html. Zie paragraaf 8/20

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148 of door het reserveringsformulier
op de website in te vullen.
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

6

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 10

Ysaÿe Trio &
Felicia van den End fluit
Open Haven Zeewolde
programma 1 maart 2014
over de musici
toelichting door Eelco van Wijk
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014

1
2
3/4
5
6

1

(1678-1741)

Allegro
Cantabile
Allegro

(1797-1828)

Allegro

(1897-1984)

Con moto moderato, quasi allegretto
Tranquillamente improvisando
Andantino commodo e cantabile

(1873-1916)

Vivace
Larghetto
Presto

(1759-1803)

Allegro
Adagio Cantabile
Rondo allegretto

Over de musici
werd op 12-jarige leeftijd aangenomen
in de Jong Talentklas van het Utrechts Conservatorium,
waar zij studeerde bij Abbie de Quant.
In 1997 en 1998 behaalde zij de 1e prijs bij het Nationaal
Fluitconcours. In 2003 won zij de eerste prijs bij het
nationaal concours 'Stichting Jong Muziektalent Nederland'
en werd zij verkozen tot 'Jong Muziektalent van het jaar
2002'.
In 2003 overtuigde zij de jury van het Prinses Christina
Concours en won de eerste prijs in de Nationale Finale,
wat resulteerde in een optreden in Carnegie Hall, New
York. Meer onderscheidingen volgden, zoals de eerste prijs
in het internationale fluitconcours 'Jeunesses Musicales' in
Boekarest en de Essent Music Award voor jong talent
2003. In 2008 ontving zij de Elisabeth Evertsen prijs.
In 2005/2006 studeerde zij aan het Conservatoire
National Supérieur in Parijs, waar zij studeerde bij PierreYves Artaud.
Zij sloot haar studie in Utrecht in 2007 af met een 10 met
onderscheiding. In 2011 sloot zij haar postgraduate studie
in Geneve af bij Jacques Zoon.
Als soliste trad zij op met verschillende orkesten,
waaronder het Antonio Lucio Kamerorkest, het NoordHollands Philharmonisch Orkest, Camerata Amsterdam, de
Kiev Soloists, het Nederlands Kamerorkest het Nationaal
Jeugd Orkest en Amsterdam Sinfonietta.
Felicia maakte in 2007 tot 2009 deel uit van de academie
van het Opera Orkest in Zürich. Tegenwoordig behoort
Felicia tot de vaste kern van het New European Ensemble
dat zich richt op het uitvoeren van hedendaagse muziek.
Felicia speelde in concertseries zoals de Jonge
Nederlanders van het Concertgebouw, het Gergiev festival
en het “Debuut” waar zij samen met haar trio bestaande
uit Karin Strobos, zang en Daria van den Bercken, piano de
publieksprijs ontving. Ook speelt zij regelmatig samen met
harpiste Gwyneth Wentink.
Felicia geeft regelmatig concerten in Nederland en
daarbuiten zoals de Verenigde Staten, Mexico, Japan,
Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en Europa.
Jaarlijks geeft Felicia samen met slagwerker Pepe Garcia
Foto: Wiglius de Bie concerten in combinatie met workshops aan kansarme
kinderen in Mexico. Samen hebben zij een stichting
opgericht die de voortzetting van deze educatieprogramma’s in Latijns Amerika mogelijk maken.
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Foto: Alexandra Hunts

Het
, opgericht in 2006, bestaande uit Rada Ovcharova (viool) Emlyn
Stam (altviool) en Willem Stam (cello) treedt regelmatig op bij vooraanstaande
podia en festivals in zowel binnen als buitenland. Het trio was te horen in De
Doelen (Rotterdam), Vredenburg (Utrecht), Muziekgebouw aan ’t IJ (Amsterdam)
en de Dr Anton Philipszaal (Den Haag) en bij festivals waaronder het
Grachtenfestival, Festival Classique, het Internationaal Kamermuziek Festival
Utrecht en het Varna Summer Festival. Het Ysaÿe Trio speelde verdere concerten in
Duitsland, Zweden, Engeland en Bulgarije. Het trio heeft ook vele opnames voor
radio en televisie gemaakt en verscheen onder anderen in het programma ‘Vrije
Geluiden’.
Het trio is ook vaak te horen met diverse gastmusici waaronder pianiste Hanna
Shybayeva, fluitiste Felicia van den End, hoboïste Pauline Oostenrijk, klarinettist
Charles Neidich en cellist Dimitri Ferschtman.
Het Ysaÿe Trio heeft kamermuziekmasterclasses gevolgd bij Eberhard Felz, Arnold
Steinhardt, Valentin Erben, Hatto Beyerle, Istvan Parkanyi en Vladimir
Mendelssohn.

