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(1732-1809)

1. Vivace
2. Adagio
3. Menuetto: Allegretto
4. Finale: Adagio - Presto - Adagio

(1906-1975)

1. Allegro non troppo
2. Andante
3. Moderato - Allegretto - Andante

pauze

(1756-1791)

1. Allegro vivace assai
2. Menuetto: Allegretto - Trio
3. Andante cantabile (in C gr.t.)
4. Molto allegro

Biografie
Informatie
musici
over het Dudok Kwartet
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Van Haydn tot Xenakis: al eeuwenlang spreekt het
strijkkwartet bij alle mogelijke componisten tot de
verbeelding. Het Dudok Kwartet brengt het verhaal in
de muziek tot leven met scherpzinnige interpretaties
en vindingrijke programma’s.
Door hun emotionele betrokkenheid bij de muziek en
speelplezier op het podium weten de vier musici het
publiek te raken. Het Dudok Kwartet zoekt naar
context en betrekt de luisteraar bij die zoektocht. Zo
wordt elk concert een verrassend, meeslepend en
actueel verhaal.

Op het gebied van hedendaagse muziek werkte het
Dudok Kwartet samen met Mark-Anthony Turnage,
Kaaija Saariaho, Calliope Tsoupaki en Max Knigge aan
de uitvoering van hun composities. Daarnaast werkte
het kwartet samen met prominente gast-musici, zoals
Hannes Minnaar, Pieter Wispelwey, Dmitri
Ferschtman, Mikhail Zemtsov en Quirine Viersen.
Het kwartet verzorgde de wereld- en Nederlandse
première van het
van Julius Röntgen. Ze gaven concerten op vele
prestigieuze festivals, zoals de kamermuziekfestivals in
Almere en op Schiermonnikoog, het Grachten Festival,
het Orlando Festival, Linari Classic Festival (Italië),
Festival Música da Cámara in Spanje en Festival
Quatuors à Bordeax (Frankrijk). Daarnaast traden zij
op in alle toonaangevende zalen
van Nederland
en in zalen in Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk,
Polen, Hongarije, Spanje, Italië, Cyprus en Tsjechië.

Het Dudok Kwartet studeerde in juni 2013 met de
hoogste onderscheidingen af aan de Nederlandse
Strijkkwartet Academie. Mede door hun successen op
internationale concoursen wordt het kwartet erkend
als een van de meest veelbelovende jonge
strijkkwartetten van Europa.
In november 2014 ontving het Dudok Kwartet de
Kersjesprijs, een jaarlijkse prijs die uitgereikt wordt aan
uitzonderlijk talent in de Nederlandse kamermuziek.
Judith van Driel

In mei 2013 was het Dudok Kwartet laureaat en finalist
op het 7e Internationaal Concours voor strijkkwartetten Quatuors à Bordeaux. Het Dudok Kwartet
won daarnaast eerste prijzen op het 1e Internationaal
Strijkkwartet Concours in Radom in 2011 en op het
27e Charles Hennen Internationaal Kamermuziek
Concours in 2012. In november 2012 wonnen zij de
2e prijs op het 6e Internationaal Kamermuziek
Concours Joseph Joachim in Weimar.

Lotte de Vries

Verder informatie over de musici is te vinden op:
http://dudokkwartet.nl
N.B. Dit voortreffelijke kwartet treedt voor het
eerst op bij de Randmeerconcerten.

De leden van het Dudok Kwartet leerden elkaar
kennen bij het Ricciotti Ensemble. In 2009, kort na de
oprichting, begon het kwartet aan een twee-jarige
post-graduate opleiding bij het Alban Berg Quartett
aan de Hochschule für Musik in Keulen.
Hierna studeerden zij twee jaar aan de Nederlandse
Strijkkwartet Academie bij Marc Danel. Masterclasses
volgden zij bij Eberhard Feltz en bij de leden van het
Lindsay Quartet, het Takács Quartet, het Quatuor
Ysaÿe, Johannes Meissl en Stefan Metz.

Marleen Wester

Willem Marinus Dudok was een bekende Nederlandse
architect. Ook was hij een groot muziekliefhebber: hij
kwam uit een muzikale familie en componeerde in zijn
vrije tijd.
'Meer dan aan alle bouwkunstenaars heb ik aan de
componisten te danken', schreef hij. 'Ik voel diep de
gemeenschappelijke basis van de muziek en de
architectuur: ze ontlenen immers beide haar waarde
aan de juiste maatverhoudingen.’

David Faber

Notities bij het concert
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Er valt veel te genieten op dit concert: twee prachtige strijkkwartetten van Haydn en Mozart en een
zeer daarvan verschillend, indringend en indrukwekkend strijkkwartet van Sjostakovitsj.

instrumenten voor het eerst een gelijkwaardige rol, waarbij niet meer de cello uitsluitend begeleidt en
alles draait om de eerste viool.

De twee strijkkwartetten van
en
kunnen niet los van elkaar gezien worden, zozeer
hebben deze componisten elkaar wederzijds in dat genre beïnvloed.
Haydn is afkomstig uit de omgeving van Wenen en leeft daar tot 1790. Daarna gaat hij reizen, en
verblijft hij twee keer lange tijd in Londen. Mozart komt uit Salzburg en reist als wonderkind met
zijn vader door Europa. Hij komt in 1781 naar Wenen, 25 jaar oud, en trouwt een jaar later met
Constanze. In de daarop volgende jaren ontmoeten Mozart en Haydn elkaar af en toe. Soms spelen
ze daarbij met twee anderen strijkkwartet waarbij Haydn eerste viool en Mozart altviool speelt.
Haydn is in die periode de beroemdste componist van Europa; Mozart's ster is rijzende, vooral
door zijn opera's.
Wenen is de hoofdstad van het Habsburgse rijk, dat in die tijd een groot deel van midden- en oostEuropa en een deel van Italië omvat. Landen, zoals wij ze nu kennen, bestaan nog niet. De keizer
van het rijk zetelt in Wenen, en daar is dus ook veel rijke adel, bij wie musici en componisten in
dienst zijn. Haydn is in dienst bij vorst Estherházy, die een eindje buiten Wenen woont en nog iets
verder weg zijn zomerpaleis heeft. Mozart probeert als eerste componist zelfstandig te zijn, dus niet
in dienst van een adellijk persoon. Wel krijgt hij in geval van nood hulp van adellijke vrienden.

wordt enorm gestimuleerd door Haydn's kwartetten en schrijft tussen 1782 en 1784 zes
indrukwekkend mooie strijkkwartetten, die hij aan Haydn opdraagt. Het eerste van die zes is het
kwartet (K387) van dit concert. Het eerste deel begint haast als een opera aria: er is steeds even
ruimte om adem te halen. In het tweede deel, menuet-trio-menuet, is het trio gedeelte ongekend
heftig, modern en afwisselend. Mozart verkent in dit kwartet nieuwe terreinen: hij
heeft intussen werken leren kennen van Händel en van Bach, met diens vele fuga's. Het vierde deel
van het kwartet bevat fugatische elementen. (In een fuga volgen één of meer motieven elkaar snel en
steeds weer iets anders op.)
heeft in zijn orkest op Estherházy een erg goede violist, Johann Tost. Voor hem schrijft hij in
totaal twaalf strijkkwartetten. Wanneer Tost het orkest in 1788 verlaat om concerten te gaan geven in
Parijs, geeft Haydn hem zes kwartetten mee, in de hoop daarvoor een uitgever te vinden. Dat lukt
Tost, het worden de drie kwartetten opus 54 en idem opus 55. Het kwartet opus 54.2 wordt
beschouwd als het beste van die zes. In het tweede deel laat de eerste viool een emotionele solo
horen in een warm bad van de overige drie strijkers. Het mooie slotdeel is langzaam en lang.
schrijft o.a. 15 symfonieën en 15 strijkkwartetten. Wij horen het 5e kwartet uit 1952.
Hij vindt: "Muziek ontleent zijn kracht aan de gedachte, aan de idee, aan het algemene karakter
ervan. (…) In het strijkkwartet moet de gedachte diep en de idee zuiver zijn."
Sjostakovitsj leeft in bizarre politieke en sociale omstandigheden. Na de communistische revolutie van
1917 is het Russische Rijk omgevormd tot de Sovjet-Unie. De revolutie is in de jaren '30 overgegaan in
een repressieve dictatuur onder leiding van Stalin, waarbij iedereen die echt iets kan, bang moet zijn
voor zijn leven. Je kunt niemand vertrouwen, zelfs je kinderen niet: iets fouts zeggen kan je de kop
kosten. Stalin is verantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen mensen. Met name
kunstenaars en intellectuelen (en onafhankelijke boeren) worden door hem vervolgd. Kunst moet in
dienst staan van 'het volk', d.w.z. voldoen aan de smaak van Stalin en consorten. Een aantal vrienden
van Sjostakovitsj 'verdwijnen': 's nachts stopt er een zwarte auto voor je huis, word je van je bed
gelicht, en je familie hoort nooit meer iets van je. Sjostakovitsj slaapt jarenlang met een koffertje naast
zijn bed omdat hij dat risico voor zeer reëel houdt. In "Herinneringen" vertelt hij daarover aan
Solomon Volkov.
Sjostakovitsj zit steeds gevangen tussen het tevreden houden van de machthebbers, en zijn eigen
geweten en zijn behoefte om zijn emoties en angsten uit te drukken. Dat dubbele zit in zijn leven en
in zijn muziek, die soms ordinair lijkt maar ook intellectuele, artistieke en humanistische waarden in
zich bergt. Het ordinaire en het feit dat hij zich niet ontwikkelt overeenkomstig de idealen van de
westerse muzikale elite maakt hem verdacht in westerse kringen: de waardering voor zijn werk komt
hier pas in de jaren '70 echt op gang. Tot die tijd ervaart men niet, ook de machthebbers niet, hoe
Sjostakovitsj het ordinaire gebruikt om zijn cynisme uit te drukken.

tilt een aantal ontwikkelingen naar een flink hoger plan en wordt daardoor zeer belangrijk
in de muziekgeschiedenis. Hij schrijft als eerste strijkkwartetten (meer dan 60) en symfonieën (meer
dan 100) van een hoog niveau, en hij gebruikt daarbij een vierdelige structuur: snel-langzaamdansje-snel, of snel-dansje-langzaam-snel, waarbij "dansje" bestaat uit de drie delen menuet-triomenuet. In 1781 publiceert hij zijn zes kwartetten opus 33. In die kwartetten hebben de vier

In zijn strijkkwartetten kan Sjostakovitsj meer van zichzelf laten zien dan in zijn symfonieën. Die
bereiken een veel groter publiek, en worden dus veel strenger beoordeeld.
Vanaf 1948 publiceert Sjostakovitsj met opzet een aantal werken die de machthebbers welgevallig zijn
naast een aantal geweldige stukken die hij geheim houdt. Een van die stukken is dit 5e kwartet. Het
begint met zijn handtekening, een kort ritmisch motiefje in de altviool. De noten daarvan zijn c-d-esb-cis, wat een Duitser schrijft als c-d-es-h-cis. Daarin herkennen we de lettercombinatie D(imitri)
Sch(ostakovitsch). In latere werken, o.a. in het zeer aangrijpende 8e strijkkwartet, zal hij de echte
volgorde d-es-c-h gebruiken. Bitterheid en afschuw en liefde en berusting hoor ik in dit eerste deel.

Notities bij het concert (vervolg)

Agenda 2015-2016 seizoen 42
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Een lange ijle hoge noot vormt de overgang naar het tweede deel. Een wonderbaarlijke, lichte
wereld ontvouwt zich hier. Met ijle hoge tonen begint ook het derde deel.
De sfeer van het eerste deel komt terug. De eerste uitvoering vindt plaats op 13 november 1953, een
half jaar na de dood van Stalin. Dit kwartet duurt ongeveer 32 minuten. Op YouTube staan mooie
uitvoeringen, o.a. van het Dudok kwartet. Het prachtige tweede deel begint bij hen op 11'58.

zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

Wouter Molendijk, september 2015

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)
zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Carla Leurs (viool) & Daniël Kramer (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)
zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur

Sjostakovitsh rond 1950
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Fotografie Merlijn Doomernik
(bij het Storioni Festival)

Kasteel De Vanenburg
zaterdag 10 oktober 2015
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(1770-1827)

(1810-1856)

1. Mit Energie und Leidenschaft
2. Lebhaft, doch nicht zu rasch - Trio
3. Langsam, mit inniger Empfindung - Bewegter
4. Mit Feuer

pauze

(1797-1828)

1. Allegro moderato
2. Andante un poco mosso
3. Scherzo. Allegro
4. Finale. Allegro vivace

Biografie
Informatie
musici
over het Storioni Trio
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Internationale top musici, aanstormend talent en het
Storioni Trio delen elk jaar weer met elkaar het
podium. Recente edities hebben gasten verwelkomd
zoals Gidon Kremer, Vadim Repin, Jean-Yves
Thibaudet, Nelly Miriciou, Natalia Gutman, Mischa
Maisky, Sol Gabetta en Jörg Widmann. Daarnaast
geeft het Storioni Festival jaarlijkse opdracht voor een
nieuwe triple concerto of werk voor pianotrio dat
tijdens het festival in première gaat.

Het Storioni Trio is opgericht in 1995 en dankt zijn
naam aan de Laurentius Storioni viool uit Cremona
(gebouwd in 1794), bespeeld door Wouter Vossen. In
Nederland spelen zij in alle belangrijke zalen. Ook het
buitenland wordt bediend met tournees door Europa,
het Verre- en het Midden-Oosten, India, Japan,
Rusland en de VS. Het Storioni Trio is regelmatig te
gast bij internationale festivals zoals het MecklenburgVorpommern Festival.

Wouter Vossen

Het Storioni Trio voert werken uit voor pianotrio,
variërend van klassiek tot hedendaags, van Haydn tot
Henze. Het trio is een vooraanstaand expert in het
triple concerto repertoire (Beethoven, Casella, Juon,
Martinu, Moor, Voríšek). Het trio heeft opdrachten
gegeven aan componisten zoals Kevin Volans, PeterJan Wagemans, Nico Muhly en Willem Jeths voor het
schrijven van triple concerti die zij tevens in première
hebben laten gaan. De repetities van het trio zijn even
indringend als hun concerten en dienen beide om
verder te gaan ‘dan de muziek en het vertellen van het
verhaal’.
Het Storioni Trio heeft recent de volledige pianotrio’s
van Beethoven in Zwitserland en in Nederland
uitgevoerd, op zowel authentieke- als moderne
instrumenten. De opname van Beethovens Triple
Concerto op authentieke instrumenten met het
Nederlands Symfonie Orkest (Jan Willem de Vriend)
kreeg lovende recensies in internationale media zoals
de Sunday Times, Fono Forum en Gramophone
Magazine. Dit laatste medium verkoos het tot Editors
Choice juli 2013 en BBC Radio3 torpedeerde de
opname tot CD van de Week.

Marc Vossen

'Een hecht, geanimeerd ensemble in klank en
interpretatieve intentie. Degenen die misschien niet het
Triple Concerto onder mooiste werken van Beethoven
rekenen, zouden wel eens kunnen worden verleid
door deze intelligente, evenwichtige en prachtig
gespeelde uitvoeringen'- Gramophone.
Het Storioni Trio is artistiek directeur van het jaarlijkse,
tiendaagse ‘Storioni Festival’ in Eindhoven. De 8e
editie vond in januari 2015 plaats.

Bart van de Roer
Bart van de Roer (piano) was winnaar van het Prinses Christina Concours, het Steinway Concours
en het Tromp Muziek Concours (1996). Hij studeerde bij Jan Wijn aan het Sweelinck
Conservatorium. Na zijn studie volgde hij lessen bij onder meer Rudolf Jansen, Menahem Pressler,
Peter Frankl, het Vermeer Quartet, Cristina Ortiz en Eugen Indjic. Sinds zijn officiële recitaldebuut
in 1997 in het Concertgebouw in Amsterdam, gaf hij recitals in Nederland, België, Duitsland,
Tsjechië, Ierland, Zwitserland en de VS. Bart soleerde met o.a. het Residentie Orkest, Het Brabants
Orkest, het Janácek Philharmonic Orchestra en het Nationaal Orkest van België. CD’s maakte hij
o.a. van de pianoconcerten van Leo Smit en Peter van Onna. In 1996 richtte hij samen met Marc
Vossen en Wouter Vossen het Storioni Trio op. Bart doceert piano en kamermuziek aan het
Codarts Conservatorium.
Marc Vossen (cello) , broer van Wouter Vossen, studeerde bij Godfried Hoogeveen (Den Haag) en
Ralph Kirshbaum (Manchester). Hij won tal van prijzen op (inter)nationale concoursen en treedt
regelmatig op als solist met o.a. het Würthenberger Kammer Orchester Heillbronn, het Münchener
Kammerorchester, Musikkollegium Winterthur, het RTE National Symphony Orchestra Dublin,
deFilharmonie te Antwerpen en verscheidene Nederlandse en Belgische orkesten. Marc is eerste
solocellist van laatstgenoemd orkest en gasteerde in die hoedanigheid ook bij andere orkesten,
o.a. het Residentie Orkest en het Nederlands Filharmonisch Orkest. Hij bespeelt een zeldzame
cello van de Milanese vioolbouwer Giovanni Grancino uit 1700 (het magazine van het Storioni
Festival 2013 bevat een artikel over dit instrument). Sinds 2009 is Marc als hoofdvakdocent
verbonden aan het Conservatorium Maastricht.
Wouter Vossen (viool) werd geboren in een familie met een brede muzikale traditie. Hij begon
met vioolspelen op 8-jarige leeftijd en studeerde o.a. bij Herman Krebbers (Amsterdam; diploma
met onderscheiding) en Chaim Taub (Tel Aviv). Wouter treedt op als solist met orkesten als The
Academy of St. Martin in the Fields, het Münchener Kammerorchester, dePhilharmonie te
Antwerpen en het RTE Orchestra Dublin. Met grote regelmaat gasteerde hij als concertmeester,
zoals bij het Radio Filharmonisch Orkest, het Seoul Philharmonic Orchestra, Orchestre
Philharmonique de Radio France en vm. Het Brabants Orkest; op dit moment is hij eerste
concertmeester van deFilharmonie. Wouter Vossen is hoofdvakdocent viool aan de Fontys
Hogeschool voor Muziek. Hij bespeelt een viool van de Cremonese vioolbouwer Laurentius
(Lorenzo) Storioni uit 1794, waarvan hij in 1996 één der oprichters was.

Notities bij het concert
Rond 1792 schreef de 22-jarige Ludwig van Beethoven 14 variaties voor pianotrio over een
eenvoudige melodietje uit een komische operette van Carl Ditters von Dittersdorf. Deze variaties
werden in 1804 uitgegeven onder het opusnummer 44. In 1792 woonde Beethoven in Bonn en het
zou nog drie jaar duren voor zijn eerste composities uitgegeven zouden worden; drie pianotrio’s
die samen zijn opus 1 vormen.
Het pianotrio op. 44 schreef hij als thema met variaties,
een geliefde compositievorm in die tijd. Van Beethoven
schepte er klaarblijkelijk genoegen in om een zo simpel
mogelijk deuntje als uitgangspunt te nemen.
Het trio begint vanzelfsprekend met het thema, dat
zonder versiering eenstemmig gespeeld wordt door de
drie stemmen. Kaler en eenvoudiger kon Ludwig van
Beethoven het niet opschrijven. Na het thema volgen 14
variaties die nog duidelijk in de traditie van de 18e eeuw
staan, maar wat al snel opvalt is Beethovens expressieve
taal, waarin zijn latere werk al te herkennen is. De eerste
paar variaties zijn lieflijk, maar variatie 6 is al woelig en
contrastrijk in dynamiek, en deze expressiviteit komt in
de delen erna terug. De zevende variatie staat in mineur,
net als de zangerige tiende. De laatste variatie is een
allegro in 6/8 maat, onderbroken door een andante.
Beethoven zorgde voor een evenwichtige afwisseling in
zowel het gebruik van de instrumenten, de tempi als het
karakter van de verschillende variaties. Daarbij verloor
hij de grote lijn echter niet uit het oog en het werk is
Carl Ditters von Dittersdorf
niet alleen één geheel maar muzikaal gezien ook nog
eens prachtig opgebouwd. In dit pianotrio laat hij zien
dat hij in muzikaal opzicht op zijn 22e al volwassen was en tevens vooruitstrevender dan zijn
tijdgenoten.