Toelichting 1/2
Tot aan het einde van de 18e eeuw deed het fluitkwartet als ensemble in populariteit
nauwelijks onder voor het strijkkwartet. De bezetting is in essentie ook eigenlijk het zelfde,
alleen neemt de fluit de rol van de eerste viool over. Mozart en de vandaag op het
programma staande François Devienne componeerden beiden voor het strijktrio met fluit. In
de 19e eeuw werd er echter praktisch geen nieuw werk voor het fluitkwartet geschreven. Pas
een eeuw later keerde het in beperkte mate weer terug. Het programma van vandaag volgt
die ontwikkeling nauwgezet. Er staan twee werken uit de 18e, en twee werken (waarvan één
zonder de cello) uit de 20e eeuw op de lessenaar. En inderdaad, de enige compositie uit de
19e eeuw is er een zonder de dwarsfluit.
schreef tijdens zijn productieve leven zeer veel concerti. Hij was
De Venetiaan
als vioolleraar en kapelmeester in dienst van een meisjesweeshuis (Pio Ospedale della Pietà),
waar hij terecht kwam na een afgebroken carrière als priester. Vivaldi genoot in zijn eigen tijd
ook grote faam als violist en schreef dan ook vele vioolconcerti. Rond 1728 componeerde hij
echter als een van de eersten een aantal concerti voor de dan net uit de barokfluit ontwikkelde
Traverso, de houten voorloper van de 19e eeuwse dwarsfluit zoals we die vandaag de dag
kennen. De beroemdste van de concerten voor fluit staat vandaag in een bewerking (door
Felicia van den End) voor fluit en strijktrio op het programma. Het vergt weinig fantasie om
de titel - Il Gardellino, oftewel de distelvink- in de muziek terug te horen. Met name in het
eerste en laatste deel (beide allegro’s) is de vergelijking zeer treffend.

(ook: Ben-Chaim) is de grote onbekende van het programma van vanavond.
De in 1897 in Duitsland als Paul Frankenburger geboren componist is, hoewel één van Israëls
belangrijkste componisten, relatief onbekend gebleven. Hij studeerde compositie en directie in
München van 1915 tot 1920. Tot 1924 was hij bij de Bayrische Staatsoper de assistent-dirigent
van de beroemde Bruno Walter. Na een zevental jaren dirigent in Augsburg te zijn geweest
kwam hij als Jood niet meer aan de slag in Duitsland. Hij emigreerde in 1933 naar Palestina
(Tel Aviv), waar hij zijn naam veranderde in Paul Ben-Haim. Daar maakte hij kennis met de
lokale muziek en zijn werk kenmerkt zich dan ook door een combinatie van laatromantiek en
Oosterse volksmuziek. Juist door deze ongebruikelijke integratie van stromingen klinkt zijn
muziek absoluut eigen en 20e eeuws. Zo ook de Serenade die vandaag wordt gespeeld. Een
prachtige kans om kennis te maken met het werk van Ben-Haim. Een unieke kans ook, zeker
gezien het feit dat er van deze Serenade nauwelijks opnamen te vinden zijn.

in 1816 op 19-jarige leeftijd. Voor deze redelijk
Het strijktrio (D471) schreef
ongebruikelijke combinatie van instrumenten schreef hij een tweetal stukken waarvan de D471
de eerste was. Hij maakte het echter, in tegenstelling tot het strijktrio dat er op volgde, niet af.
Alleen het eerste deel en de eerste 39 maten van het tweede deel heeft hij op papier gezet.
Minder dan bijvoorbeeld de beroemde liederen, die hij ongeveer in dezelfde tijd schreef
(waaronder Der Erlkönig), is in deze stukken een typische Schubert te herkennen. Veeleer is de
invloed van zijn Weense inspiratiebronnen Haydn en Mozart terug te horen. Dat levert een
levendig en kleurrijk stuk op, dat nieuwsgierig maakt naar het zelden uitgevoerde
‘unvollendete’ tweede deel.