Vlak voor zijn 37e verjaardag begon Robert Schumann in 1847 te werken aan een nieuwe
compositie, een pianotrio dat later het meest geliefd zou worden van zijn grote pianotrio’s.
Wellicht werd hij tot het schrijven van het stuk geïnspireerd door zijn vrouw Clara, die eveneens
componist was, en een van de grootste pianisten van haar tijd. Zij had kort daarvoor een pianotrio
geschreven dat goed ontvangen was bij het publiek. Gedurende 10 dagen werd er in de
huishouddagboeken herhaaldelijk genoteerd dat Schumann verheugd was dat het trio zo goed
vorderde. Waar 10 dagen kort is voor een werk van dergelijke omvang en hoog niveau, was
Schumann er zelf verbaasd over dat het componeren hem meer tijd kostte dan voorheen. Zijn
eerste symfonie had hij in vier dagen geschreven, net als de twintig liederen van de cyclus
Hij verklaarde dat hij voorheen pas ging componeren als hij gloeide van inspiratie
maar nu een stuk eerst in zijn hoofd uitwerkte voor hij het opschreef.
Eigenlijk had Schumann concertpianist willen worden, niet zozeer componist. Maar hij raakte
geblesseerd aan zijn rechterhand en kon daardoor het vereiste niveau als pianist niet behouden.
Wat voor hem een ramp leek, is voor latere generaties een zegen gebleken; Robert Schumann werd
een van de grootste componisten van de Romantiek. Schumanns belangrijkste werken hebben
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vrijwel allemaal een pianopartij: de
liederen, het pianokwintet, het
pianokwartet, de pianotrio’s en
natuurlijk zijn pianoconcert en de
stukken voor piano solo. Het
pianotrio dat vanavond gespeeld
wordt, is klassiek van opzet maar op
en top romantisch. Het is
gecomponeerd in de eigen klanktaal
van Schumann en is symfonisch van
aard. Af en toe is het moeilijk te
geloven dat er maar drie instrumenten
aan het woord zijn.
Robert Schumann had een zwakke
gezondheid, zowel lichamelijk als
geestelijk. De oorzaak van veel van
zijn ellende was mogelijk een syfilis en
een kwikvergiftiging; hij had
geprobeerd de syfilis te genezen met
kwik, de gebruikelijke behandeling in
de 19e eeuw. Robert en Clara hadden
8 kinderen en Clara was veel op
tournee. Schumanns leven was niet
gemakkelijk - des te
bewonderenswaardiger zijn de
meesterwerken die hij ons nagelaten
heeft.

Aan het eind van zijn leven legde Franz Schubert de laatste hand aan zijn twee omvangrijke
pianotrio’s. Het was 1838, Schubert was 31 jaar oud en had plannen om zich verder te bekwamen in
contrapunt (meerstemmigheid volgens strenge regels). Maar voor hij de eerste les had gehad, overleed
hij, waarschijnlijk aan tyfus. Schubert heeft een ongelofelijk productief leven geleid. Hij heeft bijna
1000 composities geschreven, waaronder meer dan 600 vocale werken.
Het pianotrio opus 99 is een levendig en lyrisch werk. Het eerste deel is het langst van de vier delen
die het telt. Het is zowel krachtig als zoetgevooisd. Het tweede, langzame, deel begint met een lieflijk
wiegelied. Het derde deel bevat een vrolijke Ländler, een destijds populaire Oostenrijkse volksdans.
Het vierde deel is eveneens dansachtig van aard en de instrumenten lijken hierin aangenaam met
elkaar te converseren.
Franz Schubert is de schakel tussen Ludwig van Beethoven en Robert Schumann. Schubert was een
bewonderaar van Beethoven. De laatste muziek waar hij naar geluisterd heeft voor hij overleed, was
een strijkkwartet van Beethoven en op eigen verzoek is hij nabij Beethoven begraven. Op zijn beurt
was Schubert weer een groot voorbeeld voor Schumann, die 13 jaar jonger was dan hij.

Notities bij het concert (vervolg)
Schubert was uiterst arm. Hij logeerde in Wenen jarenlang afwisselend bij vrienden omdat hij zich
geen eigen woonruimte kon veroorloven. Af en toe verdiende hij wat met een compositie-uitgave of
een concert. Hij liet zich echter door de armoede niet van het componeren weerhouden en al
evenmin door de geringe belangstelling die er tijdens zijn leven voor zijn werk was. Na zijn dood
rees zijn ster snel en tegenwoordig is hij een van de belangrijkste en meeste gespeelde
vertegenwoordigers van de vroege Romantiek. Schumann is een van de mensen die na Schuberts
dood letterlijk de partituren onder het stof vandaan hebben gehaald. Over het trio van vanavond zei
Robert Schumann: “Eén blik op Schuberts trio op. 99 en de sores van het menselijk bestaan
verdwijnen en de wereld ziet er weer fris en vrolijk uit.”
Roelie Koobs, 29 september 2015
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zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)
zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Carla Leurs (viool) & Daniël Kramer (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)
zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt. Voorverkoop via de website.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Catharinakapel Harderwijk
zondag 25 oktober 2015
1 programma
2 informatie over de musici
3/5 notities bij het concert
5 agenda seizoen 2015/16
6 contact en locaties

Programma
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(1835-1921)

(1875-1937)

(1873-1943)

Modéré, Mouvement de menuet, Animé

(1880-1959)

(1809-1847)

(1862-1918)

uit Préludes Livre II nr. 3

(1871-1963)

(1872 -1958 )

Adagio, Andante sostenuto, Larghetto,
Lento, Andante tranquillo, Allego vivace

(1906-1975)

(1870-1958 )

(1887-1959)

(1879-1941 )

Biografie
Informatie
musici
over de musici
Wouter Mijnders, cellist, treedt veelvuldig op binnen en buiten Europa, musiceert op internationale
festivals met verschillende ensembles, waaronder Combattimento, het Haydn Trio en het Leupold
Trio. Hij tudeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij René van Ast en bij Dmitri
Ferschtman aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Wouter maakte tal van radio-, tv- en
CD-opnamen, onder andere van 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. Wouter bespeelt onder meer een speciaal voor hem gebouwde cello van
Josef Musil. Hij trad al regelmatig op bij Randmeerconcerten zowel solo als met o.a. het Leupold
Trio
Als echte rasondernemer houdt Wouter het niet alleen bij spelen en optreden. Zo geeft hij graag
privélessen cello en masterclasses en is hij oprichter van Vivaldi Music Lessons, een dynamisch
netwerk voor muziekdocenten met een zelfstandige lespraktijk. www.vivaldimusiclessons.nl
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Jean-Baptiste Milon (1987) is geboren in Bordeaux (Frankrijk). Hij studeerde piano aan de
conservatoria van Bordeaux en Parijs (CNSM) en behaalde in 2011 zijn Masterdiploma als
concertpianist. Sinds 2011 woont en werkt Jean-Baptiste in Nederland en inmiddels spreekt hij
uitstekend Nederlands. Naast lesgeven coacht hij en treedt hij op met zangers, koren en
instrumentalisten op open podia, masterclasses en festivals.
Zijn doel als docent is vooral om het plezier van het musiceren door te geven. Zowel beginners als
(ver)gevorderden worden door Jean-Baptiste enthousiast begeleid. Naast de gebruikmaking van
traditionele lesmethodieken kan Jean-Baptiste desgewenst ook popnummers in de les behandelen.
Hij heeft een creatieve stijl van lesgeven maar hecht ook veel belang aan het ontwikkelen van een
stevige basis.

Notities bij het concert
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Op het programma staat vandaag een aantal korte stukken, die samen een boeiend beeld geven
van belangrijke ontwikkelingen in het componeren sinds het midden van de negentiende eeuw tot
de periode na de Eerste Wereldoorlog. De helft van de werken is geschreven tussen 1900 en 1918,
een tijd waarin veel componisten zich probeerden te bevrijden van negentiende-eeuwse gewoontes
en schoolse regels en naarstig op zoek waren naar nieuwe wegen in de muziek. Hun uiteenlopende
achtergronden en persoonlijkheden leidden tot een grote verscheidenheid aan individuele stijlen,
waar we vandaag enkele voorbeelden van zullen kunnen horen.
Het genre ‘kort instrumentaal stuk’ is een uitvinding van de vroege Romantiek. Het is te
beschouwen als tegenhanger van het romantische lied, en het is dan ook geen toeval dat Schubert
een van eersten was die zulke ‘karakterstukken’ schreef. Een typisch karakterstuk is als het ware een
instrumentaal lyrisch gedicht, dat uitdrukking geeft aan de gevoelens die worden opgeroepen door
één bepaalde situatie of gebeurtenis. In veel titels op het programma is de verwantschap met het
lied gemakkelijk te herkennen: ‘Lied ohne Worte’, ‘folk song’ ‘chant’, ‘canto’ en ‘mélodie’ (de
gewone Franse term voor ‘kunstlied’). Een andere, sinds Chopin vooral voor kernachtige, korte
stukken veel gebruikte titel is ‘prelude’ (‘voorspel’). Ook deze komen we in het programma tegen:
door de vier stukken van Sjostakovitsj, en ook door Debussy’s ...La puerta del vino, want dit maakt
deel uit van een bundel ‘Préludes’. Karakterstukken namen verder vaak de vorm van een dans aan.
Daarvan is Squires Tarantella een voorbeeld, en ook weer ...La puerta del vino: het heeft het ritme
van een habanera.

Saint-Saëns

Rachmaninoff

Rond 1900 belichaamde
in Frankrijk de traditie in de muziek. Zijn werk is vaak
heel kleurrjk en briljant geschreven, maar Saint-Saëns had absoluut geen behoefte aan een nieuwe
muzikale taal. Het werk van Debussy, die hij nog drie jaar overleefde, vond hij dan ook onzin. Zijn
Allegro Appassionato (‘levendig, hartstochtelijk’) op. 43 in b klein, ontstond in 1873. Het is niet een
typisch voorbeeld van een romantisch karakterstuk. De dramatische tegenstellingen en snelle
wisselingen van stemming doen meer denken aan het – in dit geval zeer compacte – eerste deel van
een klassieke sonate. Niet voor niets was Saint-Saëns meer dan de meeste van zijn Franse
tijdgenoten een groot bewonderaar van Beethoven.

De Rus
is zijn hele leven een echte romanticus gebleven; hij had totaal geen
affiniteit met de vernieuwingen van tijdgenoten als Debussy, Ravel, Schönberg of zijn landgenoot
Skrjabin. Tegenwoordig is hij vooral bekend om zijn pianomuziek en pianoconcerten; hij was zelf een
van de grootste pianisten aller tijden. De Vocalise is misschien wel zijn meest geliefde werk in een
ander genre. Het is oorspronkelijk een lied zonder tekst, een vocaal ‘Lied ohne Worte’ dus,
waarschijnlijk geschreven in 1912 en voor het eerst uitgegeven als laatste lied in Rachmaninoffs bundel
‘Romances' op. 34. De lange, vloeiende melodische lijn en de typisch Russische melancholie maken
het stuk een dankbaar object voor instrumentalisten die hun instrument willen laten zingen.
behoorde juist wel tot
degenen die het romantische idioom
achter zich lieten, en daarmee ook het
even romantische idee dat een
componist in muziek zijn diepste
zieleroerselen tot uitdrukking moest
brengen. Net als eerder Debussy had
Ravel op het conservatorium al de
grootste moeite om zich in zijn
oefeningen aan de schoolse regels te
houden. Telkens weer ontdekte hij
bijzondere klankwerkingen die ‘niet
mochten’ en bedacht hij melodieën die
volgens traditionele normen bizar en
ver gezocht waren. Gelukkig voor
Ravel had zijn compositieleraar
Gabriel Fauré veel begrip voor zijn
Ravel aan de piano, uiterst rechts George Gershwin
talent. Mede dankzij Fauré
ontwikkelde Ravel een fabelachtig
vakmanschap, dat hij altijd is blijven combineren met een sterke hang naar raffinement, naar het
bijzondere en ongehoorde. De Sonatine voor piano, geschreven in de jaren 1903-1905 bewijst
hoezeer Ravel in staat was zijn eigen bijzondere geluid te combineren met de gave, klassieke vormen
waar ook Fauré zo op gesteld was. Dat geldt zowel voor de indeling in drie delen als voor de opzet
van de afzonderlijke delen. Dat Ravel graag de grenzen opzocht van wat een instrument en ook de
bespeler aan kan, laat vooral het laatste deel horen.
werd geboren in Genève,
studeerde in Brussel, Frankfurt, München en
Parijs en vertrok in 1916 naar de Verenigde
Staten, waar hij zich tot Amerikaan liet
naturaliseren. Hij vond zijn eigen stijl
vooral toen hij zijn joodse afkomst als
inspiratiebron ging gebruiken. Prayer, dat
we vandaag horen in een versie voor cello
solo, is het eerste deel van de driedelige
suite From Jewish Life uit 1924. Zonder
bestaande gezangen te citeren beeldt Bloch
hier een gebed uit zoals in de synagoge
door een voorzanger kan worden
gezongen.

Bloch
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Notities bij het concert (vervolg)
Het geniale talent van
werd al vroeg ontdekt, en hij kreeg van zijn welgestelde
ouders alle ruimte zich te ontwikkelen. Zijn leermeester Zelter, een groot bewonderaar van Bach en
Mozart, verklaarde hem al volleerd toen hij pas vijftien was. Net als Bloch was Mendelssohn van
joodse afkomst, maar zijn ouders besloten om zich aan te passen aan de christelijke omgeving waarin
zij in Berlijn leefden, en bekeerden zich met het hele gezin tot het (lutherse) christendom. De neiging
om aan geldende normen te voldoen tekent ook Mendelssohns muziek: een romantische
expressiviteit, heel zorgvuldig gemaakt, met een on-romantisch eerbied voor bestaande vormen. Die
vormen wist hij niettemin met een eindeloze fantasie te hanteren. Voor zijn talrijke karakterstukken
voor piano bedacht hij de titel ‘Lieder ohne Worte’ (‘liederen zonder woorden’). In 1845 schreef hij
één zo'n werk voor cello en piano. Het is pas na zijn vroegtijdige dood uitgegeven en heeft toen het
opusnummer 109 gekregen.

Mendelssohn

Debussy

Als er één componist is die de titel ‘stamvader van de twintigste-eeuwse muziek’ verdient, is dat de
Fransman
. Zijn muziek klinkt bijna nooit spectaculair, maar zijn vernieuwingen
waren heel ingrijpend en hebben veel andere componisten doorslaggevend beïnvloed. Al die
vernieuwingen zijn samen te vatten in het begrip ‘vrijheid’. Traditionele manieren om met melodie,
harmonie, ritme en toonsoorten om te gaan waren voor Debussy niet langer vanzelfsprekend, omdat
ze hem belemmerden in wat hij met muziek wilden zeggen. Zijn muziek is, net als de poëzie van de
de symbolistische dichters in zijn vriendenkring, vooral een kunst van toespeling, suggestie en
understatement. Hij ging volkomen intuïtief maar met zeer veel zelfkritiek te werk en componeerde
heel langzaam. Zijn twee bundels met ieder twaalf Préludes voor piano behoren tot zijn latere
werken. Op concertprogramma’s worden ze altijd met hun titels vermeld, maar het is heel typerend
voor Debussy dat die titels in de bladmuziek niet boven het stuk staan. In plaats daarvan staan ze aan
het eind ervan, tussen haakjes en met drie punten ervoor. ...La Puerta del Vino (‘De wijnpoort’, 1912)
verwijst naar een van de poorten van het Alhambra in Granada in Spanje. Debussy heeft zich
waarschijnlijk laten inspireren door een ansichtkaart die hem was gestuurd door zijn Spaanse collega
Manuel de Falla, met wie hij bevriend was. Het ritme van het stuk is dat van de habanera (makkelijk
herkenbaar voor wie de Habanera uit Carmen van Bizet kent). De Spaanse sfeer wordt verder
opgeroepen door gitaarachtig, vaak fel gespeelde akkoorden en een exotisch klinkende melodiek.

was een Engelse cellist die naast cello ook compositie had gestudeerd. Hij heeft
vooral voor zijn eigen instrument gecomponeerd; daarnaast schreef hij ook enkele orkestwerken,
twee operettes en een aantal liederen. Zijn Tarantella in d klein op. 23 is vermoedelijk geschreven in
1896. Een tarantella is een snelle, wervelende Italiaanse dans, vooral gedanst door twee vrouwen. De
naam verwijst naar Tarente in Italië, maar misschien ook naar de tarantula-spin. Volgens het
volksgeloof kon de beet van die spin dodelijk kon, tenzij je wild ging dansen. Een idee dat de
fantasie van menig romantische componist heeft aangesproken.
Ook
(spreek uit ‘Reef’)
was een Engelsman. Hij behoorde net als Frank
Bridge tot de generatie componisten die zich rond 1900 wilden ontworstelen aan de romantische
traditie en op zoek waren naar een nieuw muzikaal idioom. Net als sommige van zijn collega’s in

Squire

Vaughan Williams

andere landen haalde hij veel inspiratie uit de volksmuziek van zijn eigen land. Dat kwam niet zozeer
voort uit chauvinisme, maar meer uit het besef dat die volksmuziek zijn muzikale moedertaal was. De
Six Studies in English Folk-Song, geschreven in 1926, zijn niet in de eerste plaats zettingen
van bestaande melodieën. Ieder stukje lijkt op één bepaald volkslied gebaseerd te zijn, maar Vaughan
Williams vermeldt geen titels. Het woord ‘studies’ geeft aan dat het hem erom ging te onderzoeken
hoe hij vanuit dit materiaal zijn eigen muzikale taal kon vinden.
in de Sovjet-Unie tot de meest modernistische
In zijn jonge jaren behoorde
kunstenaars van zijn generatie. Hij ontwikkelde al vroeg een uiterst persoonlijke stijl, waarin onder
andere elementen van de muziek van zijn oudere landgenoot Prokofjev en ook van Mahler te
bespeuren zijn. Toen het Stalin-regime aan kunstenaars steeds strengere eisen ging stellen en in 1934
de terreur begon, is Sjostakovitsj dan ook herhaaldelijk in grote moeilijkheden gekomen. In de tijd
dat hij zijn Preludes op. 34 voor piano schreef, 1932-1933, was het nog niet zo ver. Naar het
voorbeeld van Chopin zijn dit 24 vaak uiterst compacte korte stukken, in elke toonsoort een, ieder
met een zeer uitgesproken eigen karakter. Maar Sjostakovitsj’ begrip van toonsoort en zijn
harmoniek hebben de de romantische traditie ver achter zich gelaten.
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Tegenwoordig is
weinig bekend, maar tijdens zijn leven gold hij in Frankrijk, zijn
geboorteland, als een van de belangrijkste componisten van zijn generatie. Anders dan Ravel, met
wie hij bevriend was, lukte het hem de ‘Prix de Rome’ te winnen, in 1900 (Ravel heeft drie
vergeefse pogingen gedaan). Deze prijs voor jonge kunstenaars bestond uit een betaald verblijf van
twee jaar in de Villa Medici in Rome, waar zij zich volledig aan hun kunst konden wijden. Voor
Schmitt was dat een uiterst productieve periode. Een van de resultaten was het Chant élégiaque
(‘treurzang’) op. 24, geschreven in 1903. Schmitt behoorde met Ravel en een aantal anderen in die
tijd tot een groep musici, dichters en schilders die zich ‘Apaches’ noemde. Dat betekende in Parijs
toen zoiets als ‘gespuis’, het was een geuzennaam die aangaf dat zij zich afzetten tegen de
gevestigde orde. Chant élégiaque laat horen dat Schmitt niettemin andere muzikale ideeën had dan
zijn mede-Apache Ravel: een zeer rijke, ingewikkelde, haast overdadige zetting in de piano, met vaak
tegenmelodieën tegen de hoofdmelodie van de cello.