Paul Ben-Haim

Ospedale della Pietà in Venetië
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Ospedale della Pietà is nu Hotel Metropole (rechts)

is een van de Duitse componisten van rond 1900, die lange tijd in de vergetelheid
is geraakt. Daar waar tijdgenoten Richard Strauss, Gustav Mahler en Arnold Schönberg nooit
uit de concertzalen zijn verdwenen, is Reger, samen met bijvoorbeeld Alexander von
Zemlinsky, Ferruccio Busoni en Hans Pfitzner lange tijd vergeten.
Reger werd geboren in de regio Oberpfaltz op een steenworp afstand van Bayreuth. Van jongs
af aan werd hij opgeleid in muziek, in eerste instantie door zijn muzikale vader. Op zijn elfde,
na het zien van Wagners Die Meistersinger von Nürnberg en Parsifal, vanzelfsprekend in
Bayreuth, sprak hij uit een carrière in de muziek te ambiëren. Het muzikale pad dat hij zou
kiezen vertoont echter weinig overeenkomsten (los van de zwevende tonaliteit) met Wagner,
of die andere Beierse componist, Richard Strauss.

Toelichting 2/2
Reger leefde een vol leven. Zijn studententijd in Wiesbaden schetste hij zelf als ‘Sturm en
Trankzeit’ en over Regers drankgebruik doen allerlei (vaak onbevestigde) verhalen de ronde.
De hardnekkige mythe dat hij alleen kon componeren onder invloed van alcohol is wel naar
het rijk der fabelen verwezen. Desalniettemin kwam aan zijn leven een vroegtijdig, zij het niet
geheel onverwacht, eind. Reger overleed in 1916 in Leipzig na terugkomst van een tournee in
Nederland.
De overvloedigheid van zijn leven wordt ook weerspiegeld in zijn productiviteit. Ondanks zijn
vaak broze gezondheidstoestand componeerde hij in een hoog tempo. Meer dan 1000 werken
heeft hij op zijn naam staan. Vele daarvan zijn orgelwerken, waarbij traditionele Barokke
vormen als uitgangspunt dienden. Die blik op het verleden is kenmerkend voor Reger. Bach en
Brahms zijn nooit ver weg en zijn meest gespeelde symfonische composities zijn gebaseerd op
thema’s van respectievelijk Mozart, Beethoven en Hiller. Dat maakt Reger echter zeker niet tot
een conservatieve componist. Niet voor niets noemen bijvoorbeeld Hindemith en Prokofjev
hem als inspiratiebron.
En het is precies die laatste waar het eerste deel (Vivace) van de Serenade voor fluit, viool en
altviool aan doet denken. Lichtvoetige klassieke melodieën, die tegelijkertijd volledig 20e
eeuws klinken door de zwevende tonaliteit. De muziek moduleert constant, toonsoorten
wisselen elkaar in rap tempo af, maar de muziek blijft altijd consonant. Het langzamere
middendeel (Larghetto) doet in veel aan Beethoven denken. Het slotdeel, een Presto, opent
met een pizzicato voor de strijkers terwijl de fluit het thema introduceert. Wat volgt is een
ontwikkeling van van thema’s waarin de drie instrumenten vrolijk om elkaar heen draaien, om
verrassend genoeg naar het einde toe gas terug te nemen en toch nog enigszins lyrisch af te
sluiten.

Reger speelt hier op het ‘Welte Philharmonic
Organ’. De fa. Welte was beroemd om zijn
orgels waarmee ook muziek kon worden
gereproduceerd via een ingenieus systeem.
Voor wie er meer van wil weten: zie de links
onderaan deze pagina.
In de jaren daarna vond Welte een systeem uit
voor een orgel met optische(!) disks.
Archieven, instrumenten en voorraden gingen
verloren door een Brits bombardement op de
stad Freiburg, wat de ondergang van het bedrijf
betekende en waardoor ook alle bedrijfsgeheimen verloren zijn gegaan.

Met het laatste stuk van vandaag keren we weer terug naar de 18e eeuw. De Noord-Franse
was naast componist en virtuoos fluitist ook fagottist. Op dat
componist
laatste instrument startte hij zijn carrière, maar voor beide instrumenten heeft hij veel gecomponeerd. Daarnaast was hij begenadigd docent en zijn beroemde leermethode voor fluit gold
als standaardwerk. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de fluit de hoofdrol krijgt
toebedeeld in dit fluitkwartet. De strijkers moeten zich schikken in een strikt begeleidende rol,
terwijl de fluit de melodieën voor haar rekening neemt. De opbouw is in grote lijnen gelijk aan
het kwartet van Vivaldi. Een vlot (Allegro) deel opent, waarna een langzamer Cantabile de
overgang vorm naar wederom een vlotter slotdeel.
Eelco van Wijk, 23 februari 2014

http://www.muziekweb.nl/Link/CLX4685
Muziek uitgevoerd op het Welte Philharmonic Organ (hetzelfde type orgel als dat van de Titanic).
Het hier gehoorde orgel is dat van het zusterschip de Brittanic en staat nu in Zwitserland.
Max Reger (1915) door Franz Nölken. De schilder sneuvelde enkele dagen
voor het einde van WO I
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http://120years.net/wordpress/the-welte-licht-ton-orgele-weltegermany1936/
Lang voor de CD bestond er dus al een soort optische disk!