Villa Lobos (links) en Schmitt

Bridge

was een Braziliaan en een van de productiefste componisten van de twintigste
eeuw. De eerste muzieklessen die hij als kind kreeg waren waarschijnlijk de cellolessen van zijn vader;
later ging hij ook klarinet en gitaar spelen. Maar met de cello was hij dus zeer vertrouwd. Als
componist was hij voornamelijk een autodidakt, die overal oppikte wat hem aansprak en nuttig voor
hem was: naast Europese kunstmuziek ook de lichte muziek die op straat, in theaters en in bioscopen
werd gespeeld (ook door hem zelf!) en verschillende soorten volksmuziek die hij op reizen
door de binnenlanden van Brazilië leerde kennen. O canto do cisne negro (‘Zang van de zwarte
zwaan’) is de bewerking voor cello en piano die Villa-Lobos in 1917 maakte van een fragment uit een
symfonisch gedicht voor orkest, Naufrágio de Kleônicos (‘De schipbreuk van Kleonikos’), dat hij
een jaar eerder had geschreven. De melodie beweegt heel langzaam, de begeleiding bestaat uit
kleurrijke, snel gebroken akkoorden, die het beeld van deinende golven oproepen. De klankkleur
van de akkoorden en de vrijheid waarmee deze op elkaar volgen suggereren dat Villa-Lobos al
muziek van Debussy en andere Franse tijdgenoten kende.
hebben we in januari van dit jaar de Cellosonate kunnen
Van de Engelse componist
horen. Zijn Mélodie ontstond in 1911, enkele jaren voor de sonate. Bridge volgt hier nog duidelijk de
lieflijke ‘pastorale’ stijl die toen in Engeland in de mode was, vaak geïnspireerd op het Engelse
landschap, met een weelderige, typisch laat-romantische harmoniek. Het is een stuk met een
opvallende intensiteit in de uitdrukking, waarbij in de melodie soms enige invloed van het
traditionele Engelse volkslied doorklinkt.
Hans Maas, oktober 2015
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mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

De Verbeelding Zeewolde
zondag 15 november 2015
1 programma
2 informatie over Daniël van der Hoeven
3/5 notities bij het concert
5 agenda seizoen 2015/16
6 contact en locaties

De Verbeelding, architect René van Zuuk

Programma
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(1685-1750)

1. Sinfonia. Grave Adagio - Andante
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Rondeaux
6. Capriccio

(1875-1937)

1. Ondine
2. Le gibet
3. Scarbo

(1810-1849)

1. in C
2. in a
3. in G
4. in e
5. in D
6. in b
7. in A
8. in fis
9. in E
10. in cis
11. in B
12. in gis

Agitato
Lento
Vivace
Largo
Allegro Molto
Lento Assai
Andantino
Molto Agitato
Largo
Allegro Molto
Vivace
Presto

13. in Fis
14. in es
15. in Des
16. in bes
17. in As
18. in f
19. in Es
20. in c
21. in Bes
22. in g
23. in F
24. in d

Lento
Allegro
Sostenuto
Presto, con Fuoco
Allegretto
Allegro Molto
Vivace
Largo
Cantabile
Molto Agitato
Moderato
Allegro Appassionato

Biografie
Informatie
musici
over Daniël van der Hoeven
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(Amerongen, 1985) studeerde aan het Koninklijk Conservatorium bij Ellen
Corver (2003-2008) en Naum Grubert (2008-2010). In 2010 sloot hij zijn studie af met
onderscheiding.
Daniël van der Hoeven won prijzen bij diverse concoursen. In 2015 ontving hij zowel bij het
Internationaal Pianoconcours van Lagny-sur-Marne (Frankrijk) als het Seattle Internationaal
Pianoconcours (VS) een 2e prijs. In maart 2013 werd Van der Hoeven winnaar van het
Internationaal Bach Concours in Würzburg (Duitsland). Bij het Internationaal Bach Concours in
Leipzig (2014) ontving hij een Speciale Prijs, en in hij was finalist bij de Internationale
Pianoconcoursen in Gorizia, Italië (2014) en Malta (2015). In april 2010 won Daniël van der
Hoeven de hoofdprijs, een CD-opname en de Yuri Egorov Gold Medal bij het 4e YPF Nationaal
Pianoconcours 2010 in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Prijzen bij het Prinses Christina
Concours leidden tot een optreden in Carnegie Hall in New York in het najaar van 2005.
Onlangs, in oktober 2015, won Daniël van der Hoeven de 2e Prijs bij de ‘Seattle International
Piano Competition’.
Van der Hoeven trad behalve in Nederland op in onder andere België, Frankrijk, Engeland,
Duitsland, Italië, Tsjechië, Roemenië, Polen en de Verenigde Staten. Hij soleerde met diverse
Nederlandse orkesten, zoals het Asko/Schönberg ensemble en JeugdOrkest Nederland. Daniël van
der Hoeven is ook zeer actief in de kamermuziek.
Van der Hoeven volgde masterclasses en privé-lessen bij Brigitte Engerer (1952-2012), professor
aan het Conservatoire Supérieure van Parijs. Hij nam verder deel aan masterclasses bij Dmitri
Bashkirov, Oxana Yablonskaya, Boris Berman en vele anderen.
Zijn debuut-CD met werken van Prokofiev en Bartók kwam in de herfst van 2013 uit en werd zeer
positief ontvangen. Commentaar uit de pers: '... De transparantie en samenhang die pianist Daniël
van der Hoeven op deze debuut-cd laat horen liegen er niet om. ... Het geheel is voor hem
belangrijker dan het gemakkelijk scoren met louter effecten. Sprankelende klanken van een
vakman.' (Rudolf Nammensma, Leeuwarder Courant)
'Zijn aanpak van Prokofjevs 'Negende sonate' getuigt van klasse. In Bartóks 'Sonate' en 'In de
openlucht' is de (ritmische) precisie bloedstollend. ... Kan niet wachten hem een keer live te horen
spelen.' (Maarten-Jan Dongelmans, Gelderlander).
In november 2014 is zijn tweede CD, "Bach and Co." Verschenen.
http://www.danielvanderhoeven.nl/
https://www.facebook.com/danielvanderhoevenpiano

Notities bij het concert
Een pianorecital met drie absolute meesterwerken, dat is iets om je op te verheugen. Nu
Daniël van der Hoeven recent een grote internationale prijs heeft gewonnen, neemt de
nieuwsgierigheid nog meer toe. Wie van pianomuziek houdt, zal dit concert lang
bijblijven!
schreef klaviermuziek van hoog niveau, zoals de 6 partita's, 6
Johann Sebastian
Franse en 6 Engelse Suites, twee bundels met in totaal 48 preludes en fuga's voor het
‘Wohltemperierte Klavier’ en de Goldberg-variaties. Die stukken zijn bedoeld voor het
klavecimbel, de piano was in Bach's tijd nog niet uitgevonden.
Partita betekent in die tijd een suite van gestileerde dansen, met een allemande (in rustige
vierkwarts maat), een courante (driedelige maat), een sarabande (langzame driedelige
maat) en een gigue (snelle tweedelige maat).
Van 1717 tot 1723 is Bach verbonden aan het Calvinistische hof van Köthen, waar hij
geen kerkmuziek hoeft te schrijven. Daar schrijft hij geweldige wereldlijke muziek als de
stukken voor viool solo, de Brandenburgse concerten en de Franse en Engelse Suites. Hij
heeft dus al heel wat suites met dansen gecomponeerd als hij in 1723 als Thomascantor in
het Lutherse Leipzig begint. Hier moet hij vooral kerkmuziek schrijven. In 1726 krijgt Bach
wat ruimte om ook wereldlijke muziek te componeren. Zijn eerste partita laat hij drukken
als opus 1, zijn eerste gedrukte werk. Hij drukt het bijna eigenhandig met hulp van zijn
zoon Carl Philipp. In de jaren daarna schrijft hij ieder jaar een nieuwe partita. In 1732
bundelt hij de zes partita's en geeft ze uit als Clavier-Übung (klavier-oefening). In de
tweede partita laat Bach de dansen voorafgaan door een monumentale sinfonia. Ter
afsluiting vervangt hij de gigue door een rondeau, heel opgewekt na de serieuze
sarabande, en een capriccio, gril. Maar het zwaartepunt ligt op de eerste twee delen, die
flink langer zijn dan de overige vier.
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Haydn en Beethoven schrijven steeds interessantere werken voor de steeds groter
wordende fortepiano.
In de eerste helft van de 19e eeuw komen er nog wat vernieuwingen bij en is er het
instrument dat lijkt op onze huidige
. Drie componisten zijn dan belangrijk bij het
verkennen en uitbreiden van de mogelijkheden van de piano: Chopin, Schumann en Liszt,
die in 1810 en 1811 geboren zijn. Alle drie waren ze uitzonderlijk begaafde pianisten en
componisten, en al heel jong actief als pianist. Ze kenden elkaars werken, hebben elkaar
ontmoet en beïnvloed, en hebben werken aan elkaar opgedragen.
componeert al op zijn zevende jaar en speelt voor publiek op zijn achtste. Zijn
ouders zijn niet heel rijk, zij zien al vroeg zijn talenten en spannen zich in om hem een
brede scholing te bieden. Hij emigreert als 20-jarige uit Polen naar Parijs, en mist daar zijn
vaderland. Hij is al in Polen aan een eerste bundel van twaalf etudes begonnen, die hij later
aan Liszt opdraagt. Deze etudes stijgen ver boven alles wat tot dan als oefenstuk geschreven
is. In Parijs componeert hij tussen 1832 en 1836 een tweede bundel met twaalf etudes, naast
andere prachtige stukken.

Schloß Köthen in de 17e eeuw

In het midden van de 18e eeuw wordt de
ontwikkeld. Vergeleken met het
klavecimbel worden de snaren met hamers aangeslagen, en kun je er luid (forte) of zacht
(piano) op spelen.
Ook de omvang van het instrument verandert, de fortepiano wordt met hogere en lagere
tonen uitgebreid. Tijdens het actieve leven van Beethoven (globaal tussen 1790 en 1825)
vinden de grootste veranderingen plaats. Haydn leeft dan nog, Mozart is al overleden.

Chopin geschilderd door Eugène Delacroix

Notities bij het concert (vervolg)
betekent ‘voorspel, inleiding’, iets dat je speelt voordat het echte werk begint.
Chopin kent de preludes en fuga's van Bach voor het Wohltemperierte Klavier. Daar is een
prelude dus een voorspel dat voorafgaat aan de fuga. Chopin geeft het begrip prelude een
nieuwe betekenis, die van een zelfstandig stuk. Hij schrijft in de periode 1836 tot 1839 een
reeks van 24 preludes, bij ieder van de twaalf toonsoorten één in majeur en één in mineur,
net als Bach gedaan heeft. Maar hij publiceert ze in een andere volgorde dan Bach,
namelijk steeds een kwint hoger, met eerst een prelude in majeur en dan één in mineur. Of
iets technischer: nummer 1 en 2 zijn zonder kruizen of mollen, nummer 3 en 4 hebben één
kruis, nummer 5 en 6 hebben twee kruizen, enzovoort, nummer 13 heeft zes kruizen
(majeur) en 14 heeft zes mollen (mineur) en dan gaat het aantal mollen weer terug tot de
nummers 23 en 24 met één mol.
Chopin heeft deze preludes nooit als een cyclus achter elkaar gespeeld. Hij speelde er op
concerten hoogstens vier. Het spelen als een cyclus is pas in de 20e eeuw begonnen, en kan
zo goed omdat Chopin de preludes heel afwisselend achter elkaar heeft gecomponeerd. Ik
beschouw deze preludes als het beste werk van Chopin. Ze vervelen mij nooit.
Chopin heeft helaas een zwakke gezondheid en overlijdt al op 39-jarige leeftijd.
Om u bij het volgen van de stukken behulpzaam te zijn, geef ik er een korte karakterisering
van:
#1: lange climax, stijgend en weer dalend. Chopin heeft zeer nauwkeurig opgeschreven hoe
hij het gespeeld wil hebben. Het blijkt heel moeilijk om het stuk precies overeenkomstig
zijn aanwijzingen in zijn manuscript te spelen.
#2: meteen naar de krochten van de ziel, duistere stappen
#3: lijkt een extreem moeilijke etude voor de linkerhand, met lyrische frasen in de
rechterhand
#4: rustige melodie, breed en expressief
#5: flarden van een motief tussen veel snelle noten
#6: prachtige langzame melodie in de linkerhand, geliefd stuk bij cellisten
#7: heerlijk kort salonstukje
#8: zeer geagiteerd, heftige melodie met grote climax tussen heel veel noten, moeilijk als
een etude
#9: laag, breed, en toch niet somber, in majeur
#10: heel blij, vlindertjes met een koraaltje
#11: zangerig en licht
#12: gehaast, stampend en woest, komt toch tot rust
#13: langzaam en zangerig, gedragen middendeel
#14: duister, zwaar, kort, komt als een storm voorbij
#15: gedragen, de regendruppels tikken in de linkerhand
#16: zes luide akkoorden en dan barst het los, gehaast met vuur, zo moeilijk als een etude
#17: mooie gedragen melodie, aan het eind luidt een klok elf keer voor het slotakkoord
#18: heel snel, heftig, bijna wild, zo voorbij
#19: prachtig, licht en extreem moeilijk
#20: breed, drie keer ongeveer hetzelfde, maar steeds zachter
#21: lyrisch, met mooie begeleidende figuren in de linkerhand
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#22: zeer geagiteerd, hard tot zeer hard, kortaf
#23: zeer delicaat als afwisseling. Lyrisch, mooie harmonieën, steeds hoger
#24: de uitsmijter, zeer stuwend in de linkerhand met virtuoze passages in de rechterhand.
(1807-1841)
was een Franse dichter. Zijn
belangrijkste werk is de bundel
‘De fantasieën van Gaspard de la
Nuit’ die kort na zijn overlijden
gepubliceerd wordt.
krijgt
de bundel te leen, en houdt hem
anderhalf jaar, want hij wordt
erdoor gegrepen. Drie van de
gedichten stimuleren hem tot het
schrijven van Gaspard de la Nuit.
Boven elk van de gedichten staat
een citaat dat dient als
inspiratiebron voor de fantasie
van Bertrand, en leidt tot het
gedicht.
Het eerste deel is
. Ravel
had al eerder voor de piano
‘watermuziek’ geschreven,
waarin Liszt hem was
voorgegaan. De waternimf
Ondine probeert voorbijgangers
te verleiden met haar te trouwen
en mee te gaan naar haar
onderwaterpaleis. Het gedicht
eindigt met: "Ik antwoordde
haar dat ik van een stervelinge
Aloysius Bertrand
hield. Ze plengde tranen, barstte
in lachen uit, en verdween in het water."
Eén van de luguberste pianostukken is
(de galg). Uit het gedicht: "Hoorde ik de
noordenwind, of was het een zucht van de gehangene aan de galg? Het is de klok die
klingelt van de muren van een stad achter de horizon en het lichaam van de gehangene die
de ondergaande zon rood kleurt."
Bij het derde stuk,
, komt nog een andere uitdaging voor Ravel.
Liszt heeft in het midden van de 19e eeuw een cult-status, vergelijkbaar met een popster in
onze tijd. Zijn publiek laat zich betoveren door zijn virtuositeit. Er is een uitdaging voor
componisten om muziek te componeren die een steeds grotere virtuositeit vraagt. Later in
de 19e eeuw schrijft de Russische componist Balakirev een hondsmoeilijk pianostuk:
Islamey. Ravel wil een stuk schijven dat nóg moeilijker is: dat wordt Scarbo.

Notities bij het concert (vervolg)
In het gedicht van Bernard is Scarbo het dwergje onder mijn bed, als ik niet in slaap kan
komen. Ik zie hem op de grond, hij draait een pirouetje, krabt aan mijn lakens, maar
wordt plotseling doorzichtig en is weer verdwenen. Ravel heeft er een orkestwerk op
piano van gemaakt, met geweldige climaxen. Achteraf heeft Ravel zich eens laten ontvallen
dat hij daarin wellicht een beetje doorgeschoten is.

Agenda 2015-2016 seizoen 42
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zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)
zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Carla Leurs (viool) & Daniël Kramer (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

Maurice Ravel

Wouter Molendijk, 5 november 2015

zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Veluvine Nunspeet
zondag 29 november 2015
1 programma
2 informatie over Remy van Kesteren
3/6 notities bij het concert
7 agenda seizoen 2015/16 en 2016/17
8 contact en locaties

Programma

(1893-1987)
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‘De muziek vormt de basis voor een muzikale reis en zoektocht naar stilte’

Deze schets van Josep Mompou (schilder en broer van Federico) van een eenvoudige
boerderij stond op alle omslagen van de gepubliceerde muziek van Federico Mompou

Biografie
Informatie
musici
over Remy van Kesteren

(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
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 de wacht gesleept. Zo is hij de kersverse
Remy van Kesteren is pas 26 jaar, maar heeft al veel
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.
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.
, van Europa tot de VS en Afrika. Op zijn
Zijn vele prijzen leidden tot
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
. 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
getiteld
met 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.”
Op zijn twintigste richtte hij het
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
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 een veelgevraagde gast op
. 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

Foto’s Remy van Kesteren: Marco Borggreve
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Notities bij het concert
De muziek van de Spaans-Catalaanse componist Federico Mompou is in de kern
simpel, maakt gebruik van weinig middelen. Zijn muziek is mystiek en heel compact
en niet te koppelen aan een bepaalde stroming. Je kunt Mompou misschien het beste
typeren als een vroege minimalist, een voorloper van Steve Reich en Philip Glass. Het
werk waarin al zijn compositorisch vermogen bij elkaar kwam, gaf hij de titel ‘Música
callada’ (verzwegen muziek). De inspiratie daarvoor haalde hij uit de mystieke poëzie
van de zestiende-eeuwse dichter San Juan de la Cruz. Daarin vond Mompou een
weergave van zijn eigen esthetisch ideaal: muziek om ‘stem van de stilte te zijn’. San
Juan de la Cruz schreef in zijn ‘Cántico Espiritual’ de woorden ‘la mùsica callada, la
soledad sonora’ (de verzwegen muziek, de eenzaamheid in klank, zie strofe 14 blz.
6). De vier boeken Música callada schreef Mompou in de nadagen van zijn actieve
leven als componist tussen 1959 en 1967. Het is bij elkaar meer dan een uur
pianomuziek. Alicia de Larrocha, aan wie het vierde boek uit 1967 is opgedragen,
heeft het in 1972 voor het eerst uitgevoerd.
Federico Mompou i Dencausse (zijn volledige naam) werd geboren in Barcelona op 16
april 1893 uit een Catalaanse vader, de jurist Federico Mompou en een Franse
moeder, Josefina Dencausse. Het gezin woonde in een eenvoudig boerenhuis. Op alle

Mompou en eega

gepubliceerde muziek van Mompou staat de beeltenis van dat huis afgebeeld,
geschetst door zijn broer Josep Mompou, die kunstschilder was. Mompou studeerde
piano aan het Conservatorio Superior de Música del Liceo in Barcelona bij Pedro
Serra. Catalaanse volksmuziek heeft altijd grote invloed op hem uitgeoefend.
Bijzonder is dat ook de klank van klokken veel heeft bijgedragen aan zijn manier van
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componeren. Zijn grootvader van moeders kant was klokkengieter in Frankrijk. Deze
heeft zijn bedrijf later naar Barcelona verplaatst. Toen Mompou in 1909 het
pianokwintet opus 89 van Gabriel Fauré hoorde, was hij daar diep van onder de indruk.
Hij besloot componist te worden.
In 1911 vertrok hij naar Parijs met een aanbeveling van Enrique Granados op zak, om
aan het Conservatoire de Paris, waar Fauré directeur was, piano en compositie te gaan
studeren. Mompou was extreem verlegen. Hij cijferde zichzelf altijd weg. De
aanbeveling van Granados heeft hij nooit durven tonen in Parijs. In besloten kring
voerde hij zijn eigen composities wel uit, maar een carrière als uitvoerend musicus was
met zijn karakter uitgesloten. In Parijs kwam hij onder invloed van het Franse
Impressionisme. Met name Debussy en Satie hebben hem sterk beïnvloed.

Notities bij het concert (vervolg)
Zijn eerste pianowerk, Impresiones intimas, was daarvan het overtuigende bewijs.
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, ging hij terug naar Barcelona. In die
periode probeerde hij al met minimale middelen een maximale muzikale expressie te
verkrijgen. In 1921 keerde Mompou terug naar Parijs. Hij bleef daar 20 jaar wonen. Hij
kreeg daar een grotere bekendheid doordat zijn composities regelmatig door zijn
vroegere pianodocent, Ferdinand Motte-Lacroix, werden uitgevoerd. De waardering
voor zijn werk werd groter. De periode tot 1931 zou de meest productieve in zijn
componistenleven worden. Mompou was bevriend met Francis Poulenc en George
Auric, maar zag af van het lidmaatschap van de Groupe des Six, waarvan zij beiden
prominent lid waren.
De gebeurtenissen in jaren dertig van de vorige eeuw veroorzaakten een crisis in zijn
leven. Hij stopte met componeren. De Spaanse burgeroorlog speelde daar zeker in
mee. Mompou steunde aanvankelijk het regime van Franco, maar was politiek niet
actief. In 1937 verscheen er weer een pianowerk van Mompou met de titel ‘Souvenirs
d’exposition’. Daarna heeft hij jaren gewerkt aan variaties op een thema van Chopin
(van 1938 tot 1957).
In 1941 ontvluchtte hij de oorlog in Frankrijk en keerde hij terug naar zijn
geboortestreek Catalonië. Tijdens een concours in 1941 leerde hij als lid van de jury de
pianiste Carmen Bravo kennen. Hij was erg onder de indruk van haar uitvoering van
pianowerken van Schumann en misschien nog wel meer onder de indruk van haar
persoon. In 1957 toen Mompou 64 jaar oud was, trouwde hij met de 30 jaar jongere
Carmen. Voor beiden was dit een eerste huwelijk.
De oorlogsjaren waren moeilijk voor hem, zijn vader en zijn broer kwamen te
overlijden en financieel had hij het zwaar. Om inkomen te verwerven heeft hij
geprobeerd de klokkengieterij van de familie nieuw leven in te blazen, aan componeren
kwam hij nauwelijks meer toe. Pas na zijn huwelijk met Carmen heeft hij weer nieuw
werk gecomponeerd. Naast een aantal stukken voor gitaar en ‘Canciones becquerianas’
voor zangstem en piano is ‘Mùsica callada’ voor piano het meest omvangrijke werk uit
die periode.
In 1974 heeft Mompou al zijn pianowerken zelf opgenomen op vier CD’s uitgebracht
door het Spaanse label Ensayo. Later heeft Brilliant Classics onder nr. 6515 deze CD
box opnieuw uitgebracht. Nadat hij in 1978 een hersenbloeding gekregen had, was het
componeren voor hem onmogelijk geworden. Mompou overleed op 30 juni 1987 in
Barcelona. Hij was toen 94 jaar oud. Hij werd begraven op de begraafplaats van
Montjuïc.
Leo van Wijk, november 2015
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N.B. Juan de la Cruz (1542-1591) was een Spaans mysticus, kerkleraar en dichter.
Hij verzette zich samen met de befaamde mystica Theresa van Ávila tegen het teveel
versoepelen van de kloosterregels bij de Karmelieten. Dit had tot gevolg dat hij enige
tijd werd opgesloten in Toledo en gegeseld wegens weerspannigheid. Tijdens zijn
gevangenschap schreef hij een groot deel van zijn Cántico.
Paus Johannes Paulus II promoveerde in 1948 op een proefschrift van Juan de la Cruz!
El Greco 's landschap van Toledo toont de priorij waarin Johannes gevangen werd
gehouden, net onder de oude islamitische Alcázar op hoge kliffen en gelegen aan de
oevers van de Taag.
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Notities bij het concert (vervolg)
Johannes of Jan van het Kruis (Juan de la Cruz)

Bruid:
1. Waar houdt ge U verborgen
Beminde, en laat me in zuchten achter?
Gelijk een hert ontvlucht Ge
Nadat Ge mij gewond hebt;
Ik liep en riep U na en Gij waart spoorloos
2. Och herders, als gij toch ginds
Van d'een naar d'andre schaapskooi heuvelop gaat
En ge bij toeval zien mocht
Dien ik boven alles liefheb,
Zeg Hem dan, dat ik pijn lijd, kwijn en wegsterf.
3. Al zoekend naar mijn liefde
Ga ik de bergen op en langs de oevers;
Ik wil geen bloemen plukken,
Geen wilde dieren duchten;
Geen sterke burcht of grens kan mij weerhouden.
4. O, bossen en struwelen,
Geplant hier door de hand van de Beminde,
O, welig groene weide,
Bezaaid met bonte bloemen,
Zegt mij, is Hij door u voorbij gekomen?
5. Bevalligheid verspreidend
in duizendvoud, sneld' Hij door deze dreven
En gaandeweg ze aanziende,
Alleen al door Zijn aanblik
Liet Hij ze achter zich bekleed met schoonheid.
6. Ach wie kan mij genezen?
Wilt U nu eindelijk gewonnen geven,
En mij ook niet meer zenden
Van nu af aan Uw boden,
Toch niet in staat mij, wat ik wens, te zeggen.
7. En alwie zich hier ophoudt,
Verhaalt mij van uw lieflijkheid, duizendvoudig.
Ze slaan mij nieuwe wonden,
Zodat ik mij voel sterven
Aan een ik weet niet wat, waarvan zij staamlen.
8. Hoe kunt gij koppig hangen
o leven, dat geen leven zijt, aan 't leven:

Mij doden van verlangen
De pijlen ingedreven
door alles wat mijn lief mij heeft gegeven.
9. Eerst slaat Ge 't hart een wonde,
Maar waarom het dan ook niet te genezen?
Waarom het mij te roven,
Als gij het toch laat liggen
En U niet eigent, wat Gij eerst ontvreemd hebt?
10. Blust Gij dan toch mijn hartstocht,
Want niemand anders kan die immers stillen.
Zien moeten u mijn ogen,
Want Gij zijt er het Licht van,
Voor U alleen wil ik ze ook maar hebben.
11. O kristallijnen bronwel,
Mocht in het zilveren schijnsel van uw wezen
Ge ineens te aanschouwen geven
De zo verbeide ogen,
Waarvan ik binnenin mij 't vage beeld draag.
12. O wend uw ogen af,
Of ik vlucht weg, mijn lief.
Bruidegom:
Keer terug mijn duive,
Daar nu het hert, zijn wonden zere,
In 't zicht komt op de heuvel,
In 't waaien van uw vleugels schept het zich koelte.

16. Achter U, op uw voetspoor
Snellen de jonge vrouwen aan, de weg op,
Op 't springen van uw vonken,
Op uwe wijn vol kruiden,
Uw vloeiingen van goddelijke balsems.
17. In d'innerlijke kelder
Dronk ik van mijn Beminde, en bij 't
heengaan,
Door gans die wijde vlakte,
Wist ik van alles niets meer
En liet mijn kudden lopen, die 'k eerst hoedde.
18. Daar nam Hij me aan zijn borst en
Daar onderwees Hij met in een kostlijk weten;
En ik gaf Hem daar waarlijk
Mijzelf, niets uitgenomen:
Daar heb ik Hem beloofd zijn bruid te wezen.
19. Mijn ziel blijft voorbehouden
Aan Hem: al wat ik heb staat Hem ten dienste;
Ik hoed niet meer mijn kudden,
Neem ook geen andre dienst meer:
Mijn dienst bestaat alleen nog in beminnen.
20. Als men mij op de meente
Voortaan niet meer te zien krijgt of kan vinden,
Zegt dan: Ze ging verloren,
En door zich te verlieven
Heeft zij zichzelf verdaan en won toen alles

Bruid:
13. Mijn welbeminde, het bergland,
De dichtbeboste, eenzame valleien,
Eilanden nooit geweten,
De ruisende rivieren,
De fluistring van de strelendzachte winden.
14. De nacht, d'indringend-stille,
Voorafgaand aan het schemerlichte dagen,
Muziek van zuiver zwijgen,
Eenzaamheid vol van klanken,
Het avondmaal dat opwekt en verliefd maakt.
15. En onze legerstede
Vol bloemen is omringd van leeuwenholen
Met purper overspannen,
En opgebouwd uit vrede,
Binnen een krans van duizend gouden schilden.

21. Van bloemen en emeraldgroen
Bijeengelezen in de koele morgens,
Zullen wij slingers maken.
Ze ontbloeiden in uw liefde.
Een enkle haar van mij houdt ze tezamen.
22. Het was die haar, die ene,
Daar werd gij nu met Mij als bruid verbonden;
Daar gaf Ik er mijn hand op
En zijt ge hersteld in ere
Daar waar uw moeder eertijds werd ontluisterd.
23. Gij vederlichte vogels,
Gij leeuwen, herten, snelspringende gemzen,
Gij bergen, dalen, oevers,
Gij waatren, winden, hitte,
En angsten van alleen doorwaakte nachten.
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Notities bij het concert (vervolg)
24. Bij 't strelend spel der snaren,
Bij 't zingen der sirenen: Ik bezweer u
Met woeden op te houden:
Raakt zelfs niet aan de muren,
Opdat de bruid hier rustiger kan slapen.

31. Daar zult Gij aan mij tonen,
Dat, waarnaar uitgaat heel mijn hartsverlangen;
En onverwijld mij geven,
Aldaar, o Gij, mijn leven,
Wat Gij die andre dag mij reeds verleende.

39. Niemand die ons bespiedde,
Aminadab is ook niet meer verschenen;
't Verdween wat rondom dreigde,
En het gewapend krijgsvolk
Trok bergaf bij de aanblik van de waatren.

Bruid:

32. De wind, die zachtjes ademt,
Het zingen van de zoete nachtegalen,
Het woud in al zijn tover
Van nachtelijke vrede,
Daarbij die vlam, die wel brandt, maar geen pijn doet.

Bron:
http://www.brammoerland.com/teksten/mystiek/Juan%20de%20l
a%20Cruz/JuandelaCruzHooglied.pdf

25. O nymphen van Judea,
Zolang uit bloemen en uit rozestruiken
De geur van amber opstijgt,
Moet ge in de voorstreek blijven
En zelfs niet aan de dorpels durven raken.
26. Verberg u, Allerliefste,
En straal met uw gelaat de bergen tegen.
En wil hier niet van spreken,
Maar let op het geleide
Van haar die vreemde eilandstreken doorreist.
Bruidegom:
27. De kleine witte duif is
in de ark met de olijftak weergekomen.
Zij heeft, de kleine tortel,
De vriend van haar verlangen
Gevonden aan de groene waterzomen.
28. In d'eenzaamheid verbleef zij;
En d'eenzaamheid had zij zich reeds genesteld:
In eenzaamheid geleidt haar
Alleen nog de Beminde,
Ook zelf in eenzaamheid gewond van liefde.
Bruid:
29. Genieten wij elkander,
Geliefde, elkander in uw schoonheid schouwend,
De berg op en de heuvel:
Daar stroomt het zuiver water:
Laat ons het hout nog dieper binnendringen.
30. Wij zullen zonder dralen
Opklimmen naar de hoge rotsspelonken;
Ze zijn er goed verscholen.
Daar treden wij dan binnen
En proeven er de most van de granaten.

33. Niemand die ons bespiedde,
Aminadab is ook niet meer verschenen;
't Verdween wat rondom dreigde,
En het gewapend krijgsvolk
Trok bergaf bij de aanblik van de waatren.
34. In d'eenzaamheid verbleef zij;
En d'eenzaamheid had zij zich reeds genesteld:
In eenzaamheid geleidt haar
Alleen nog de Beminde,
Ook zelf in eenzaamheid gewond van liefde.
Bruid:
35. Genieten wij elkander,
Geliefde, elkander in uw schoonheid schouwend,
De berg op en de heuvel:
Daar stroomt het zuiver water:
Laat ons het hout nog dieper binnendringen.
36. Wij zullen zonder dralen
opklimmen naar de hoge rotsspelonken;
Ze zijn er goed verscholen.
Daar treden wij dan binnen
En proeven er de most van de granaten.
37 .Daar zult Gij aan mij tonen,
Dat, waarnaar uitgaat heel mijn hartsverlangen;
En onverwijld mij geven,
Aldaar, o Gij, mijn leven,
Wat Gij die andre dag mij reeds verleende.
38. De wind, die zachtjes ademt,
Het zingen van de zoete nachtegalen,
Het woud in al zijn tover
Van nachtelijke vrede,
Daarbij die vlam, die wel brandt, maar geen pijn doet.

Agenda 2016-2017 seizoen 43

Agenda 2015-2016 seizoen 42
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zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

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

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

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

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Carla Leurs (viool) & Daniël Kramer (piano)

Harderwijk Catharinakapel

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

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

zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Blokfluit Kwartet

Veluvine Nunspeet

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur

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

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst Nunspeet
zondag 3 januari 2016
1 programma
2/3 informatie over de musici
4/5 notities bij het concert
6 agenda seizoen 2015/16 en 2016/17
7 contact en locaties
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Final

Biografie
Informatie
musici
over het Amsterdam Wind Quintet
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waarde aan het uitvoeren van Nederlandse en hedendaagse muziek. In dit kader speelden de vijf
blazers o.a. wereldpremières van Henry Kelder, Johan de Wit, Joke van Dal en James Kazik.
Fluitist
(1979) is een veelzijdig musicus die op veel gebieden actief is. Naast zijn
werkzaamheden als solist en kamermusicus in binnen- en buitenland is hij graag geziene gastspeler
bij diverse symfonieorkesten.
In 2008 mocht Tim Wintersohl de 2e prijs bij het "Torneo Internazionale di Musica" in Verona
(Italië) in ontvangst nemen voor zijn uitvoering van het fluitconcert KV 313 van Mozart en het
fluitconcert van Ibert. Als solist concerteerde hij bij toonaangevende festivals als The International
Holland Music Sessions, De Gelderse Muziek Zomer en het Steve Reich Festival.
Ook soleerde hij o.a. bij Het Nederlands Strijkersgilde en het Kasinoorchester Leverkusen.
Hij speelde wereldpremières van componisten als Martijn Padding, Jeppe Moulijn en Chen
Wagner.
Sinds 2006 is Tim Wintersohl verbonden als fluitist aan het Amsterdam Wind Quintet waarmee hij
in gerenommeerde zalen en theaters in Nederland concerteert. Verder trad hij als kamermusicus
onder meer op tijdens het North Sea Jazz Festival, De Suite Muziekweek en het Holland Festival.
http://www.timwintersohl.com/

is opgericht in 2006 en geeft sindsdien niet alleen
Het
kamermuziekconcerten door heel Nederland maar heeft ook een internationale reputatie weten
op te bouwen. Hoogtepunten in de geschiedenis van het Amsterdam Wind Quintet waren
concerten in het bijzijn van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, diverse optredens in
het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam en diverse live optredens voor o.a. het Radio 1
programma Vroege Vogels, Radio 4, Radio West en L1 Radio Limburg. In 2013 heeft het
Amsterdam Wind Quintet een CD opgenomen voor het Duitse label Concustic met de titel 'Leise
hör' ich Blüten fallen' met muziek van Ibert, Ravel, de Wit en Domenech. In 2014 tourde het
ensemble door China waar het o.a. optrad in het National Centre for the Performing Arts in
Beijing en het Chongqing Guotai Arts Center.
De blazers richten zich op mensen met belangstelling voor klassieke muziek en spelen niet alleen in
concertzalen en theaters, maar waren in het verleden ook op onverwachte locaties te horen, zoals
b.v. op de boot Rainbow Warrior van Greenpeace, tijdens een podiumdiscussie tussen Harry
Mulisch en Robbert Dijkgraaf en tijdens de uitreiking van de Christiaan Huygens Prijs. Het
ensemble speelde op Nyenrode Business Universiteit tijdens de opening van het academisch jaar.
Naast het spelen van het concert repertoire voor blaaskwintet gaat het ensemble graag projecten
aan met andere kunstdisciplines. Zo kwam het ook tot een samenwerking met o.a. dichter Erik
Menkveld, acteur Roelant Radier, stand-up comedian Fred Zuiderwijk, bariton Marcel van Dieren,
mezzosopraan Talitha van der Spek en bastrombonist Michael Eversden. Het ensemble hecht veel

De hobocarrière van
(1985) is begonnen in 1996. In dat jaar kreeg zij op elfjarige
leeftijd haar eerste lessen van Dorine Jansma. Bij haar heeft ze zich vervolgens op de afdeling voor
jong talent van het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam twee jaar lang verder ontwikkeld. In
1999 vervolgde Marije haar lessen bij Ali Groen, lerares op de School voor Jong Talent in het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Na op deze school haar VWO-diploma te hebben
behaald, begon Marije in 2003 met haar eerste bachelorstudiejaar aan hetzelfde Haagse
conservatorium. Hier kreeg ze drie jaar lang les van Pauline Oostenrijk. Op eenentwintigjarige
leeftijd besloot Marije haar studie echter voort te zetten bij Roland Perrenoud en Maurice Bourgue
aan het Conservatoire de Musique de Geneve in Zwitserland. Op 20 mei 2008 behaalde ze op dit
conservatorium haar diploma met de hoogste score; 6 uit 6.
Om de kwaliteit van haar hobospel te blijven verbeteren, heeft Marije masterclasses gevolgd bij
onder andere Klaus Becker, Omar Zoboli, Bart Schneeman en Paul Goodman. Dit uitte zich in
diverse prijzen die ze bij verschillende concoursen heeft behaald: zo werd Marije eerste bij het
Dubbelriet Concours in 1998 en het Nationaal Muziek Concours in 1999 en won ze de tweede
prijs bij het SJMN in 2003 en 2005, het Prinses Christina Concours 2002 en het V Concorso
Internazinale de Musica 2005.
Sinds het begin van haar hobocarrière heeft Marije in verschillende orkesten gespeeld, waaronder
het AJO Jeugd Symfonie Orkest van de provincie Utrecht, het Jeugd Orkest Nederland en het
Nationaal Jeugd Orkest. In al deze orkesten speelde ze eerste hobo. Verder remplaceert ze sinds
2007 in semiprofessionele en professionele orkesten en ensembles als het Residentie Orkest, het
Limburgs Symfonie Orkest, Holland Symfonia en het JONG NBE.
Marijes succesvolle deelname aan concoursen hebben haar de mogelijkheid geboden om diverse
soloconcerten te geven. In 2000 speelde ze solo met het AJO in de Kleine Zaal van het
Concertgebouw en sinds 2002 geeft ze concerten voor de Stichting Jeugd Concerteert. Ook met
haar kwintet Jahimacèli, waar ze van 2004 tot 2007 deel van uitmaakte, heeft ze meerdere
concerten gegeven en werd ze tevens uitgenodigd om op te treden op het Orlando-festival in de
zomer van 2005.

Biografie
Informatie
musici
over het Amsterdam Wind Quintet
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Holland Symfonia en het Nederlands Symfonieorkest.

Nu maakt ze sinds 2009 deel uit van het Amsterdam Wind Quintet.
www.facebook.com/marije.clemens.9
Op vijfjarige leeftijd kreeg
(1981, Heerlen) haar eerste pianolessen van
haar moeder, Yvonne Stachowska. Drie jaar later begon zij met haar tweede instrument, de
klarinet. Tijdens het gymnasium startte zij haar vooropleiding piano op het Conservatorium in
Maastricht (1995). Vier jaar later kwam daar de vooropleiding klarinet bij aan het Conservatorium
van Amsterdam. Hanka sloot haar studies af met een negen: piano in 2001 bij Barbara Grajewska,
klarinet in 2005 bij Harmen de Boer en in 2007 bij Hans Colbers. Tijdens haar studie had Hanka
ook esklarinetlessen bij Arno Piters en Harry Troquet.
Momenteel is Hanka van Doesum-Clout als tweede en esklarinettist aan het Noord Nederlands
Orkest verbonden, en speelt zij in Het Zwols Collectief. Daarnaast geeft Hanka klarinet- en
pianoles in haar lespraktijk in Zwolle.
Hanka volgde masterclasses bij o.a. Ralph Manno, Karl Leister, Roeland Hendrickx, Leon Bosch,
Frank van den Brink en Brian Pollard, en kamermuzieklessen van Marjolein Dispa, Bob Stoel, Bas
Pollard en Frans van Ruth.
Hanka van Doesum-Clout remplaceert regelmatig bij het Residentie Orkest, het Nederlands
Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamer Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio
Kamer Filharmonie, Holland Symfonia, het Gelders Orkest, het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht, KMK JWF, de Marinierskapel en het Amsterdam Wind Orchestra, het Valerius
Ensemble het Nederlands Blazers Ensemble. Hierbij werkte zij samen met dirigenten als Frans
Brüggen, Jaap van Zweden, Reinbert de Leeuw en Neeme Järvi.

Zij volgde masterclasses en lessen o.a. bij Froydis Ree Wekre, Daniel Grabois, Ab Koster, Jindrich
Petrášj en Peter Damm.
(1979) begon fagot te spelen toen hij 13 jaar oud was. Hij studeerde aan het
Victorian College of the Arts in Melbourne en studeerde af in 2000. Tijdens zijn studie won hij
verschillende prijzen inclusief de Willem van Otterloo beurs, die het hem veroorloofde om in
Nederland te studeren.
Na zijn studie kreeg James een baan als 2e fagottist in de Auckland Philharmonia in Nieuw
Zeeland. In april 2001 werd hij benoemd tot 2e fagottist in het West Australian Symphony
Orchestra, waar hij tot 2005 speelde.
James studeerde van 2004 tot 2007 bij Jos de Lange aan het Amsterdams Conservatorium. Hij
volgde masterclasses bij Dag Jensen, Pascal Gallois en Matthew Wilkie. James is nu een drukke
freelance fagottist en betrokken bij veel kamermuziekprojecten. Hij speelt regelmatig bij
belangrijke Nederlandse orkesten.
James maakte eerder deel uit van het Amsterdam Wind Quintet en valt nu in voor Marijke
Dijkstra bij het Nieuwjaarsconcert op 3 januari 2016.
Op de website van het Amsterdam Wind Quintet stellen de musici zich voor in een video:.
Daarnaast staan er op de website verschillend video-opnames.
www.amsterdamwindquintet.nl/

Hanka was in 2004 soliste in de Dans Preludes van Lutosławski bij het Crea Orkest, o.l.v. Bas
Pollard; in 2010 voerde Hanka ook met het Crea Orkest Debussy`s Première Rhapsodie uit. In mei
2014 was Hanka solist bij Het Orkest van Utrecht, in het Dubbelconcert van Bruch, samen met
altvioliste Laura Groenestein-Hendriks.
Meer info op www.hankaclout.com
Na haar eerste stappen in de muziekwereld gezet te hebben bij de Koninklijke Oude Harmonie
van Eijsden, begon
(1977) met de studie hoorn aan de Hogeschool voor de Kunsten
in Arnhem in 1999. Hier volgde ze hoornlessen bij Stefan Blonk. Tijdens deze studie speelde ze
onder andere twee jaar mee met het Nationaal Jeugdorkest, en behaalde zij haar doctorandus titel
in de wiskunde.
Na afloop van deze studie vertrok ze naar Frankrijk om daar haar horizon te verbreden. Ze
studeerde een jaar lang aan het ‘Conservatoire Regional de Strasbourg’, waar ze les kreeg van
Kevin Cleary op hoorn en van Jerome Hanar op de natuurhoorn.
Na afloop van haar Franse jaar besloot Ellen haar studie in Nederland voort te zetten, ditmaal in
Rotterdam. Hier heeft ze 2 jaar les gehad van Bob Stoel en Martin van de Merwe in de tweede
fase opleiding. In 2007 heeft ze deze studie met een goed resultaat afgesloten.
Sinds maart 2009 is Ellen als tutti hoorniste verbonden aan de Marinierskapel der Koninklijke
Marine.
Ellen remplaceerde ook regelmatig bij het Gelders Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest,

Het Quintet heeft een CD-opname gemaakt met
muziek van Ibert, Domenech, Ravel en De Wit.
Waarschijnlijk ook te koop in de pauze van het
concert.

Notities bij het concert
De
,
, en de
zijn de bekendste termen die
verwijzen naar de economische bloeiperiode van de jaren twintig uit de vorige eeuw. Ingekapseld
tussen enerzijds de eerste wereldoorlog en anderzijds de beurskrach (1929) en daarop volgende
economische malaise, was het een inmiddels legendarisch geworden periode van vooruitgang en
snelle veranderingen op allerlei terreinen. De bakermat van deze ontwikkelingen is lastig aan te
wijzen, maar zowel Amerika (met name New York en Chicago) als Parijs en Berlijn vormden
epicentra van de roerige jaren, waarin naast kunst, mode en film, ook muziek en dans een
belangrijke rol speelden. Het Amsterdam Wind Quintet neemt u mee op een reis langs deze
epicentra. Zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de drie komen hierbij prachtig tot
uiting.