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media:
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148 of door het reserveringsformulier
op de website in te vullen.
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Agenda 2013/14 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Sonja van Beek (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra (altviool)
& Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

6

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2013/14 nr 11

Rubens Quartet met
Marieke Schneemann fluit
Oude Kerk Ermelo
programma 15 maart 2014
over de musici
toelichting door Leo van Wijk
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014
Fotografie Paul Koeleman
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(1756-1791)

Allegro
Adagio
Rondo. Allegretto

Andante
Tempo di menuetto

Allegro
Thema. Andantino
Variazioni I-IV

Thema. Andante
Variazioni I-IV
Menuetto - Trio
Rondo. Allegretto grazioso
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Over de musici

Marieke Schneemann

Sarah Kapustin

2

Het Rubens Quartet - van origine Nederlands/Amerikaans/Israëlisch - heeft zich sinds de
oprichting in 2000 ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande strijkkwartetten van
Nederland. Het kwartet, opgeleid in de rijke Europese strijkkwartetcultuur, verbindt de
rijkdom van het bekende met de vernieuwende kracht van het onbekende, immer met
artistieke diepgang als uitgangsbasis. Het kwartet heeft inmiddels een grote naam
verkregen in binnen- en buitenland en wordt geroemd om zijn warme toonvorming,
gepassioneerde uitvoering, fijngestileerde nuances in klank en dynamiek en een schier
volmaakt samenspel.
Het kwartet laat van zich horen op de grote, middelgrote en kleine podia in Nederland,
waar het zich inmiddels een vaste plek heeft verworven. Het ensemble is een jaarlijks
terugkerende gast in het Concertgebouw Amsterdam, Muziekcentrum Vredenburg Utrecht
en Muziekgebouw Frits Philips te Eindhoven. Daarnaast worden ook zalen als het
Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ, de Doelen in Rotterdam en de Oosterpoort
Groningen zeer regelmatig aangedaan. Naast de optredens in Nederland is het ensemble
in toenemende mate internationaal actief, met name in Europa en de Verenigde Staten.
Naast een uitgebreide concertpraktijk met een klassieke programmering, combineert het
Rubens Quartet Schubert met Kaufmann, Stravinsky met Roukens en legt het
dwarsverbanden bloot in themaconcerten. De kwartetleden spelen samen met de oude en
nieuwe generatie kamermusici van topniveau. Het kwartet trad op met het Borodin
Quartet, met Liza Ferschtman en met Gwyneth Wentink, creëerde
muziekdanstheatervoorstellingen met choreografe Aafje Franken, verbond samen met
regisseur Dick Hauser liederen van Sjostakovitsj op theatrale wijze met de huidige
migratieproblematiek, liet Fania Sorel de muziek in woorden vangen en werkte intensief
samen met hedendaagse componisten als Louis Andriessen, Sofia Gubaidulina, György
Kurtág en
Joey Roukens.
Ook op educatief terrein is het Rubens Quartet buitengewoon actief, getuige de
kamermuziekmodule
(workshops op middelbare scholen in het hele
land) en sinds 2009 de jaarlijkse tournee met de winnaar van de
.
Het Rubens Quartet studeerde drie jaar fulltime aan de Nederlandse StrijkKwartet
Academie en rondde daarna zijn studie cum laude af aan de Hanns Eisler Hochschule in
Berlijn. Tijdens deze studies werd het kwartet intensief begeleid door wereldberoemde
internationale kamermuziekspecialisten, waaronder de leden van het Amadeus, Juilliard
en Hagen Quartet.
Het kwartet behaalde diverse prijzen op nationale en internationale
strijkkwartetconcoursen.
Recent zijn twee internationaal geprezen cd’s verschenen op het eigen label
: het
componistenportret
en een album met de integrale fluitkwartetten van
Mozart m.m.v. Marieke Schneemann.
De kwartetleden bespelen instrumenten uit de collectie van het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds.