Het Amerika van de jaren twintig kende een sterke beweging
van het platteland naar de stad, waar zowel werk als vertier
te vinden waren. In deze tijd werden de eerste wolkenkrabbers neergezet in Chicago en New York, zoals de
beroemde Chrysler Building. De koelkast werd gemeengoed
en de auto werd voor steeds meer mensen bereikbaar dankzij
de productie van de T-Ford, maar het was ook de tijd van de
drooglegging (prohibition) en beruchte gangsters als Al
Capone.
Voor wat betreft dans en muziek kan Amerika overigens wel
als bakermat worden gezien. De Roaring Twenties worden
ook wel ‘the Jazz Age’ genoemd. En de jazz, met haar
oorsprong in New Orleans heeft alle muziek die vandaag op
het programma staat, sterk beïnvloed. In Amerika werden
dansclubs in de jaren twintig steeds populairder en
verschillende nieuwe dansen zagen het licht. Ook de dans de
Charleston - die de Engelse muziekleraar en componist
als uitgangspunt voor zijn medley nam is zo’n op Afro-Amerikaanse ritmes gebaseerde stijl. Het was
een van de eerste
Philip R. Buttall
nieuwe dansen, met
een snel swingtempo.
Het door
zelf gecomponeerde
‘Sing a song’ heeft een wat rustiger tempo en is meer verwant
met ragtime en honky-tonk traditie. Chaplin schreef dit werk
in 1925 en presenteerde het gelijktijdig met het uitkomen van
zijn beroemde film The Gold Rush, waarin Chaplin als
goudzoeker naar Alaska trekt. De enige ‘echte’ componist die
vandaag het Amerikaanse geluid vertegenwoordigd is
. Hij begon zijn carrière als componist
in het variété-circuit, schreef muziek voor musicals en
componeerde wereldberoemde ‘songbooks’. Gershwin was
echter niet tevreden met zijn status als componist van lichte
muziek. Hij zocht nadrukkelijk aansluiting bij de klassieke
traditie. Hij nam compositielessen bij o.a. Maurice Ravel van
wie hij het orkestreren leerde. Zijn Rhapsody in Blue (1924),
American in Paris (1928) en de opera Porgy and Bess (1935)
zijn daar sprekende voorbeelden van. Ook de drie preludes
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die vandaag op het programma staan, verwijzen alleen al qua naam naar een vorm die zijn
oorsprong vindt in de klassieke muziek. Gershwin was van plan om, naar het voorbeeld van Chopin,
24 preludes voor piano te schrijven, maar maakte het project nooit af, mede door zijn vroege dood
op 38-jarige leeftijd. Het eerste deel is een kort en snel en jazzy thema, waarin de baslijn ritmisch
hetzelfde patroon volgt als in de charleston, terwijl het tweede deel een stuk trager is, en meer op de
blues is gebaseerd. Het derde deel is wederom een kort en virtuoze deel, dat tevens het meest van
een improvisatie weg heeft.

De ‘gekke jaren’ van Parijs moeten niet verward worden met de Belle Époque (1870-1914), de tijd
van de Moulin Rouge, cabaret, de cancan, impressionisme en Art Nouveau, die abrupt werd
afgebroken door de Eerste Wereldoorlog. Les Années Folles zijn heel goed te begrijpen als reactie op
die oorlog, euforische gevoelens van opluchting en bevrijding. De sfeer van de jaren twintig in Parijs
is het meest treffend verwoord door Ernest Hemingway, die daar in die tijd verbleef: “Als je het
geluk hebt gehad in Parijs te hebben gewoond als jongeman, dan neem je dat de rest van je leven
met je mee, waar je ook gaat, want Parijs is een verplaatsbaar feest” schreef hij in zijn postuum
verschenen geschreven herinneringen aan Parijs. In dat feestende Parijs leefde ook
, zoon van een rijke ondernemer en een moeder die een goede amateurpianist
was. Poulencs vader zag, ondanks zijn zoons talenten niets in een artistieke carrière, en de jonge
Poulenc volgde dan ook eerst een economische opleiding, die hij overigens niet af maakte. Zijn
ouders stierven vroeg, en op zijn 18e was Poulenc een (vermogende) wees.
Hoewel hij nooit formeel een opleiding genoot als componist, werd de kwaliteit van zijn vroege
werken al snel opgemerkt door Eric Satie, die hem onder zijn hoede nam. Het was in deze vroege
periode dat Poulenc zijn sonate voor klarinet en fagot (1924) schreef. Een kort driedelig stuk, met een
ritmisch Allegro als eerste deel, een met barok verwante Romance als tweede deel en een Finale waar
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Notities bij het concert (vervolg)
in het improvisatiekarakter van de jazz in terug te vinden is. Poulenc werd lange tijd vooral met deze
lichtvoetige muziek geassocieerd. De religieuze muziek die hij vanaf de jaren dertig schreef en zijn
magistrale opera Dialogues des Carmélites zijn echter van minstens zo groot belang en ook direct
herkenbaar als Poulenc. Hoewel hij ook zichzelf niet zag als een grote vernieuwer (hij hield altijd vast
aan consonantie en melodie) was hij bijzonder origineel en inventief.

Ook in Berlijn waren de jaren twintig feestrijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog. En ook hier
veroverden de jonge componisten het podium en verklaarden zich luidruchtig tegen de romantiek
de serie
van Wagner en Richard Strauss. Niet voor niets baseerde
Kammermusik op (weliswaar radicaal gemoderniseerde) barok en classicisme. Grote orkesten waren
even taboe en in plaats daarvan schreef hij behalve dit stuk voor blaaskwintet (opus 24 nr. 2) in
dezelfde serie voor kamerorkesten en andere kleine bezettingen. Hindemith was serieus, schreef snel
en veel en zonder de mystieke referenties. Muziek moest vooral muziek zijn en geen spiegel of
verklanking van allerlei bovenmenselijke krachten of ideeën.
Die muziek voor de gewone man, door Hindemith ook wel Gebrauchsmusik genoemd, werd het
en zijn kompaan en tekstschrijver Bertold Brecht. Deze
uitgangspunt voor
laatste koppelde dat echter aan een fascinatie voor de duistere en macabere kanten van de mens. Een
fascinatie die hij deelde met veel anderen in de Weimar cultuur. In ieder geval in retrospectief, wordt
deze periode ook als prelude op het
nazisme en de Tweede Wereldoorlog
uitgelegd. Thomas Mann schreef zijn door
velen als profetisch geduide roman De
Toverberg in deze tijd en de fascinatie
voor moord en seksueel geweld en
duistere ‘masterminds’ kwam ook terug in
bijvoorbeeld de beeldende kunst van Otto
Dix en George Grosz. De hoofdpersoon
van de Dreigroschenoper, het werk dat
zowel Brecht als Weill de meeste faam
bezorgde, is zo’n duistere nare antiheld.
Macheath, alias Mackie Messer, is een
moordenaar, verkrachter en dief, die tot
twee keer toe tot de galg wordt
veroordeeld, maar ook twee keer
ontsnapt aan de dood. De tweede keer
wordt hem gratie verleend door de
koningin, die hem ook in de adelstand
verheft. De politieke connotatie mag
duidelijk zijn met deze laatste gebeurtenis
en het stuk kan dan ook als een kritiek op
de bourgeoisie en haar kapitalisme worden
gezien. Door de jazzy muziek van Weill
krijgt het stuk ook een sterk karikaturaal
karakter. Een klein ensemble (23 instrumenten bespeeld door zeven musici), met
veel blaasinstrumenten zorgt voor de
begeleiding, van het stuk dat meer als
toneelstuk met zang dan als opera kan
worden opgevat. Het is een legendarische

opera geworden, waarvan een aantal liederen wereldberoemd is geworden. Met name ‘Die Moritat
von Mackie Messer’ en ‘Kanonensong’ zijn door talloze artiesten opgenomen.
Maar een wellicht nog beroemder Duits lied uit de jaren twintig vormt het slot van dit concert. ‘Ich
bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt’ werd door de filmcomponist
geschreven voor de film Der blaue Engel van regisseur Josef von Sternberg. Het maakte
Marlene Dietrich op slag beroemd en haar reputatie als femme fatale dankt zij aan deze film. Dietrich
speelt de nachtclubzangeres Lola-Lola, die gymnasiumdocent en symbool van de rationaliteit
Immanuel Rath te gronde doet gaan. Nadat hij eerst zijn leerlingen bestraft voor het circuleren van
foto’s van Lola-Lola, zoekt hij haar op en verliest hart en hoofd. Hij wordt verliefd en trouwt met
haar. Als ze samen al zijn spaargeld hebben opgemaakt wordt hij zelfs de clown van het reizende
gezelschap waar Lola-Lola deel van uit maakt. Het huwelijk stelt beiden uiteindelijk teleur. Als Lola
de sterke man van het gezelschap openlijk op het podium kust, verliest Rath de controle en probeert
Lola te wurgen. Hij sterft niet veel later volledig alleen, zich vastklemmend aan het bureau waar hij
als docent ooit aan werkte. Holländer weet in het lied precies de verleidelijkheid en het gevaarlijke
van Lola-Lola te combineren. Een prachtig slot van dit concert, waarin het feest en de dreiging, die de
jaren twintig in Duitsland zo tekenden, perfect samenkomen.
Eelco van Wijk,

december 2015

Agenda 2016-2017 seizoen 43

Agenda 2015-2016 seizoen 42
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zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

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

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

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

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Carla Leurs (viool) & Daniël Kramer (piano)

Harderwijk Catharinakapel

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

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

zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Blokfluit Kwartet

Veluvine Nunspeet

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur

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

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Catharinakapel Harderwijk
zondag 24 januari 2016
1 programma
2 informatie over de musici
3/4 notities bij het concert
5 agenda seizoen 2015/16 en 2016/17
6 contact en locaties

Programma
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(1770-1827)

1. Allegro assia
2. Tempo di menuetto, ma molto moderato e grazioso
3. Allegro vivace

(1843-1907)

1. Lento doloroso - Poco allegro - Allegro vivace
2. Allegretto tranquillo
3. Allegro animato

(1845–1924)

1. Allegro molto
2. Andante
3. Allegro vivo
4. Allegro quasi presto

(1875-1937)

Biografie
Informatie
musici
over de musici
begon met de vioolstudie op vijfjarige leeftijd. In 1993 werd hij als één van
jongste leerlingen toegelaten tot de speciale afdeling Jong Talent van het Conservatorium van
Amsterdam. Hij studeerde daar bij Jan Repko en vervolgens bij Vesko Eschkenazy. Daarnaast
kreeg hij ook regelmatig les van Herman Krebbers en Davina van Wely. Tijdens zijn studiejaren
werd hij geselecteerd voor masterclasses bij internationaal befaamde violisten als Shmuel
Ashkenasy, Ivry Gitlis, Donald Weilerstein, Pierre Amoyal, Eduard Grach.
Als solist maakte hij reeds op tienjarige leeftijd zijn debuut bij het Nederlands Jeugd Strijkorkest.
Vervolgens soleerde hij in binnen en buitenland met vioolconcerten van o.a. Beethoven, Brahms,
Bruch, Dvorák, Glass, Lalo, Mendelssohn, Mozart, Prokofiev, Tchaikovsky, Wieniawsky. In 2005
debuteerde hij in de grote zaal van het Concertgebouw van Amsterdam o.l.v. Jurjen Hempel.
In 2005 was hij prijswinnaar op het Nationaal Vioolconcours Oskar Back, nadat hij op jeugdige
leeftijd al 1e prijzen op de Iordens Viooldagen (het nationaal concours voor jonge violisten) en het
Prinses Christina Concours had gewonnen. Hij ontving bovendien een speciale prijs op het
befaamde Internationale Wieniawsky Lipinsky Concours in Polen.
Bob van der Ent is actief als solist, geeft veelvuldig recitals en is tevens een veelgevraagd musicus in
ensembles op podia en festivals in binnen en buitenland. Hij is regelmatig te horen op radio en tv.
In februari 2015 was bij het label Aliud Records de release van zijn nieuwe CD met de 24 caprices
van Paganini. Daarmee behoort hij tot de enige twee Nederlandse violisten ooit, die de complete
24 caprices hebben opgenomen. De CD heeft veel aandacht gekregen van radio en televisie met
live optredens en interviews in o.a. Podium Witteman en diverse programma's op radio 4 en
kreeg zeer goede recensies in de pers.
Als actief pleitbezorger zet hij zich in voor Nederlandse componisten uit het verleden en heden. In
opdracht van de Andriessen/de Klerk Stichting selecteert hij momenteel kamermuziekrepertoire
van deze componisten die richting het jubileumjaar en festival 2017 te Haarlem veelvuldig zullen
worden gepromoot. Zijn debuut CD, in 2013 uitgebracht bij het label Aliud Records, met nooit
eerder opgenomen Nederlandse vioolsonates van Leander Schlegel, G.I. van Eijken en Jan Brandts
Buys is internationaal succesvol en kreeg lovende recensies in o.a. Opusklassiek (CD van de
maand) en belangrijke internationale muziektijdschriften.
studeerde als scholier bij Ton Hartsuiker en vervolgens aan het Conservatorium van
Amsterdam bij Håkon Austbø en in Parijs bij Claude Helffer. Zijn masterstudie aan het
conservatorium van Amsterdam rondde hij af met onderscheiding bij docent Håkon Austbø, die
hem inwijdde in de geheimen van de pianistische verfijning. Verder hebben ontmoetingen met
bijv. Rudolf Jansen, Willem Brons, Murray Perahia en Claude Helffer hem gevormd.
Als kamermusicus heeft hij het voorrecht samen te werken met inspirerende collega's van naam,
zoals Nobuko Imai en Charles Neidich. Ook mocht hij soleren met o.a. Het Residentie orkest, de
Radio Kamer Filharmonie, het Nederlands Kamerorkest en het NJO. Daniël is ook werkzaam als
repetitor. In die hoedanigheid werkte hij o.a. met Nikolaus Harnoncourt, Anne Sofie von Otter,
Joseph Calleja, Antonio Pappano en Nicolai Znaider.
Daniël won in 1994 tijdens het Prinses Christina Concours landelijk de eerste prijs, in 1995 op het
EMCY in Luxemburg en in 2008 op het Concorso Seghizzi in Italië als duo met Sabine Wüthrich
de begeleidersprijs en in 2007 een eervolle vermelding op het Concours Olivier Messiaen in Parijs.
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Daniël werkt(e) samen met componisten als George Benjamin, Louis Andriessen, Joey Roukens en
Sofia Gubaidulina.
Hij maakt deel uit van Trio Amare, dat op 20 maart 2016 bij ons optreedt. Drie jaar geleden trad
hij met Café Dansant op bij het Nieuwjaarsconcert.

Notities bij het concert
Toen
(1770-1827) op jonge leeftijd uitzonderlijk muzikaal bleek te zijn, wilde
zijn vader, tenor aan het hof van de keurvorst-aartsbisschop in Bonn, hem vormen tot net zo’n wonderkind als Mozart. Maar vader bezat nauwelijks pedagogische kwaliteiten en dronk bovendien teveel. Het gezin leefde in armoede en Ludwig was een teruggetrokken kind. In 1779 vestigde
componist en intellectueel Gottlob Neefe zich in Bonn. Beethoven nam muziekles bij hem en bloeide
op. Neefe besefte goed wat voor bijzondere leerling hij had. Hij schreef in een muziektijdschrift: “Als
de jonge Beethoven zo doorgaat, zal hij zeker een tweede Amadeus Mozart worden”. Neefe wordt
gezien als Beethovens belangrijkste leraar. Toen Beethoven eenentwintig was, ging hij naar Wenen
om les te nemen bij Joseph Haydn.
Beethoven componeerde aanvankelijk in classicistische stijl, meteen aansluitend op Haydn en Mozart.
Later werd hij de grondlegger van de Romantiek en was daarmee een belangrijke schakelfiguur tussen
de twee muzikale tijdperken. Zijn composities zijn te verdelen in drie periodes: de vroege periode, de
middenperiode en de late periode. Zijn vroege periode omvat werken die duidelijk beïnvloed zijn
door Mozart en Haydn. De middenperiode duurde tot ongeveer 1814 en in deze tijd vond hij geleidelijk een eigen stijl. In zijn late periode heeft Beethoven de werken geschreven waar hij tegenwoordig zo bekend door is. Hij was inmiddels nagenoeg doof, kon niet meer werken als pianist en legde
zich geheel toe op het componeren. Zijn muziek uit deze tijd toont een intense persoonlijke expressie.

De begrafenis van Ludwig van Beethoven bracht een grote menigte op de been

Beethoven schreef negen van zijn tien vioolsonates tussen 1797 en 1803. Dit was betrekkelijk vroeg in
zijn muzikale ontwikkeling en daarom zijn deze sonates minder revolutionair dan zijn latere composities. Maar toch heeft Beethoven met deze sonates de compositievorm ‘vioolsonate’ blijvend veranderd. Sonate nummer 8 is geschreven in 1801 of 1802 en valt daarmee aan het begin van Beethovens
middenperiode. Het werk kent een klassieke sonatestructuur maar aan het veelvuldige gebruik van
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syncopen en accenten na de tel is te merken dat hij zich losmaakte van het classicisme van zijn voorgangers.
(1843-1907) werd geboren in Bergen, Noorwegen. Zijn vader was zakenman en Brits
consul, zijn moeder was muziekdocent. Zijn eerste pianolessen kreeg hij van zijn moeder. Toen hij
vijftien was, werd hij aangenomen op het conservatorium van Leipzig, waar hij beïnvloed raakte
door de muziek van Mendelssohn en Schumann. In 1863 ging hij naar Kopenhagen om samen te
werken met de jonge Noorse componist Rikard Nordraak. Door Nordraak kwam hij in aanraking
met Noorse volksmuziek. Hij trouwde met zijn nicht Nina Hagerup, die zangeres was en later bij
uitstek de vertolker van zijn liederen zou worden. Als jongen kreeg Grieg pleuritis en daarvan is hij
nooit volledig hersteld. Zijn linkerlong werkte niet meer en hij moest het doen met een zwakke
gezondheid. Dit heeft zijn leven sterk bepaald, maar toch heeft hij enkele buitenlandse concertreizen
gemaakt. Meestal was hij echter te vinden in zijn huis ‘Troldhaugen’ nabij Bergen.
Grieg schreef nauwelijks lange composities. Hij is vooral bekend geworden door zijn
voor piano, de Holberg Suite en Peer Gynt. Als miniaturist was hij geniaal. Zijn muzikale taal is
poëtisch en hij verwerkte veel Noorse volksmuziek in zijn composities. Hij schreef drie vioolsonates
en alle drie bevatten ze verwijzingen naar Noorse volksliederen. Zijn tweede vioolsonate schreef
Grieg in de drie weken na zijn huwelijk in 1867. Het is een van de lichtvoetigste stukken die hij
gecomponeerd heeft en geen enkel ander
stuk van zijn hand kent zoveel Noorse
elementen. Niet alleen gebruikt hij Noorse
volksliedjes, ook past hij stijlelementen uit de
Noorse volksmuziek toe, zoals typische
ritmische patronen en melodische
wendingen. De vioolpartij knipoogt hier en
daar naar de Hardanger vioolmuziek. Toen
Grieg de sonate aan zijn docent Niels Gade
gaf, verklaarde deze dat het werk ‘te Noors’
was en dat de volgende sonate minder
Noors moest zijn. Volgens de overlevering
antwoordde Grieg koppig dat zijn volgende
sonate nog Noorser zou zijn dan deze.
(1845-1924) was het jongste
kind uit een cultureel gezin uit Pamiers, een
Franse stad aan de voet van de Pyreneeën.
Hij was de enige van zes kinderen die blijk
gaf van muzikaal talent. Toen hij negen was,
ging hij naar de opleiding voor klassieke- en
kerkmuziek van Louis Niedermeyer in Parijs,
waar uitmuntend onderwijs werd gegeven. In
1861 overleed Niedermeyer en kreeg de
jonge Fauré les van Camille Saint-Saëns. SaintSaëns speelde na afloop van de reguliere
lessen vaak muziek van tijdgenoten voor zijn
leerlingen. Dit is van grote invloed geweest
op Fauré en de twee componisten zijn altijd
bevriend gebleven. In 1865 studeerde Fauré
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Notities bij het concert (vervolg)
af met onderscheidingen voor orgel, piano, harmonie en compositie, en een diploma als
.

enkele fragmenten bewaard gebleven en daaronder zijn variaties op een thema van Grieg. Op zijn
veertiende werd hij aangenomen op het conservatorium van Parijs. Vanwege zijn eigenzinnigheid
kreeg hij na enkele jaren problemen met zijn docenten en hij verliet het conservatorium voortijdig.
Hij nam echter privélessen en bleek zich onder zijn eigen voorwaarden goed te kunnen ontwikkelen.
Maurice Ravel wordt vaak gezien als een impressionistische componist, net als zijn tijd- en
landgenoot Claude Debussy, maar geen van beiden waren blij met die benaming. Na zijn
conservatoriumtijd ontwikkelde Ravel een eigen componeerstijl. Hij gebruikte elementen uit de
barok, het neoclassicisme en uit de jazz. Hij experimenteerde graag met de muzikale vorm, wat het
duidelijkst is in zijn bekende Boléro. Zijn Tzigane voor viool en piano werd voor het eerst uitgevoerd
in 1924 en de piano was daarbij voorzien van luthéalregisters. De luthéal was net uitgevonden en
kon een piano o.a. laten klinken als een klavecimbel, harp of cimbalon. De cimbalonklank versterkte
het zigeunerachtige van de Tzigane. Later bewerkte Ravel de pianopartij voor orkest. Overigens
moet de Tzigane niet zozeer gezien worden als een voorbeeld van Roma zigeunermuziek, maar als
een compositie in ‘exotische’ stijl. In dit werk laat Ravel zien dat hij in staat was een violistisch
showstuk te schrijven dat kon wedijveren met soortgelijke werken van Paganini en Sarasate.
Roelie Koobs, januari 2016

Na zijn afstuderen werkte Fauré als organist en muziekdocent. Hij hield nauwelijks tijd over om te
componeren. En voor wat hij schreef, kreeg hij vrijwel niets betaald door zijn uitgever: 50 franc per
compositie, inclusief de rechten. Ook toen hij directeur van het Parijse conservatorium werd, kwam
hij niet aan componeren toe. Daarom trok hij zich ’s zomers terug op het platteland. Pas tegen het
eind van zijn leven werd hij bekend als componist, aanvankelijk alleen in Frankrijk en Engeland. Van
Fauré’s muziek wordt wel gezegd dat die de laat-Romantiek verbindt aan het modernisme. Toen
Fauré geboren werd, componeerde Chopin nog en toen hij overleed, werd er al atonale muziek
geschreven. De destijds vernieuwende muziek van Fauré heeft de generaties na hem vooral beïnvloed
op het gebied van harmonie. Hij zocht een evenwicht tussen compositieregels en expressie. Zijn
muziek is vaak ingetogen en fijnzinnig en hij had een voorkeur voor het schrijven voor kleine
bezettingen. Gabriel Fauré schreef twee vioolsonates met een tussenperiode van 40 jaar. De eerste
sonate, uit 1876, is de bekendste. Het is een belangrijk werk in de geschiedenis van de kamermuziek.
Elk van de vier delen heeft een of meerdere prachtige lyrische thema’s en de lange muzikale lijnen
nemen de luisteraar meteen mee de muziek in.
(1875-1937) werd geboren in de Frans-Baskische stad Ciboure, nabij de Spaanse grens.
Hij was de oudste zoon van een succesvolle werktuigbouwkundige die tevens uitvinder en een goede
amateurmusicus was. Zijn moeder was een trotse Baskische die weliswaar maar weinig scholing had
genoten maar goed kon converseren en uitgesproken meningen had, die Ravel sterk hebben
beïnvloed. Wellicht heeft Ravel zijn eerste muziekonderricht ontvangen van zijn vader. Op zijn
zevende nam hij pianoles en vijf jaar later kreeg hij compositieles. Hij was geen wonderkind maar
zeker muzikaal begaafd; het componeren kostte hem weinig moeite. Van zijn eerste composities zijn

Een ‘kiekje’ met Ravel op de voorgrond en recht boven hem componist Florent Schmitt

Agenda 2016-2017 seizoen 43

Agenda 2015-2016 seizoen 42
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zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

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

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

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

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Bob van der Ent (viool) & Daniël Kramer (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

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

zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Blokfluit Kwartet

Veluvine Nunspeet

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur

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

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Veluvine Nunspeet
zondag 14 februari 2016
1 programma
2 informatie over de musici
3/4 notities bij het concert
5 agenda seizoen 2015/16 en 2016/17
6 contact en locaties

Fotografie: Annemarijne Bax

Programma

(1770-1827)
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1. Allegro comodo
2. Larghetto sostenuto
3. Rondo-Allegretto

1918-1990)

( 1911-1987)
1895-1963)

(1685-1750)

1882-1971)

(1935)

1. Fuga Prima Ex C
2. Interludium: Leicht bewegt
3. Fuga Secunda Ex G
4. Interludium
5. Fuga Tertia Ex F

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Gavotte 1 & 2
6. Gigue

1. Poco lento cantabile
2. Vivo
3. Adagio non troppo alla sarabanda
4. Finale (Quasi variazioni, Molto moderato e pesante)

Biografie
Informatie
musici
over de musici
Gevoel en verstand: de rol van muziek in de eeuwige zoektocht naar balans. In de Klassieke
Oudheid vertegenwoordigde het snaarinstrument de rationele schoonheid en orde van Oppergod
Apollo. Daar tegenover stond het blaasinstrument, gebruikt voor de uitbundige feesten voor
Dionysos, vertegenwoordiger van de emotionele roes.

Pagina
Pagina2 2
Zij is verbonden als hoofvak-docente aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, voor de
master-specialisatie Pianotrio aan het Conservatorium van Amsterdam en aan het AMT voor jong
talent. Larissa Groeneveld bespeelt een Domenico Busan cello uit Venetië, 1763.
www.larissagroeneveld.com

Celliste Larissa Groeneveld en klarinettist Lars
Wouters van den Oudenweijer brengen en mengen
hun bijzondere klanken in een programma met
werken uit verschillende stijlperioden, waarin de
rede en de emotie vechten om voorrang.
Uitblinkend in intellectueel spel en gepassioneerd
samenspel brengen beide musici een veelzijdig
programma. Laat u meenemen in deze muzikale
zoektocht naar balans...
‘Larissa Groeneveld, onthoud die naam’, schreef Le
Figaro in 1995.
vaste
In de loop der jaren heeft
ensembles gevormd, met pianist Frank van de Laar
,het Osiris Trio en met harpiste Gwyneth Wentink.
Ze concerteerde met onder andere Giora Feidman,
Natalia Gutman, Herman Krebbers, Reinbert de
Leeuw en Giovanni Sollima.

Klarinettist Lars
r (1977) studeerde bij Walter Boeykens aan het
Rotterdams Conservatorium en vervolgde zijn studie bij Charles Neidich aan The Juilliard School
te New York, mede dankzij the Fullbright Scholarship.
Hij behaalde eerste prijzen bij diverse nationale en internationale concoursen zoals het
“International Competition For Youth” (Lissabon 1994), RTBF “Jeunes Solistes” (Brussel 1993),
Prinses Christina Concours (Den Haag 1992 en 1993) en Stichting Jong Muziektalent Nederland
(Utrecht 1991)
In 1999 debuteerde Lars succesvol met een recital in het Concertgebouw te Amsterdam in de serie
“Jonge Nederlanders” en verzorgde in de Rising Stars Concertserie solo optredens in New York en
op de grote Europese concertpodia. Sindsdien speelt hij regelmatig op de internationale podia.
Als solist speelde hij met diverse orkesten in binnen- en buitenland zoals, Rotterdams
Philharmonisch Orkest, Radio Kamer Filharmonie, Amsterdam Sinfonietta, Philharmonie
Zuidnederland en Nieuw Ensemble. Hij speelde regelmatig kamermuziek met strijkkwartetten en
ensembles zoals, Skampa, Ebène, Ad Libitum, Danèl,
Manderling, Auryn en Altenberg Trio Wien.
Hij kreeg in 2003 de Edison voor zijn debuut cd in
de categorie “Young Masters”. Zijn verschillende
opnames voor Challenge Records en Naxos werden
met lovende kritieken ontvangen.

Haar opleiding volgde Larissa Groeneveld aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij Dmitri
Ferschtman, waar zij in 1990 met de hoogste
onderscheiding afstudeerde. Zij zette haar studie
voort bij Natalia Gutman aan de Hochschule für
Musik in Stuttgart, en volgde lessen bij onder andere Mstislav Rostropovich, Daniel Shafran en Yo
Yo Ma.

In seizoen 2014-15 had hij de eer om als “Artist in
Residence” in Musis Sacrum Arnhem een serie van
concerten te vertolken.

Vele vooraanstaande Nederlandse componisten schreven composities voor haar, onder ander
Theo Loevendie, Theo Verbey en het dubbelconcert voor haar en Ernst Reijseger door Guus
Janssen. Tijdens de Amsterdamse Cellobiënnale 2010 speelde zij de wereldpremière “Bandersnatch
voor cello en pianola” van Theo Verbey, en in 2012 “Words and song without words” van Yannis
Kyriakides.Het stuk is bekroond met de International Composers Rostrum Prize 2014.

Sinds 2000 is hij de klarinettist bij Spectrum Concerts
Berlin en speelt in ensembles als Nieuw Amsterdams
Peil, Orlando Quintet, Insomnio en Lunatree. Als
hoofdvakdocent is hij verbonden met het Fontys
Conservatorium te Tilburg.

Met het Osiris Trio geeft zij vele concerten over de hele wereld. Het trio werd veelvuldig
bekroond, onder andere in 1992 met de Philip Morris Finest Selection en met de prestigieuze
Annie Bosboom Prijs 1997. In 1996 speelden ze in de serie Rising Stars, met een concert in de
Carnegie Hall in New York.

www.larzetto.com

In 1988 debuteerde Larissa Groeneveld in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam
met het Tripelconcert 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. In 2005 speelde zij het celloconcert
van Gulda met de leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Foto’s van Larissa en Lars: Marco Borggreve
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Notities bij het concert
Een bijzondere combinatie van twee melodie-instrumenten levert bijna vanzelf ook een bijzonder
programma op met muziek die zelden op concerten te horen is.
Rond 1825 verscheen bij muziekuitgeverij André in Offenbach een bundel met drie ‘Duos’ voor klarinet en fagot, die op de titelpagina werden toegeschreven aan
. Omdat er geen handschrift
of andere oude uitgave van bewaard is gebleven, bestaat er onder musicologen enige twijfel over die
toeschrijving. In de ‘officiële’ lijst van Beethovens werken zijn de duo’s voor de zekerheid wel opgenomen, als ‘Werke ohne Opuszahl’ (WoO) 27. Aangenomen wordt dat ze, als ze echt van hem zijn,
geschreven zijn rond de tijd van zijn vertrek uit Bonn naar Wenen in 1792, nog voor zijn leerperiode
bij Haydn, en lang voor de grote symfonieën, sonates, concerten en strijkkwartetten waarmee hij de
muzikale wereld van zijn tijd op zijn kop zou zetten. Beethoven had zich in Bonn al een flinke dosis
vakmanschap eigen gemaakt en ook ervaring opgedaan met het schrijven voor ensembles van blazers, die toen erg in de mode waren. Zulke muziek werd meestal geschreven in opdracht van welgestelde amateurs, meer voor het genoegen van de spelers dan om er een publiek mee te imponeren.
Dat zal ook wel het geval geweest zijn met deze duo’s. Vandaag horen we het eerste van de drie,
waarbij de fagot vervangen is door een cello, een soort aanpassing die rond 1800 de gewoonste zaak
van de wereld was. Het duo is opgezet als een driedelige sonate volgens het patroon snel-langzaamsnel, met een opvallend kort middendeel. Het laatste deel is een rondo: het begint met een kort, gemakkelijk in het gehoor liggend melodietje, dat dient als refrein en in de loop van het stuk een aantal
keren terugkomt. De stijl sluit nog nauw aan bij die van Mozart, Beethovens grote idool in die tijd.
Ludus minor (1944) voor klarinet en cello
van
is een werk van een
heel andere orde. De titel, ‘Kleiner spel’,
en ook de opzet verwijzen naar een ander, veel groter werk van Hindemith, Ludus tonalis (’Tonaal spel’) voor piano, dat
hij twee jaar eerder had geschreven. Hij
had in de jaren 1920 een avontuurlijke
stijl ontwikkeld, speels maar ook zeer
complex, zonder zich veel zorgen te maken over de vraag of luisteraars wel een
houvast hadden in de vorm van een
grondtoon; hij gold in die tijd als een van
de pioniers van de moderne muziek.
Toen hij in 1927 leraar compositie werd
in Berlijn brak voor hem een periode van
bezinning aan. Hij kwam tot het inzicht
dat muziek om begrijpelijk te zijn grondtonen nodig heeft en werkte een techniek
uit om, zonder terug te vallen op de dore-mi-achtige toonladders van vroeger,
toch een duidelijke tonale samenhang te
bereiken. Tegelijk werd zijn muziek over

het algemeen veel soberder. Hij nam een voorbeeld aan achttiende-eeuwse opvattingen over componeren: muziek moest niet de diepste persoonlijke emoties van de componist uitdrukken, maar in
de eerste plaats dienstbaar zijn, en componeren was vooral een ambacht. Bach was zijn grote voorbeeld. Het toppunt van ambachtelijk componeren was voor Bach het maken van fuga’s, composities
voor een vast aantal partijen, waarin een of meer thema’s door al die partijen op een systematische
manier worden verwerkt, elkaar voortdurend imiterend. Hindemiths Ludus tonalis is een bundel van
twaalf fuga’s, waarin elke toon in het moderne toonsysteem één keer grondtoon is, verbonden door
tussenspelen. Het voorbeeld van Bachs ‘Wohltemperirte Clavier’, dat bestaat uit preludes en fuga’s in
alle toonsoorten, is hier overduidelijk. In Ludus minor beperkt Hindemith zich tot drie fuga’s, een in
C (d.w.z. met C als grondtoon), een in F en een in G, met vrijere tussenspelen die de tooncentra met
elkaar verbinden.
Van
zelf horen we de vijfde van zijn zes suites voor cello solo (enkele jaren
geleden stond de tweede op het programma). Waarschijnlijk schreef Bach deze suites tussen 1717 en
1723, toen hij kapelmeester was aan het hof van de jonge vorst Leopold in Köthen, voor een van de
musici in diens hoforkest. Het is muziek waar cellisten hun hele leven mee bezig blijven.
Een suite bestaat in principe uit een aantal dansen, vaak voorafgegaan door een prelude (voorspel).
In het geval van de Vijfde Suite is die prelude opgezet als een ouverture in Franse stijl: een inleidende, statige mars, gevolgd door een snelle, meer dansende beweging, met in de structuur veel fugaelementen. Die ene cello moet dus de meerstemmigheid van een fuga suggereren! Bij de dansen heeft
Bach het patroon van zijn suites voor klavecimbel aangehouden: een allemande (rustige tweedelige
maat), een courante (matig snelle driedelige maat), een sarabande (langzame driedelige maat, waarin
de tweede tel vaak een zekere 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 gavottes (een levendige tweedelige maat). Een bijzonderheid van deze suite is nog dat Bach de hoogste snaar van de cello, de A-snaar, een hele toon
lager laat stemmen, naar G, om bepaalde akkoordgrepen (meer snaren tegelijk) mogelijk te maken.
was
Ook voor
componeren een ambacht.
Hij wachtte nooit op inspiratie maar werkte volgens een
vaste dagindeling. Ideeën
kwamen vanzelf als hij eenmaal bezig was. In 1919, toen
hij zijn Drie stukken voor klarinet solo schreef, werd hij
algemeen gezien als een van
de belangrijkste moderne
componisten. Die reputatie
was vooral gebaseerd op zijn
grote balletten, De Vuurvogel, Petroesjka en Le Sacre du
Printemps, die alle drie om
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een enorm orkest vragen. De Eerste Wereldoorlog had hem min of meer gedwongen om andere wegen in te slaan en voor kleinere bezettingen te gaan schrijven, met behoud van de vernieuwingen die
hij met name had verwerkt in de Sacre, het meest radicaal moderne van de balletten. Die vernieuwingen hielden voor een groot deel verband met zijn Russische achtergrond. De belangrijkste was
een nieuwe benadering van het ritme, die niet meer uitgaat van een vaste maat. Ritmische patronen
worden vaak herhaald met bijvoorbeeld één tel of één noot extra of minder. In feite wordt zo een
principe uit Russische volksmuziek systematisch uitgewerkt. Ook Stravinsky’s melodiek is sterk door
de Russische traditie beïnvloed.
Het eerste van de Drie stukken voor klarinet solo, het meest ‘Russische’, heeft een meditatief karakter
en speelt zich helemaal af in het laagste register van de klarinet. Het tweede is zeer levendig en volgens Stravinsky zelf geïnspireerd door de eerste jazz-improvisaties die hij kort na de oorlog te horen
had gekregen (hij woonde in die tijd in Frankrijk). Hij heeft het wel eens een ‘portret’ van een improvisatie genoemd (waarbij we onder ‘portret’ niet moeten denken aan een goed gelijkend schilderij, maar meer aan het soort portretten dat schilders als Picasso in die tijd maakten). Het derde is een
grillige dans met ragtime-achtige ritmes. De stijl herinnert aan de ballet/pantomime L’histoire du soldat (Het verhaal van de soldaat), dat Stravinsky kort daarvoor had geschreven.
De Engelse componist
is een typisch voorbeeld van een ras-muzikant die een groot talent voor
componeren heeft, zonder een vernieuwer te zijn. Harvey is zelf klarinettist en saxofonist en heeft veel gedaan
voor de promotie van het ‘klassieke’ saxofoonspel. Het
ligt dan ook voor de hand dat hij het meest heeft geschreven voor blazers, met name klarinet en saxofoon.
It ain’t necessarily so is de derde van Harvey’s Three Etudes on Themes of Gershwin, drie etudes (oefenstukken)
gebaseerd op bekende songs uit Gershwins beroemde
‘jazz-opera’ Porgy and Bess. Het woord ‘Etude’ betekent
hier niet dat het stuk bedoeld is om één bepaald aspect
van de speeltechniek te oefenen, maar wel dat het de
speler voor flinke technische uitdagingen stelt. Harvey
heeft Gershwins materiaal met veel vakmanschap en fantasie uitgewerkt tot een stuk waar voor de luisteraar veel
plezier aan te beleven is.
zullen de meesten van ons zich herinneren als een van de grootste dirigenten van zijn tijd; zijn roem als componist berust vooral op de
verfilmde musical West Side Story en een paar grote, dramatische orkestwerken. In werkelijkheid was
hij een bijzonder veelzijdige componist, met een omvangrijk oeuvre van grote en ook kleinere werken in allerlei genres. Zijn muziek bevat elementen uit uiteenlopende stijlen: Amerikaanse muziek van
vorige generaties (hij beschouwde Copland als een groot voorbeeld), jazz, Latijns-Amerikaanse dansmuziek, Mahler, Stravinsky, maar ook Bach.
Bernstein schreef zijn Variations on an Octatonic Scale (‘Variaties op een octotonische toonladder’)
eind 1988, oorspronkelijk voor blokfluit en cello – een van zijn vrienden had een dochter die blok-

fluit speelde. Door de beperkte omvang van een blokfluit is de blokfluitpartij niet speelbaar op één
instrument; de speler moet een paar keer wisselen. In de versie met klarinet is dat niet nodig.
De octotonische toonladder is een speciale toonladder die door veel twintigste-eeuwse componisten
is toegepast. Ook jazz-musici werken er graag mee in hun improvisaties. Hij bestaat uit een regelmatige afwisseling van hele en halve toonsafstanden, wat vanzelf leidt tot acht verschillende tonen (de
traditionele do-re-mi-toonladders hebben maar zeven verschillende tonen en twee halve toonsafstanden). Een van de eigenaardigheden is dat niet één maar wel vier tonen tegelijkertijd als grondtoon
kunnen werken.
In het thema (dat Bernstein had ontleend aan zijn eigen ballet Dybbuk) speelt de cello direct aan het
begin de eerste vijf tonen van de toonladder, waarna de klarinet het overneemt. Het thema wordt
gevolgd door vier variaties met heel verschillende karakters. Het stuk eindigt met een korte ‘coda’. In
hun ingetogen tweestemmigheid herinneren deze variaties vaak aan Bach, vooral diens tweestemmige Inventies.
De muzikale ontwikkeling van de Engelse componiste
begon toen ze als kind een ukelele
wist te bemachtigen en zichzelf daarop leerde spelen. Haar eerste poging tot compositie was een foxtrot voor dit instrument. Ze was al 17 toen het tot haar doordrong dat ze degelijk les moest nemen,
wat ze in de volgende vier jaar dan ook deed: piano, compositie, pauken en dirigeren. Ze was heel
productief, maar ook erg kritisch op haar eigen werk. Vrijwel alles wat ze voor 1940 had geschreven
heeft ze later vernietigd, en ook later had ze vaak twijfels over de kwaliteit. Ze had een duidelijke
voorliefde voor ongewone combinaties van instrumenten; een van haar werken is een Sonatina pastorale voor mondharmonica en klavecimbel. Haar muziek is altijd expressief, helder van structuur en
heel toegankelijk geschreven.
De Sonate voor klarinet en cello was in 1947 een van de eerste stukken waarmee Phyllis Tate bekendheid kreeg, door een uitvoering tijdens een concert in het London Contemporary Music Centre.
Net als bij veel andere grote sonates sinds Beethoven zijn er vier delen. Daarbij valt op dat het eerste
deel niet zoals gebruikelijk snel en energiek is, maar een zangerig karakter en een rustig tempo heeft.
Hans Maas
5 februari 2016

Phyllis Tate in 1949
bij het Cheltenham Music
Festival (UK) met andere
(hier niet of nauwelijks
bekende) componisten
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zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

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

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

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

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Bob van der Ent (viool) & Daniël Kramer (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

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

zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Blokfluit Kwartet

Veluvine Nunspeet

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur

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

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Oude Kerk Ermelo
zaterdag 5 maart 2016
1 programma
2 informatie over de musici
3/4 notities bij het concert
5 agenda seizoen 2015/16 en 2016/17
6 contact en locaties

Programma
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(1659-1695)

(1792-1868)

(1860-1911)

In einem Satz

(1882-1971)

1. Allegro moderato
2. Adagio
3. Gigue. Allegro

(1872-1958)

1. Allegro con fuoco
2. Andante
3. Fantasia quasi variazioni

Biografie
Informatie
musici
over de musici
piano, studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam
bij Mila Baslawskaja. In 2004 sloot hij zijn Bachelorfase af en werd hij toegelaten tot de
Masterfase die hij volgde bij Jan Wijn te Amsterdam. In 2007 sloot hij zijn Master
opleiding glansrijk af. Maarten won zowel solo als in kamermuziekverband prijzen op
diverse concoursen.
De in New York geboren
treedt op in Amerika, Europa en Japan. Ze
speelt in verschillende kamermuziekgezelschappen. 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. Ze is concertmeester van de Radio
Kamer Filharmonie. Resnick bespeelt een Francesco Ruggieri viool uit Cremona, 1692.
studeerde aan het Tsjaikovski Conservatorium te Moskou bij Galina
Odinets en aan het Maastrichts Conservatorium bij Mikhail Kugel. Als solist trad hij
onder andere op met vooraanstaande orkesten. Mikhail Zemtsov is veelvuldig te horen
op internationale festivals. Sinds 2001 is Mikhail Zemtsov aanvoerder altviolist van het
Residentie Orkest. Hij is winnaar van de ‘1st International Viola Competition’ en de
‘Elisa Mayer String Competition’.
studeerde 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 rondde haar studie af met het Performer diploma. Ze maakte
concertreizen naar vele landen in Europa, in Noord- en Zuid-Amerika, Hong Kong en
Israël.
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. Als docent is hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. In
1999 speelde hij Nederlandse composities voor contrabas en piano in de Verenigde
Staten tijdens een festival van de University of Iowa.