Joachim Eijlander

Roeland Jagers

Toelichting
In oktober 1777 kwam de toen 21 jarige Mozart samen met zijn moeder in
Mannheim aan. Ze waren op doorreis in Europa, want Wolfgang was op zoek naar
een nieuwe baan. Hij was in dienst van de aartsbisschop in Salzburg, maar het beviel
Mozart daar helemaal niet. Musici werden onder het laagste personeel geschaard en
de muzikale smaak in Salzburg stond hem tegen. Hij vond het ‘grove, liederlijke,
lompe hofmuziek’. Om een andere betrekking te vinden had hij een paar maanden
verlof gekregen. En zo vertrok hij in september 1777 met een tas vol aanbevelingsbrieven van zijn vader via München en Augsburg naar Mannheim, waar hij de winter
doorbracht. Het einddoel van de reis was Parijs. Mannheim was in die dagen een
belangrijk muzikaal centrum met een goed hof orkest. Mozart had er een paar
leerlingen, gaf er concerten en kreeg enkele compositieopdrachten. Mozart maakte
kennis met de fluitist J.B. Wendling en die stelde hem voor aan de Nederlander
Ferdinand Dejean (*) een chirurg bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie en een
amateur fluitist. Van hem kreeg Mozart de opdracht drie eenvoudige korte
fluitconcerten te schrijven en ook een paar fluitkwartetten. De betaling van 200
gulden kon Mozart goed gebruiken, maar vreemd genoeg deed hij niet erg zijn best
om de opdracht af te krijgen. In een brief van 18 december 1777 schreef Mozart: ‘Een
kwartet voor de Indische Hollander, voor de ware mensenvriend, is bijna klaar’.
Mozart doelde hier waarschijnlijk op het fluitkwartet KV 285, want het manuscript is
gedateerd ‘Mannheim, 25 december 1777”.
In een brief van 3 oktober 1778 sprak Mozart over drie kwartetten die hij voor de
Nederlander geschreven had, maar alleen van KV 285 weten we het zeker. Dit
kwartet is het meest gedegen en uitgewerkt van de vier overgeleverde kwartetten.
De populariteit van dit kwartet is vooral te danken aan het melodische middendeel,
waarin de fluit slechts begeleid wordt door pizzicato’s van de strijkers.
De oorsprong van de kwartetten KV 285a en 285b is veel onduidelijker. De enige
bron voor KV 285a is een bewerkte uitgave uit het einde van de 18e eeuw. Het is
goed mogelijk dat dit één van de ‘De Jean kwartetten’ is en waarschijnlijk is het
gecomponeerd in januari/februari 1778. Van het kwartet KV 285b is slechts een klein
fragment van het eerste deel in manuscript bewaard gebleven. Het is niet duidelijk of
het langzame deel, een vereenvoudigde versie van de variaties van de Gran Partita
voor 13 blazers, de originele versie is van dit deel of een later arrangement. Wanneer
het laatste het geval is, dan is het werk pas ná 1781 gecomponeerd. In feite is niet
eens bekend of deze bewerking wel van Mozart zelf is.
Het is vrijwel zeker, dat het kwartet in A KV 298 niet voor De Jean geschreven is.
Bovendien is de ontstaansdatum van deze compositie niet geheel duidelijk.
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Lang heeft men gedacht dat dit kwartet in 1778 in Parijs geschreven was, maar
inmiddels weten we beter: het stamt uit Mozarts Weense periode. In die tijd was
Mozart goed bevriend met baron Gottfried von Jacquin. Zij brachten vele avonden
musicerend met elkaar door, waarbij ook andere vrienden werden uitgenodigd.
Waarschijnlijk schreef Mozart het fluitkwartet KV 298 als Hausmusik voor één van
die muzikale soirées. De thematische ideeën in alle delen van dit kwartet zijn
bewerkingen van muziek van tijdgenoten. Zo is het thema van het laatste deel
gebaseerd op een aria uit Paisiello’s opera ‘Le gare generoso’. Aangezien deze opera
op 1 september 1786 in Wenen in première ging en het bekend is dat Mozart hem in
januari 1787 in Praag gehoord heeft, is de datering van het kwartet redelijkerwijs
rond die tijd vast te stellen. Dat deze muziekavonden een vrolijke boel geweest
moeten zijn, valt ook op te maken uit de ridicule tempoaanduiding bij het laatste
deel: ‘Rondieaoux. Allegretto grazioso, mà non troppo presto, però non troppo
adagio. Cosi-cosi- con molto garbo, ed Espressione’. Dat betekent ongeveer:
’Schertsrondo. Sierlijke beweeglijkheid, maar niet te snel, echter niet te langzaam. Zo,
zo- met veel bevalligheid en expressie.
Ondanks het luchtige karakter bezit dit werk de perfectie van vorm en inhoud die
voor alle werken van Mozart zo kenmerkend is.
Leo van Wijk
5 maart 2014
(*) Inmiddels is er een zeer interessant boek verschenen over Ferdinand Dejean (1731-1797).
Zie: http://www.uitgeverij-noord-holland.nl/ferdinand-dejean
Dejean was een jonge en ambitieuze chirurgijn die als VOC-dienaar naar Azië ging om
het avontuur en om het geld. Hij was een
scherp waarnemer, die geen blad voor de
mond nam en met zelfspot schreef. De verschrikkingen van zijn heenreis naar Batavia
en zijn scheepsreizen in Azië maken nu nog
grote indruk. Dejean werd stadschirurgijn
van Batavia en kwam terecht in een fascinerende wereld van weelde, rijkdom en armoede, corruptie en vriendjespolitiek. Dejean
overleefde de Oost en kwam na een tienjarig
dienstverband als een gefortuneerd man
terug naar Europa. Hij studeerde geneeskunde en chemie in Leiden. Hij genoot van
wetenschap en cultuur, maakte vele reizen
door Europa en verzamelde boeken en
instrumenten. Met zijn scherpe observaties
gaf hij een pijnlijk beeld van de stand van de
geneeskunde in de 18e eeuw.
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Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
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5