Foto’s: Emelie Schäfer
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Notities bij het concert
Vijf instrumenten en vijf componisten uit verschillende periodes, maar ook vijf verschillende combinaties van instrumenten: we horen vandaag een bijzonder gevarieerd programma.
In het handschrift waarin
zijn Fantasieën (hij schreef zelf ‘Fantazia’s’) noteerde staat bij
ieder stuk een datum in juni of juli 1680. Hij was nog geen 21 jaar maar wel al een volleerd vakman
en ging een grandioze maar helaas korte carrière tegemoet, die zich vooral zou afspelen aan en rond
het hof van verschillende Engelse koningen. De data van de Fantasieën zijn waarschijnlijk de data van
dit ‘netschrift’, en het is mogelijk dat ze nog een paar jaar eerder zijn geschreven. Purcells Fantasieën
zijn de laatste voorbeelden van een typisch Engels genre. Een Fantasie was in het zeventiende-eeuwse
Engeland een werk voor een aantal gelijkwaardige instrumentale stemmen, die elkaar vrijwel voortdurend imiteren. Er zijn meestal enkele aparte onderdelen die ieder een eigen thema, tempo en karakter hebben, maar zonder onderbreking in elkaar overgaan. Een bijzonder kenmerk van Purcells
Fantasieën is de gedurfde harmoniek: de stemmen gaan soms zo
eigenwijs hun eigen gang dat de
samenklank geweldig begint te
wringen, maar uiteindelijk lossen
alle spanningen toch op. In de
twee Fantasieën die op het programma staan, het meest in nr. 12,
past Purcell op zijn thema’s twee
oude technieken toe. De ene heet
‘omkering’, wat inhoudt dat een
beweging omhoog door de andere stem wordt geïmiteerd met dezelfde beweging omlaag en
andersom. De andere is ‘vergroting’; daarbij wordt het thema
twee, vier of zelfs acht keer zo
langzaam gespeeld als oorspronkelijk, terwijl in andere stemmen
de ‘gewone’ vorm te horen is.
Purcell bewijst overtuigend dat hij,
net als later J.S. Bach, in staat was
zulke technische kunststukjes in te
zetten om muziek met een grote
zeggingskracht te maken.
in 1876 begon te werken aan zijn pianokwartet studeerde hij aan het conservaToen
torium in Wenen piano en compositie. Het liep tegen het einde van zijn eerste jaar, hij was pas vijftien of zestien. Hij was een briljante student: in dat eerste jaar verwerkte hij de leerstof van drie jaar.
Dat hij zich later zou ontwikkelen tot een van de grootste dirigenten van zijn tijd en tot de componist van monumentale symfonieën en prachtige orkestliederen hebben sommigen misschien toen al
vermoed. Aan het enige deel van het kwartet dat hij voltooid heeft is in ieder geval goed te horen,

dat hij veel in zijn mars had en bovendien vastbesloten was de wereld in muziek te zeggen wat hij te
zeggen had. Als dat nog niet met een groot symfonieorkest kon, moest het maar met een pianokwartet; bij de premiere, tijdens een concert van het
conservatorium, zat hij zelf aan de piano. De geweldige emotionele lading van zijn latere werk kondigt
zich al aan: bij de eerste inzet van de strijkers, na
acht maten, staat ‘met hartstocht’, even later is de
aanwijzing ‘zeer hartstochtelijk’. Maar Mahler was
zich er blijkbaar ook al van bewust dat die emotionaliteit gedragen moest worden door een sterke
beheersing van de structuur. Die volgt de traditionele opzet voor een eerste deel van een symfonie of
kamermuziekwerk, waarbij opvalt dat Mahler zijn
grote spanningsbogen niet opbouwt door lang uitgesponnen melodieën, maar voornamelijk met behulp van twee kernachtige motieven. Het eerste
daarvan, dat meteen aan het begin heel laag in de
piano klinkt, omvat maar drie noten. Het wordt
later in het stuk ook twee en vier keer zo snel gespeeld, zogenoemde ‘verkleiningen’.
Italië – en heel Europa – maakte woelige tijden
door toen
er opgroeide. Hij
had wel het geluk dat zijn beide ouders ‘in de
muziek’ zaten: zijn moeder was zangeres, zijn
vader hoornist en trompettist, in de opera nog
wel. Misschien is er wel nooit een componist geweest met zo’n sterk instinct voor theater als hij.
En misschien is er ook nooit een componist geweest die zo beroemd èn rijk geworden is met
zijn opera’s, waarvan de bekendste waarschijnlijk
De barbier van Sevilla is. Maar zijn laatste opera,
Willem Tell, schreef hij in 1829, toen hij pas 38
was. Hij woonde toen al een aantal jaren in Parijs. Het soort opera dat toen in de mode kwam,
en waar Willem Tell een schitterend voorbeeld
van is, beviel hem niet. Hij kon het zich veroorloven zich uit de theaterwereld terug te trekken en
zich aan zijn liefhebberijen te wijden, waaronder
koken. Hij componeerde nog een paar grote
geestelijke werken, en verder een flink aantal
stukken voor piano en voor kleine instrumentale
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en vocale bezettingen, die hij uiteindelijk met een stevige dosis zelfspot bundelde onder de titel ‘Zonden van mijn oude dag’. Er zijn heel wat juweeltjes bij, en Larme pour basse (‘Traan voor contrabas’)
is daar een van. Het is salonmuziek van superieure kwaliteit, een uitstekend voorbeeld van Rossini’s
vermogen om met heel eenvoudige middelen pakkende melodieën te maken die onmiddellijk aanspreken èn die tegelijk de stem, of in dit geval het instrument, ‘op het lijf’ geschreven zijn.
was een Zwitserse componist,
die vanaf 1946 in Nederland heeft gewoond
(nadat hij weduwnaar was geworden was hij
hertrouwd met de Nederlandse fluitiste Maria Boeke). Pas relatief laat, in de jaren 1920
en 1930, ontwikkelde hij een persoonlijke
stijl, wat zou uitmonden in bijvoorbeeld zijn
Petite Symphonie Concertante voor klavecimbel, piano, harp en strijkers (1944/45),
het werk waarmee hij internationaal bekend
werd.
In 1925 bestelde een rijke Amerikaan bij hem
een trio voor viool, cello en piano waarin
Ierse volksmuziek verwerkt moest zijn. Martin was in die tijd erg geïnteresseerd in volksmuziek als inspiratiebron. Hij vond zijn
materiaal in een bibliotheek in Parijs, waar
hij in die jaren woonde. De oude volksmelodieën met hun vitale ritmiek en hun eigen,
voor modernere oren een beetje exotische
toonsoorten hielpen hem om verder afstand
te nemen van de laat-romantische muzikale
taal waarmee hij was opgegroeid. In de vrije
manier om met samenklanken om te gaan is
de invloed van eigentijdse Franse voorbeelden zoals Debussy te horen. Het opschrift van het laatste
deel, ‘gigue’, heeft niets te maken met de gestileerde dans uit de achttiende eeuw die we kennen van
suites van bijvoorbeeld Bach, maar alles met de ‘rauwe’ oerversie, de Ierse jig. De opdrachtgever was
overigens niet blij met de originaliteit van Martins Trio sur des mélodies populaires irlandaises, en
trok zijn opdracht in...
een Engelsman, en ook hij heeft een grote rol gespeeld
Net als Purcell was
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 1907-1908 nam hij, intussen 35 jaar oud, in
Parijs drie maanden les van Ravel, die drie jaar jonger was dan hijzelf. 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 een groots opgezet stuk in een

laat-romantische 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 werd
het voor het eerst uitgegeven. 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 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.
Hans Maas
26 februari 2016
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zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

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

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

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

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Bob van der Ent (viool) & Daniël Kramer (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

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

zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Blokfluit Kwartet

Veluvine Nunspeet

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur

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

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

De Verbeelding Zeewolde
zondag 20 maart 2016
1 programma
2 informatie over de musici
3/5 notities bij het concert
6 agenda seizoen 2015/16 en 2016/17
7 contact en locaties

Franz Schubert

Programma

(1784-1859)
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Sei still mein Herz (Karl Friedrich)

Zwiegesang (Robert Reinick)

Wiegenlied (August Heinrich Hoffman von Fallersleben)

Das heimliche Lied (Ernst Koch)

(1797-1828)

(1810-1856)

- deel IV: sehr langsam

(1862-1921)

(1876-1906)

Ballade

(1960-heden)

Wishes for the Cloths of Heaven (W.B. Yeats)
Travelling (William Wordsworth)
No time (W.H. Auden)

A Drinking Song (W.B. Yeats
A Poet to his Beloved (W.B. Yeats)
Usk (T.S. Eliot)

(1906-2005)

Piping Down the Valleys Wild
The Echoing Green (W.Blake)

The Shepherd,

(Tussen haakjes de namen van de tekstdichters)

Scherzo

Biografie
Informatie
musici
over de musici
De Zwitserse sopraan
studeerde eerst aan de Hochschule für Musik in Bern bij
Elisabeth Glauser. Daarna vervolgde zij haar studie aan het Conservatorium van Amsterdam bij
Udo Reinemann en Margreet Honig waar zij in 2004 succesvol haar Masterdiploma uitgereikt
kreeg.
Sabine Wüthrich won verscheidene prijzen waaronder in 2008 de 1e prijs aan het Concorso
Internazionale di Canto Solistico Seghizzi in Gorizia en in 2007 de 1e prijs op de Nederlandse
Vocalistenpresentatie (voormalig Erna Spoorenberg concours).
Tijdens haar studie ontving Sabine drie keer achter elkaar de studiebeurs van de Zwitserse Kiefer
Hablitzel Stichting.
Als solist heeft Sabine gewerkt met als Paul McCreesh, Daniel Klajner, Lucas Vis, Henrik Schaefer,
Etienne Siebens, Frédéric Desenclos, Otto Tausk en Reinbert de Leeuw en trad zij op met onder
andere het Berner Sinfonie Orchester, Holland Symfonia, het Doelen Ensemble, het Ensemble Nieuwe
Muziek en met het National Jeugd Orkest.
Zij was te gast op het Norwich & Norfolk Festival, het Tallinn Autumn Festival for Contempory
Music, de Thuner Schlosskonzerte, de Cambridge Early Music Series, het Stratford-upon-AvonFestival en het Festival de Musique de Sully et du Loiret.
Prominente componisten Daan Manneke, Willem Wander van Nieuwkerk en Jan van de Putte
hebben werk aan haar opgedragen en zij had de grote eer om meerdere keren met de beroemde
componiste Gubaidulina te werken en veel van haar kamermuziek uit te voeren.
Masterclasses met Dawn Upshaw, Edith Wiens, Francoise Pollet, Jard van Nes, Rudolf Jansen en
Roger Vignoles geven haar steeds weer nieuwe artistieke impulsen.
In december 2012 heeft Sabine haar solistendebuut gemaakt in de Grote zaal van het
Concertgebouw Amsterdam met Bachs Mattheus-passie.
is inmiddels een veelgevraagd- en gehoord klarinettiste. Afgestudeerd aan het
Conservatorium van Amsterdam bij de docenten Herman Braune (DM met onderscheidingen) en
George Pieterson (2e Fase met onderscheidingen), is zij op vele vlakken in de muziekwereld actief.
Céleste werkt sinds 2002 als klarinettiste in Het Brabants Orkest.
Haar doorbraak in de kamermuziek werd definitief in 2001, toen haar tijdens het jaarlijkse
concours om ‘de Vriendenkrans’ van Het Concertgebouw- en het Concertgebouw Orkest de eerste
prijs toegekend, alsmede een groot aantal andere prijzen, zoals de Persprijs, de
Publieksprijs en de Eduard van Beinumprijs werd toegekend.
In 2002 won zij de ‘Philip Morris Kunstprijs’ en werd zij verkozen voor deelname aan de
internationale serie ‘Rising Stars’ in het seizoen 2003 - 2004. Ten behoeve van deze serie recitals die haar in alle grote concertzalen in Europa bracht en ook haar debuut in Carnegie Hall (NY)
betekende - werd voor haar een compositieopdracht verstrekt aan componist Robin de Raaff
(‘Chalumeau’). In juli 2005 speelde zij dit werk ook op uitnodiging in Tokio (Japan). Diverse andere
componisten schreven inmiddels werken voor haar, zowel als soliste als in kamermuziekverband.
Ook werkte zij samen met een aantal bekende componisten, onder wie Karlheinz Stockhausen, Otto
Ketting, Theo Loevendie, en in 2006 nog met Sofia Gubaidulina.
Naast het zelf spelen, is Céleste ook actief in het opleiden van klarinettisten, als hoofdvakdocente
klarinet en coach kamermuziek aan het Utrechts Conservatorium.
geniet bekendheid als een veelzijdig en bevlogen pianist en is veelvuldig te horen
op binnen- en buitenlandse podia.
Van grote invloed zijn de lessen bij Ton Hartsuiker geweest, die hij op jonge leeftijd mocht
ontvangen. Zijn masterstudie aan het conservatorium van Amsterdam rondde hij af met
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onderscheiding bij docent Håkon AustbØ, die hem inwijdde in de geheimen van de pianistische
verfijning.
Verder hebben ontmoetingen met bv. Rudolf Jansen, Willem Brons, Murray Perahia en Claude
Helffer hem gevormd.
Als kamermusicus heeft hij het voorrecht samen te werken met inspirerende collega’s van
naam, zoals Nobuko Imai, Liza Ferschtman en Charles Neidich.
Ook mocht hij soleren met o.a. Het Residentie orkest, de Radio Kamer Filharmonie o.l.v. Peter
Eötvös, het Nederlands Kamerorkest o.l.v. Werner Herbers en het njo o.l.v. Reinbert de Leeuw.
Daniel is ook werkzaam als repetitor. In die hoedanigheid werkte hij o.a. met Nikolaus
Harnoncourt, Anne Sofie von Otter en Nicolai Znaider.
Zijn kwaliteiten bleven ook tijdens wedstrijden niet onopgemerkt. Zo viel hij in de prijzen op het
Prinses Christina Concours '94 (nationale 1e prijs), het concorso Seghizzi '08 (eerste prijs als duo
met sopraan Sabine Wüthrich) en het concours Olivier Messiaen in Parijs '07.

www.sabinewuthrich.com
www.celestezewald.com
www.danielkramer.nl
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Notities bij het concert
(1784-1859) is ondanks zijn grote populariteit in de negentiende eeuw nu een componist
geworden die een tussenpositie inneemt tussen obscuur en bekend. In termen van stijl neemt hij een
vergelijkbare ambigue positie in. Hij valt precies tussen het classicisme en de romantiek; hij was
bevriend met Beethoven tijdens zijn verblijf in Wenen (1813-1814), en bracht ook twee opera’s van
Wagner op het podium als programmeur en dirigent.
Zijn faam dankte Spohr in de
negentiende eeuw echter niet
alleen aan zijn composities. Hij
was daarnaast een beroemd
rondreizend violist, hij
dirigeerde, en organiseerde
muziekfeesten. Vanaf 1830
beëindigde hij het vele reizen,
en accepteerde hij een
aanstelling in Kassel als
hofcomponist bij Willem II van
Hessen-Kassel . Hier zou hij tot
zijn pensioen blijven.
Hoewel hij als componist geen
grote drang naar het nieuwe
ten toon spreidde, was hij wel
origineel in zijn keuze van de
instrumenten die hij bij elkaar
bracht. Hij schreef naast
symfonieën, opera’s,
vioolmuziek en
strijkkwartetten, ook een
nonet, een octet en sextetten
en kwintetten voor allerlei
verschillende bezettingen. De
voor sopraan, klarinet en piano, die Spohr in 1837 schreef, zijn daar een goed
voorbeeld van. De toevoeging van de klarinet aan de liederen is echter niet alleen toe te schrijven
aan zijn voorliefde voor bijzondere instrumentatie. Net als bij Mozart en Brahms was het een
bevriende klarinettist die Spohr inspireerde tot het componeren van stukken voor de klarinet. De
klarinet heeft dan ook een prominente en soms virtuoze rol in de vier liederen die op het
, een vrij romantisch lied (alleen de tekst al) mag de klarinet
programma staan. In
doen zijn naam (lied voor twee) volledig eer aan. De klarinet lijkt een
het bal openen..
volstrekt gelijkwaardige rol te vertolken naast de zangstem, soms samenvallend met de zangstem,
dan weer afgewisseld door de zang. In
is de hoofdrol duidelijk voor de sopraan, maar
in
, dat qua lengte en opbouw aan het eerste lied doet denken, zijn de rollen
weer volledig gelijkwaardig.
is waarschijnlijk het bekendste stuk dat voor dezelfde bezetting is
geschreven.
(1797-1828) schreef het in de laatste maanden van zijn leven voor sopraan en
vriendin Anna Milder. Het resultaat is wellicht het best te beschrijven als een mini-opera. Het lied
bestaat eigenlijk uit drie verschillende delen, elk met een eigen sfeer en ritme. Na een ouverture van
de piano verklankt de zacht opwellende noot van de klarinet misschien de roep van koe in de
alpenweide., Het lied vertelt daarna het driedelige verhaal van een herder die het gemis van zijn

geliefde te boven komt. De eerste vier strofen zijn gecomponeerd op tekst van Wilhelm Müller, die
ook
en
schreef. Daarin horen we de herder op de rots zijn
bezingen, en nog weemoediger worden bij horen van de eenzame echo van zijn eigen lied. Het
tweede deel bestaat uit twee strofen die lang aan de dichteres Helmina von Chézy zijn
toegeschreven. Karl August Varnhagen is de werkelijke schrijver. In dit deel worden de triolen uit de
piano vervangen door achtsten en slaat de weemoedigheid van de herder eerst om in nog dieper
lijden. In de tweede strofe van dit deel put de herder echter hoop uit zijn eigen ellende en zijn eigen
lied (in een moment van verlichtend zelfinzicht?), wat de weg vrij maakt voor het hoopvolle en
optimistischer klinkende slot. Dat bestaat uit een enkele strofe van wederom Müller. De herder komt
zijn misère te boven, en zet zijn leven weer in gang, wat wordt verklankt door de muziek.
(1810-1856) zijn
staat het vierde deel met de treffende
Uit
titel en aanwijzing
op het programma. Schumann baseerde het achtdelige pianostuk op
het karakter Johannes Kreisler, die in meerdere werken van de schrijver E.T.A. Hoffmann figureert.
Kreisler is een dirigent en muzikaal genie, die wordt geteisterd door een extreme overgevoeligheid.
De verschillende delen van het stuk weerspiegelen Kreislers uitersten van gemoedstoestand. In de
en
.
titels van alle delen worden dan ook sterke bijvoeglijke naamwoorden gebruikt als
De contrasten worden nog eens vergroot doordat de langzame delen worden geflankeerd door
delen met titels als
,
en
. Hoewel juist door deze structuur van
grote contrasten het stuk als geheel zo kenmerkt, blijft ook los gespeeld het diep doorvoelde karakter
van de delen overeind.

Diepenbrock door Jan Toorop

Voor de Amsterdamse autodidactische componist
(1862-1921) was het componeren nooit een
fulltime activiteit. Nadat hem een muzikale carrière werd
ontraden, besloot hij klassieke letteren te gaan studeren.
Na een tijd lesgegeven te hebben aan het gymnasium in
Den Bosch, keerde Diepenbrock terug naar Amsterdam
om meer tijd aan het componeren te kunnen besteden.
Om in zijn levensonderhoud te voorzien gaf hij bijlessen
in klassieke talen, maar hij spendeerde zo veel mogelijk
van zijn vrije tijd aan het componeren. Ondanks zijn niet
volledig professionele status werd en wordt hij gezien als
een van de belangrijkste Nederlandse componisten. De
oorspronkelijk voor sopraan, cello en
piano, schreef Diepenbrock op een gedicht van de
Belgische Franstalige dichter Charles Van Lerberghe.
Hoewel nog steeds stevig geworteld in de romantische
traditie, klinken er zeker in de piano al heel voorzichtig
wat Frans-impressionistische trekjes door. Het is werkelijk
een prachtig lied. Dat erkende ook de Telegraaf recensent
in 2015 naar aanleiding van de eerste uitvoering in de
kleine zaal van Het Concertgebouw. De sopraan Alice
Plato zong daar een programma waarin ze uitsluitend
nieuwe Nederlandse liederen ten gehore bracht. “Een
coup de théâtre van negen Hollandsche manuscripten,
waaronder vier prullen en vijf meesterstukjes”, schrijft de
recensent. Eraan toevoegend dat Diepenbrocks
tot de laatste categorie behoort.

Pagina 4

Notities bij het concert (vervolg)
was een veelbelovende jonge componist uit Londen. Hij studeerde
piano en compositie aan het Royal College of Music, waar hij na het afronden van zijn opleiding al
weer snel terugkeerde als Professor of Counterpoint. Al tijdens zijn studie vestigde hij een reputatie
als componist van voornamelijk kamermuziek. Zijn vroege dood op 30-jarige leeftijd maakte echter
een eind aan zijn zeer korte carrière. Uit de
staan vandaag het eerste
(Ballade) en laatste deel (Scherzo) op het programma.
De tweede Nederlandse bijdrage aan het programma komt van
. Geboren in 1960 als
kleinzoon van de ‘De Ploeg’ schilder H.N Werkman groeide hij op in Zwitserland, maar hij keerde in
1994 terug naar Nederland. Hij was zowel pianist als componist en schreef werken voor vele
die vandaag op de
bekende musici. Over de
lessenaar staan. is verbluffend weinig informatie te vinden. Van andere stukken van Werkman zijn
op de website Youtube enkele video’s te zien. Daaronder de suite voor altviool, uitgevoerd door
Mikhail Zemtsov, inderdaad de altviolist van het Pentachord Ensemble uit het vorige concert ene
Pavane voor viool. Beide doen qua muzikale taal denken aan componisten uit de eerste helft van de
twintigste eeuw. Deze stukken maken nieuwsgierig naar de zes liederen, waarvan de teksten
voornamelijk afkomstig zijn van de Ierse dichter W.B. Yeats,meer .
Ook de afsluiting van het programma
is voor een componist uit de
twintigste eeuw. Deze Britse pianist
(1906-2005)
en cellist
volgde zijn opleiding in compositie
bij Paul Hindemith in Berlijn (1929).
Uit bewondering voor Hindemith
koos hij er heel bewust voor om juist
bij deze componist in de leer te gaan.
In zijn werk is dan ook altijd een
sprankje Hindemith te horen. Na zijn
terugkeer naar Engeland werd zijn
muzikale carrière onderbroken door
de Tweede Wereldoorlog, waarin hij
. Hij was
diende bij de
zeer productief, schreef opera’s,
symfonieën, veel kamermuziek en
verschillende liederencycli. Van die
cycli staan de
vandaag op het
programma
. De drie getoonzette
Fotografie David Dixon
gedichten zijn afkomstig van William
Blake (1757-1827). Samen met de
vormen deze gedichten de meest populaire werken van deze beroemde
Londense dichter. De duistere en mystieke taal en sfeer van zijn werk is in deze lyrische gedichten
afwezig. Dat geeft Arnold Cooke alle gelegenheid om ook lyrische neoromantische muziek te
schrijven, waarbij inderdaad, vooral in de laatste twee liederen, meer dan een vleugje Hindemith te
herkennen is.
Eelco van Wijk maart 2016

Ich wahrte die Hoffnung tief in der Brust,
Die sich ihr vertrauend erschlossen,
Mir strahlten die Augen voll Lebenslust,
Wenn mich ihre Zauber umflossen,
Wenn ich ihrer schmeichelnden Stimme gelauscht,
Im Wettersturm ist ihr Echo verrauscht,
Sei still mein Herz, und denke nicht dran,
Das ist nun die Wahrheit, das Andre war Wahn.
Die Erde lag vor mir im Frühlingstraum,
Den Licht und Wärme durchglühte,
Und wonnetrunken durchwallt ich den Raum,
Der Brust entsproßte die Blüte,
Der Liebe Lenz war in mir erwacht,
Mich durch rieselt Frost, in der Seele ist Nacht.
Sei still mein Herz, und denke nicht dran,
Das ist nun die Wahrheit, das Andre war Wahn.
Ich baute von Blumen und Sonnenglanz
Eine Brücke mir durch das Leben,
Auf der ich wandelnd im Lorbeerkranz
Mich geweiht dem hochedelsten Streben,
Der Menschen Dank war mein schönster Lohn,
Laut auf lacht die Menge mit frechem Hohn,
Sei still mein Herz, und denke nicht dran,
Das ist nun die Wahrheit, das Andre war Wahn.

Im Fliederbusch ein Vöglein saß
In der stillen, schönen Maiennacht,
Darunter ein Mägdlein im hohen Gras
In der stillen, schönen Maiennacht.
Sang Mägdlein, hielt das Vöglein Ruh',
Sang Vöglein, hört' das Mägdlein zu,
Und weithin klang
Der Zwiegesang
Das mondbeglänzte Thal entlang.
Was sang das Vöglein im Gezweig
Durch die stille, schöne Maiennacht?
Was sang doch wohl das Mägdlein gleich
Durch die stille, schöne Maiennacht?
Von Frühlingssonne das Vögelein,
Von Liebeswonne das Mägdelein.
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Notities bij het concert (vervolg)
Wie der Gesang
Zum Herzen drang,
Vergess' ich nimmer mein Lebelang!

Alles still in süßer Ruh,
Drum mein Kind, so schlaf auch du.
Draußen säuselt nur der Wind,
Su, su, su, schlaf ein mein Kind!
[Schließ du]1 deine Äugelein,
Laß sie wie zwei Knospen sein.
Morgen wenn die Sonn' erglüht,
Sind sie wie die Blum' erblüht.
Und die Blümlein schau ich an,
Und die Äuglein küß ich dann,
Und der Mutter Herz vergißt,
Daß es draußen Frühling ist.

Es gibt geheime Schmerzen,
Sie klaget nie der Mund,
Getragen tief im Herzen
Sind sie der Welt nicht kund.
Es gibt ein heimlich Sehnen,
Das scheuet stets das Licht,
Es gibt verborgne Tränen,
Der Fremde sieht sie nicht.
Es gibt ein still Versinken
In eine innre Welt,
Wo Friedensauen winken,
Von Sternenglanz erhellt,
Wo auf gefallnen Schranken
Die Seele Himmel baut,
Und jubelnd den Gedanken
Den Lippen anvertraut.
Es gibt ein still Vergehen
In stummen, öden Schmerz,
Und Niemand darf es sehen,
Das schwergepreßte Herz.
Es sagt nicht was ihm fehlet,
Und wenn's im Grame bricht,

Verblutend und zerquälet,
Der Fremde sieht sie nicht.
Es gibt einen sanften Schlummer,
Wo süßer Frieden weilt,
Wo stille Ruh' den Kummer
Der müden Seele heilt.
Doch gibt's ein schöner Hoffen,
Das Welten überfliegt,
Da wo am Herzen offen
Das Herz voll Liebe liegt.

Wenn auf dem höchsten Fels ich steh',
In's tiefe Tal hernieder seh',
Und singe.

(

Fern aus dem tiefen dunkeln Tal
Schwingt sich empor der Widerhall
Der Klüfte.
Je weiter meine Stimme dringt,
Je heller sie mir wieder klingt
Von unten.
Mein Liebchen wohnt so weit von mir,
Drum sehn' ich mich so heiß nach ihr
Hinüber.
In tiefem Gram verzehr ich mich,
Mir ist die Freude hin,
Auf Erden mir die Hoffnung wich,
Ich hier so einsam bin.
So sehnend klang im Wald das Lied,
So sehnend klang es durch die Nacht,
Die Herzen es zum Himmel zieht
Mit wunderbarer Macht.
Der Frühling will kommen,
Der Frühling, meine Freud',
Nun mach' ich mich fertig
Zum Wandern bereit.
Liedteksten komen van: http://www.lieder.net/lieder/index.html

Agenda 2016-2017 seizoen 43

Agenda 2015-2016 seizoen 42
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zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

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

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

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

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Bob van der Ent (viool) & Daniël Kramer (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

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

zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Blokfluit Kwartet

Veluvine Nunspeet

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur

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

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Kasteel De Vanenburg Putten
zaterdag 2 april 2016
1
2
3
4
5

programma
informatie over Ivo Janssen
notities bij het concert
agenda seizoen 2015/16 en 2016/17
contact en locaties

Fotografie: Gert-Jan van Rooij

Programma

(1685-1750)
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1. Praeludium
2. Allemande
3. Corrente
4. Sarabande
5. Menuet 1+2
6. Gigue

)
(1854-1928)

1. Nase vecery (Onze avonden)
2. Lístek odvanuty (Een weggewaaid blad)
3. Pojd’te námi! (Kom met ons mee)
4. Frydecká Panna Maria (De maagd van Frydek)
5. Stebetaly jak lastovicky (zij kwekten als zwaluwen)
6. Nelze domluvit! (Woorden schieten tekort)
7. Dobrou noc! (Goede nacht)
8. Tak neskonale úzko (Onnoemelijk bang)
9. V pláci (In tranen)
10. Sycek neodletel (De kerkuil is niet weggevlogen)

(1833-1897)

I:
III:
V:
VII:
IX:
XI:
XIII:
XV:
XVII:
XIX:
XXI:
XXIII:
XXV:

L'Istesso tempo
I:
Grazioso
IV:
Affetuoso - Espressivo
VI:
Con vivacita
VIII:
Poco sostenuto, legato
X:
Lusingando, con tenerezza - Dolce - Legato
XII:
Largamente, ma non più - Espressivo
XIV:
L'Istesso tempo
XVI:
Più mosso - Semplice
XVIII:
Leggiero e vivace, alla Siciliana
XX:
Allegretto vivace, dolce/leggiero
XXII:
Vivace - Sospetto - Vivace e staccato
XXIV:
Poco più lento - Festivo - Fieramente, con tutta forza

Con espressione
Risoluto - Con fuoco - Staccato
Sordo e legato
Martellato/Distinto, non legato
Energico
L'Istesso tempo - Semplice - Soave - Legato
Vivace - Sciolto
Scherzando
Grazioso
Andante espressivo, legato
Alla Musette
L'Istesso tempo - Tumultuoso - Feroce

Biografie
Informatie
musici
over Ivo Janssen

Pagina
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Ivo Janssen (Venlo, 1963) studeerde bij Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam. Tussen 1986 en 1990 won hij een aantal prijzen, waaronder de Jacques Vonk
Prijs, die hem in staat stelde zijn studie in het buitenland voort te zetten bij onder andere Robert
Levin.

Sinds 2014 geeft Ivo Janssen
recitals in Janssenbeton,
muziek vooronder, een
door hem eigenhandig in
een betonnen munitieschip
midden in Amsterdam bij de
Wittenburgergracht 18
gebouwde concertzaal.

Sinds zijn debuut in het Concertgebouw in 1988 treedt Ivo Janssen regelmatig op in
Nederland, en ook in Duitsland, Frankrijk, Italië, Australië en de VS. Onder vele anderen
speelde hij samen met Heinrich Schiff, Janine Jansen, Han de Vries en Charlotte Margiono.
Voor Globe maakte hij een aantal CD’s met werken van o.a. Brahms, Prokofiev, de Préludes
op. 28 van Chopin, en de Ludus Tonalis van Hindemith, die door het Hindemith Institut als
verreweg de beste opname van dit werk werd beschouwd.
In 1994 begon hij aan een zeer ambitieus project; het op CD vastleggen van het complete
werk voor klavier van J.S. Bach. In februari 1998 verscheen de eerste CD in deze serie op zijn
eigen, speciaal hiervoor opgerichte label VOID Classics. Na opnames van o.a. de
Goldbergvariaties, Toccata' s, Franse en Engelse Suites, Partita’s en Das Wohltemperierte
Klavier, voltooide Ivo Janssen in januari 2007 deze ook internationaal veelgeprezen cyclus met
een uitvoering van Die Kunst der Fuge.

Fotografie Haukje Heuff

Zijn project toccata!, waarin
Bachs toccata’s gecombineerd
worden met speciaal
geschreven toccata’s van
hedendaagse komponisten zoals
Louis Andriessen, Michiel Borstlap,
Leo Samama en Christina Viola
Oorebeek, leidde zowel in
Nederland als in het buitenland
tot veel positieve reacties.
Sinds enige tijd treedt Ivo Janssen
ook veelvuldig op met schrijfster
Anna Enquist; door haar
voorgelezen gedichten en
prozafragmenten worden
gecombineerd met o.a. Chopin,
Schumann, Brahms en Debussy. Bij
VOID Classics werden vijf CD’s
met opnames van deze
bijzondere programma’s
uitgebracht.
Daarnaast verschijnen op het label
VOID Classics ook regelmatig
opnames met muziek van
andere componisten, zoals
Brahms, Debussy, Prokofiev en
Simeon ten Holt.

Copyright Google
De concertzaal, Wittenburgergracht 18 in Amsterdam.
Tip voor uw computer: klik op de pijl in de foto en u komt in Google Maps Streetview.
Houd de CTRL-toets of SHIFT-toets op uw computer vast en u ziet Amsterdam in 3D. Beweeg de muis in alle
richtingen om Amsterdam in vogelvlucht te zien en over Amsterdam te ‘vliegen’. Zo kunt u bijv. de betonnen
concertzaal van alle kanten bekijken. Dit werkt natuurlijk zolang Google dit ondersteunt!
Met het scrollwiel van de computermuis vergroot of verkleint u het beeld. Wat opvalt is dat veel bomen en
struiken ’uitgegumd’ zijn, zodat u een beter zicht hebt.
www.voidclassics.com
www.voidclassics.com/nl/inhoud/janssenbeton.html

FFotografie Merlijn Doomernik
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Notities bij het concert
schreef in 1726 zijn eerste Partita. In 1731 verscheen deze Partita in druk als
eerste van een serie van zes Partita’s onder de titel
Hoewel het bepaald niet zijn
eerste werk was, kreeg het de aanduiding opus 1, omdat dit de eerste serie composities was die in
druk verscheen. Muziek drukken was kostbaar in die tijd en de componist moest de drukkosten
meestal zelf betalen. Later werd het in de Bach-Werke-Verzeichnis ingedeeld als BWV 825 t/m 830.
Het schrijven van ‘klavieroefeningen’ gaat terug tot vroeg in de 17e eeuw. Ook Domenico Scarlatti en
Georg Philipp Telemann gebruikten de term ‘Essercizi’ (oefeningen) voor hun klavecimbel studies.
De voorganger van Bach als cantor in Leipzig was Johann Kuhnau. Kuhnau had in 1689 zijn
gepubliceerd, in 1692 gevolgd door
De eerste verzameling
in de zeven majeur toonaarden en het tweede deel in de zeven mineur toonaarden. Ook Johann
Krieger schreef in 1699 een
Bach zette die traditie voort, met het verschil dat hij in deze serie majeur toonaarden de zevende
Partita achterwege liet. Uiteindelijk kwam die zevende,
als slotdeel
in F grote terts, er wel: de
van de
uit 1735.
De delen van de Partita’s komen overeen met het model
van de Franse suite naar voorbeeld van Couperin en
Froberger. Volgens de gebruikelijke ‘klassieke’ indeling
bestaat een Partita uit een serie gestileerde dansen
volgens het patroon van allemande-courante-sarabandegigue, met na de sarabande een mogelijke invoeging van
een air of menuet. Maar Bach breidt die vorm uit door
een aantal modieuze galante stukken toe te voegen,
zoals capriccio, burlesca en scherzo, naast delen als aria,
rondeau, passepied en gavotte.
De Partita’s van Bach stonden in een hoog aanzien. Ze
werden geprezen zowel om de hoge mate van
virtuositeit als ook om het hoge artistieke niveau. De
muziektheoreticus en Bachs necroloog Lorenz Christoph
Mizler schreef: ‘

De Partita’s vragen veel meer dan virtuositeit alleen, er is
grote muzikaliteit vereist om deze stukken in hun
volledige schoonheid te kunnen uitvoeren.
De eerste Partita in Bes grote terts, BWV 825, bestaat uit
zeven delen: Praeludium- Allemande-CourenteSarabande-Menuet I- Menuet II-Gigue.
was de derde componist in de rij van vier
Tsjechische componisten die zich door de volksmuziek
van hun land lieten inspireren. Na Antonin Dvořák en
Bedřich Smetana kwam Leoš Janáček en daarop volgde Bohuslav Martinů. Janáček trouwde in 1881
met Zdeňka Schultzová, een zestienjarige piano leerling van hem. Het huwelijk was ongelukkig,
zowel dochter Olga als zoon Vladimir stierven jong en de echtelieden vervreemdden daarna van
elkaar. De depressieve toon van veel van Janáčeks muziek uit het begin van de 20e eeuw wordt
toegeschreven aan zijn slechte huwelijk en zeker ook aan de dood van Olga in 1903. In 1916 leerde
Janáček een jonge getrouwde vrouw kennen. Kamila Stösslová bezielde de 62 jarige componist met
Hoofdstuk uit de necrologie van Bach door
Lorenz Christoph Mizler

een nieuw elan. In de laatste twaalf jaar van zijn leven
schreef Janáček veel werken met frisheid en energie en sterke
invloeden van de Slavische volksmuziek.
Janáček heeft maar een klein oeuvre voor pianosolo
geschreven, het totale oeuvre past op twee CD’s. Maar deze
stukken bevatten wel zijn meest intieme en spontane muziek.
De vaak smartelijke persoonlijke gebeurtenissen, of
stemmingen in de natuur zorgen voor een sterk
autobiografisch karakter van zijn pianomuziek. De
verzameling van tien korte stukken ‘
ontstond in de periode tussen 1901 en 1908 in
verschillende fasen. In de periode 1901-1902 begon Janáček
met het bewerken van een verzameling Sloveense
volksmelodieën voor harmonium. Ook Dvořák gebruikte het
Na het overlijden
harmonium in zijn compositie
van Olga bewerkte hij de stukken voor piano en voegde er
nog een aantal aan toe en zo ontstond in 1908 de versie die
nu zal worden uitgevoerd. De bijzondere titels van de
verschillende delen zijn pas kort voor de publicatie
toegevoegd. In het laatste deel,
beelden de klaterende arpeggio’s de roep van
de uil uit – een voorteken van de dood in de Tsjechische
Een jonge Janáček met echtgenote
folklore.
28 jaar oud, schreef de Händel variaties opus 24 in september 1861 en droeg deze
op aan zijn geliefde vriendin Clara Schumann. Clara was inmiddels weduwe van Robert en ontving
de Händel Variaties op haar 42e verjaardag op 13 september. Het was het begin van een productieve
periode waarin Brahms een aantal vroege meesterwerken schreef, zoals twee pianokwartetten en zijn
tweede set Schumann variaties voor piano vier handen.
Brahms bestudeerde de muziek uit de Barokperiode zeer grondig om de Händel variaties in de
historische context te kunnen plaatsen. Het thema voor de variaties komt uit een aria in het derde
deel van Händels Klavecimbel Suite Nr. 1 HWV 434 uit 1733. Het thema van de Aria in Bes gr.t. is
heel simpel en ligt binnen het bereik van slechts één octaaf. Op basis van dat thema heeft Brahms 25
korte variaties geschreven van ongeveer gelijke lengte. De individuele variaties zijn in groepen
geplaatst om een soort golven te veroorzaken als gevolg van de verschillen in tempo en dynamiek.
Het stuk wordt afgesloten met een veel langere fuga, die in termen van lengte, dynamiek en
complexiteit de climax vormt van deze compositie.
Op 7 december 1861 voerde Clara Schumann de Händel Variaties voor het eerst uit in Hamburg. In
haar dagboek schrijft ze dat ze in doodsangst van nervositeit verkeerde voor de uitvoering, maar dat
ze het goed gespeeld had en veel applaus ontving van het publiek. Johannes leek echter geheel
onverschillig en dat trof haar diep. Hij zei dat hij het niet kon verdragen naar zijn eigen compositie te
luisteren en er werkeloos naast te zitten. Clara kon zijn gevoel wel begrijpen, maar had er moeite
mee dat iedereen enthousiast reageerde en de componist zelf er geen goed woord voor over had.
Deze uitspraken tekenen de bijzondere relatie die er bestond tussen Brahms en Clara Schumann.
Uiteindelijk waren de Händel Variaties een belangrijke mijlpaal in het verdere verloop van de
carrière van Brahms. De uitvoeringen van Clara in Hamburg werden met groot enthousiasme
ontvangen en dat gold ook voor haar uitvoeringen in Leipzig. Brahms zelf voerde de Händel
Variaties in de winter van 1862 ook regelmatig met veel succes uit en dat leidde tot de uitgave van
het stuk in juli 1862 door Breitkopf & Härtel.
Leo van Wijk, maart 2016

Agenda 2016-2017 seizoen 43

Agenda 2015-2016 seizoen 42
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zaterdag 26 september 2015 20.00 u.
Dudok Kwartet

Ermelo Oude Kerk

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

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 10 oktober 2015 20.00 u.
Storioni Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

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

zondag 25 oktober 2015 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Wouter Mijnders (cello) & Jean-Baptiste Milon (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 15 november 2015 14.00 u.
Daniël van der Hoeven (piano)

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zondag 29 november 2015 14.00 u.
Remy van Kesteren (harp)

Nunspeet Veluvine

zaterdag 26 november 2016 20.00 u.
EnAccord Strijkkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 3 januari 2016 14.00 u.
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 8 januari 2017 14.00 u.
Combattimento

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 24 januari 2016 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Bob van der Ent (viool) & Daniël Kramer (piano)

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

Harderwijk Catharinakapel

zondag 14 februari 2016 14.00 u.
Nunspeet Veluvine
Larissa Groeneveld (cello) & Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

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

zaterdag 5 maart 2016 20.00 u.
Pentachord Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 4 maart 2017 20.00 u.
Brisk Blokfluit Kwartet

Veluvine Nunspeet

zondag 20 maart 2016 14.00 u.
Trio Amare

Zeewolde De Verbeelding

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

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 2 april 2016 20.00 u.
Ivo Janssen (piano)

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 1 april 2017 20.00 u.
Ruysdael Kwartet

Putten Kasteel De Vanenburg

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.00 uur

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

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat (ad interim)
dhr. Anne de De Vries

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

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

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

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.
Deze lijst is voorlopig. Door het aantreden van nieuwe bestuursleden zullen naar alle
waarschijnlijkheid enkele taken herverdeeld worden.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