7

zaterdag
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29 maart 2014

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
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‘Hommage aan het menuet’
Kasteel De Vanenburg Putten
programma 29 maart 2014
over de musici
toelichting door Wouter Molendijk
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014
Fotografie Sjaak Ramakers
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(1875-1937)

(1797-1828)

Allegro moderato

Allegretto - Trio

Andante. Andante con variazioni

Allegro scherzando
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Over Mariana Izman
Als prijswinnares van het eerste Europese Piano Concours ‘Grand Prix Vlado Perlemuter’ in Frankrijk en het Dinu Lipatti Piano
Concours in Boekarest, wordt Mariana Izman door de pers geprezen als /een geboren verhalenverteller /(Albert Brüggen). Zij
combineert /sensueel spel met een geweldige onderhuidse stuwing/(Jos Ruiters) en stelt /haar grote pianistische gaven helemaal in
dienst van de muziek /(Rinus Groot).
Haar grote affiniteit met de muziek van Robert Schumann komt onmiskenbaar naar voren in haar Cd’s met belangrijke werken als
/Kreisleriana/, /Davidsbundlertanze /en /Concert sans Orchestre/, die ook door de internationale pers zeer lovend zijn ontvangen.
Haar meest recente CD met de twee pianosonates van Sergej Rachmaninov werd in Nederland, Frankrijk en België een groot
succes genoemd. Ze voelt een diepe verwantschap met de Franse muziek van het /fin-de-siècle/, met name Debussy en Ravel, en
voert deze regelmatig uit, zowel in Nederland als in diverse Europese landen (o.a. tijdens het Ravel Festival in
Saint-Jean-de-Luz). Ze oogstte daarmee ook veel succes tijdens een tournee in het Midden-Oosten.
Haar brede talenkennis en enorme nieuwsgierigheid naar de Europese cultuurgeschiedenis stellen haar in staat grote werken uit de
literatuur in het origineel te leren kennen. Als ervaren liedduopartner zoekt zij naar de interactie van tekst en muziek en
presenteert ze programma’s waarin poëzie en theater een belangrijke rol spelen. Zo gaf ze samen met de Roemeense acteur Ion
Caramitru concerten in het Lincoln Center (NY), Boston, Parijs en veel Roemeense steden. Ze speelde Bach’s /Das
Wohltemperierte Klavier /in de Grote Zaal van De Doelen, in een theaterprogramma samen met danser Cesc Gelabert in de
vermaarde choreografie van Gerhard Bohner. Komend najaar geeft zij concerten met bariton André Morsch in Schuberts
/Winterreise/en met liederen van Duparc, Debussy en Ravel op een /Erard-/vleugel uit 1896 tijdens het YPF Festival in het
Muziekgebouw aan ’t IJ.
Mariana Izman trad als soliste op in pianoconcerten van Mozart, Beethoven, Grieg, Chopin, Schumann en Ravel, onder meer met
het Residentie Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, het Nationaal
Orkest van België en het Nationaal Radio Orkest van Roemenië. Hiernaast gaf zij vele recitals in de belangrijke zalen van
Nederland, zoals het Muziekgebouw aan ‘t IJ, de Grote en Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam, De Doelen in
Rotterdam, Anton Philipszaal in Den Haag, Vredenburg in Utrecht, de Philharmonie in Haarlem, De Vereeniging in Nijmegen en
de Oosterpoort in Groningen.
Als kamermusicus speelde ze met violisten Vesko Eschkenazy en Tjeerd Top (beiden concertmeesters van het
Concertgebouworkest), het Lendvai String Trio en het Amsterdam String Quartet. Recent uitgevoerde werken zijn vioolsonates
van Mozart, Beethoven, Szymanowski and Franck, het Pianokwintet van Schumann and pianokwartetten van Brahms en Dvorak.
Dit seizoen speelt ze diverse kamermuziekprogramma’s, o.a. in het Britten Festival met cellist Charles Watt, waar ze zowel werken
van Benjamin Britten als van diens leermeester Frank Bridge zal uitvoeren. Met pianist/dirigent Pieter-Jelle de Boer
www.pieterjelledeboer.com/home/intro vormde ze vele jaren een succesvol pianoduo. Zij speelden op het Prinsengrachtconcert
in Amsterdam en wonnen het Vriendenkrans Concours van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest.
Mariana Izman is geboren in Chisinau, Moldavië en begon haar muziekopleiding op 6-jarige leeftijd. Op haar achttiende verhuisde
ze naar Nederland om haar studie aan het Conservatorium van Amsterdam voort te zetten. Ze studeerde in 2002 met
onderscheiding af bij Marcel Baudet. Daarnaast volgde ze lessen van wereldberoemde pianisten zoals Murray Perahia, Emanuel
Ax, Mitsuko Uchida and Richard Goode. Sinds 2010 geeft ze pianoles op de prestigieuze Yehudi Menuhin School in Engeland. Ze
bespeelt een Steinway&Sons, haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
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Enkele notities bij dit concert
was een optimistische man met gevoel voor humor. Die karaktereigenschappen hoor je
in veel van zijn werken terug. Hij is van eenvoudige afkomst, wordt niet ver van Wenen
geboren. Zijn muzikale talenten worden al snel ontdekt omdat hij heel goed kan zingen en
snel het bespelen van instrumenten onder de knie heeft. Als 8-jarig jongetje gaat hij in Wenen
in een internaat wonen, waar hij in het jongenskoor zingt. Daar krijgt hij muziekles van de
oudere jongens en leert hij veel muziek kennen.
Met Haydn hebben we dit jaar uitvoerig kennis gemaakt op het concert in Zeewolde, waar het
Apollo Ensemble o.a. twee symfonieën van hem speelde. Maar Haydn componeerde niet
alleen meer dan 100 symfonieën, 90 strijkkwartetten, 30 pianotrio's, 10 missen, 20 opera's,
plus de prachtige oratoria De Schepping en De Jaargetijden, maar ook zo'n 60 pianosonates.
Tijdens Haydn's leven werd de fortepiano ontwikkeld. Daar worden de snaren niet getokkeld,
zoals bij een klavecimbel, maar met een hamer aangeslagen; dat geeft de mogelijkheid tot hard
en zacht spelen, zoals de naam forte-piano, Italiaans voor krachtig-zacht, aangeeft. In 1790 was
Beethoven pas 20 jaar oud, hij zou de mogelijkheden van de pianoforte nog veel verder
exploreren, ook omdat de omvang van het klavier steeds groter werd. In 1790 was dat nog
beperkt tot ongeveer vijf octaven. De fortepiano waarop Ronald Brautigam op ons jubileumconcert werken van Beethoven (van rond het jaar 1800) speelde, was van het jaar 1815.
In 1790 was Haydn al 24 jaar in dienst van de vorsten van Estherhazy. Het zou ook het laatste
jaar zijn, want de muziekminnende vorst overleed en zijn opvolger gaf niet om muziek en
ontsloeg de musici. Daarna ging Haydn op reis en vierde grote triomfen o.a. in Londen. De
sonate Hob XVI:49 uit 1789/1790 heeft een prachtig tweede deel (rustig en zangerig). Het
eerste deel is pittig en blij. Het derde deel heeft het tempo van een menuet, een hofdans met
kleine stapjes in ¾ maat. De sonate duurt ruim 20 minuten.
woonde zijn heel leven in of bij Parijs, maar beschouwde zich toch als een Bask: zijn
moeder kwam uit Baskenland. Hij ging op zijn 14e jaar piano studeren aan het conservatorium
maar maakte dat niet af, want hij vond zichzelf veel meer een componist dan een pianist.
Het oeuvre van Ravel is niet heel groot, maar wel van een heel hoge kwaliteit. De drie werken
op het programma zijn uit de periode 1901 tot 1909, toen Ravel naam begon te maken als
componist.
Het "
" schreef hij in opdracht van een tijdschrift. Het thema heeft
de noten B-A-D-D-G, deels afgeleid uit de H (onze B is voor Duitstaligen de H), deels door het
alfabet voort te zetten tot de Y en de N bereikt zijn. Het korte stuk kent veel spannende, haast
jazzy akkoorden, die bij Haydn ondenkbaar zijn. Maar wat een leuke overgang van het
menuet van Haydn naar dit menuet van Ravel!
Vergelijkbare harmonieën horen we in de
. Dat betekent kleine sonate en verwijst
terug naar de periode van de klassieken en naar de vormstructuren die de klassieke
componisten gebruikten. Ravel roept allerlei herinneringen daaraan op, en toch is het een 20e
eeuws stuk, al is die eeuw net begonnen.
(waterspelen, fonteinen) doet precies wat de titel zegt: verrukkelijk spat het water
alle kanten op. De titel en het idee zijn eerder gebruikt door Liszt. Het heerlijke stuk duurt 5
minuten.
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De ouders van
kregen zestien kinderen, van wie er slechts vijf hun eerste verjaardag
haalden. Zij woonden in een voorstad van Wenen. Net als Haydn had Schubert als jongetje
een mooie stem. Hij werd als 11-jarige in het hofkoor opgenomen. Daar werd hij opgeleid in
de muziek. En daar maakte hij vrienden die hem zijn leven lang trouw zouden blijven. Van zijn
vrienden moest Schubert het hebben, want hij heeft nooit veel geld verdiend met zijn
composities. Hij woonde bij vrienden, afwisselend bij de een of bij de ander. Hij had een
zwakke gezondheid, was te dik, dronk te veel en leed aan syfilis (als zovelen in die tijd, een
toen niet te genezen aandoening).
Schubert werd maar 31 jaar oud. Hij hield
's nachts zijn brilletje op om meteen na het
opstaan te kunnen componeren!
Hij moet haast de hele dag doorgewerkt
hebben om dat enorme oeuvre te kunnen
produceren. Met name de werken uit zijn
laatste jaren zijn zeer indrukwekkend. De
vier impromptu's die gebundeld zijn in
opus 142 (of D 935) behoren daartoe. Ze
duren samen ruim 40 minuten.
Schubert schreef ze in de tweede helft van
1827 (naast andere meesterwerken) op
verzoek van een uitgever, minder dan een
jaar voor zijn dood. (Maar ze werden pas in 1839 gepubliceerd, net als veel ander prachtig
werk van Schubert. Zo onbekend was hij tijdens zijn leven.)
Er waren heel wat gegoede burgers die thuis een piano hadden. En dus was er behoefte aan
mooie muziek om daarop te spelen. Deze stukken kunnen door een (flink) gevorderde
amateur gespeeld worden. De titel impromptu suggereert iets als inval of improvisatie maar is
niet van Schubert zelf. Toch is improvisatie schijn: de vier de stukken hebben een heldere
structuur.
begint energiek, maar heeft een verlangende en duistere ondertoon. De vorm is
ABA, wat betekent dat het begin (A) terug komt na een tussenstuk (B). Schubert wisselt majeur
en mineur af op een hem kenmerkende manier.
is een statig menuet. Het heeft ook de vorm ABA. Het contrasteert met het
eerste stuk omdat het heerlijk rustig is.
bestaat uit een thema met vijf variaties. Schubert leeft in Wenen tegelijkertijd
met de wereldberoemde Beethoven, die geweldige variatiewerken had geschreven, ook als
delen van sonates. (Dat had Mozart trouwens ook gedaan.) Het thema dat Schubert hier
gebruikt is erg bekend geworden. Hij had het eerder gebruikt in muziek die hij bij het
toneelstuk Rosamunde had gecomponeerd in 1823.
is technisch het meest veeleisend met snelle loopjes en veel passagewerk. Maar
het kent ook lyrische melodieën en pittige ritmes. Het eindigt op de laagste noot (F) van de
piano die Schubert toen ter beschikking had. Aan het eind van zijn leven had hij voor het eerst
genoeg geld om zelf een piano te kunnen kopen!
Wouter Molendijk, 24 maart 2014
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