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(1788)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Tigran Mansurian

1. Allegro
2. Andante cantabile
3. Allegro

(1985)

(1939)

Antonín Leopold Dvorák
(1841-1904)

(1891)
1. Lento maestoso, allegro quasi doppio, movimento (e kl.t.)
2. Poco adagio, vivace non troppo, vivace (c kl.t.)
3. Andante, vivace non troppo, allegretto (A gr.t., A kl.t.)
4. Andante moderato, allegretto scherzando, quasi tempo di marcia (d kl.t., D gr.t.)
5. Allegro (Es gr.t., Es kl.t.)
6. Lento maestoso (c kl.t., C gr.t.)
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Over de musici

Notities bij het concert

Het Delta Piano Trio werd in 2013 in Salzburg (Oostenrijk) opgericht door drie jonge Nederlandse
musici: violist Gerard Spronk, celliste Irene Enzlin en pianiste Vera Kooper.

Op het programma staan drie pianotrio's, stukken voor piano, viool en cello. Een periode van
vrijwel honderd jaar zit tussen de stukken: 1788 (Mozart) – 1891 (Dvořák) – 1985 (Mansurian).
Daardoor geeft dit concert een mooi inzicht in de ontwikkeling van het pianotrio. Het geweldige
Dumky-trio van Dvořák wordt als laatste gespeeld. U loopt het risico dat die muziek nog dagen in
uw hoofd zal naklinken!

Door collega’s beschouwd als één van de meest veelbelovende jonge ensembles, maakte het trio naam
met ziin pure, compromisloze muzikaliteit, energie en de bereidheid dieper de muziek in te duiken dan
vanzelfsprekend is. Het trio studeerde bij Wolfgang Redik (Wiener Klaviertrio), Rainer Schmidt (Hagen
Quartet), het Wanderer Trio en Anton Kernjak en werkt regelmatig samen met de Russische
componiste Lera Auerbach.
Het Delta Piano Trio is meermalig eerste prijs winnaar van concoursen als het Stasys Vainiunas
Internationaal Kamermuziekconcours in Litouwen (2014), het Salieri-Zinetti Internationaal
Kamermuziekconcours in Italie (2014), het Orlando Internationaal Kamermuziekconcours in Nederland
(2015), en het Orpheus Kamermuziekconcours in Zwitserland (2017). Het trio trad veelvuldig op in
Europa, Rusland, Israel, China, Korea, Indonesië en de Verenigde Staten in zalen als ‘’Het
Concertgebouw” (Amsterdam), de “National Center of Performing Arts” (Beijing), het “Gang Dong Art
Center” (Seoul), “St. John's Smith Square” (London)
en het “Jerusalem Music Center”. In 2017 verscheen bij Naxos Records de debuut-cd van het ensemble,
met werken van Taneyev en Borodin. Recentelijk kwam bij het Amerikaanse label Odradek een tweede
CD uit met werken van Sjostakovich and Auerbach. Beide cd’s ontvingen lovende reacties in de
internationale pers.
In een wereld van mondialisering en uniformiteit valt het trio op door zijn persoonlijke klank,
toewijding en jeugdig enthousiasme. Het spel is eerlijk, oprecht en gepassioneerd en op overtuigende
wijze brengen de musici drie persoonlijkheden samen tot een muzikale eenheid. Het trio benadert
kamermuziek als een vorm van communicatie, een contante uitwisseling van ideeën en een gedeelde
weg van reflectie, ontdekking en evolutie. Met als doel zijn eigen pad te vormen, heeft het Delta Piano
Trio een gevarieerde en zeer persoonlijke repertoirekeuze, dat werken uit het gehele pianotrio oeuvre
omvat.
N.B. Het Trio heeft zojuist de belangrijke Swiss Chamber Music Competition Orpheus 2017/18
gewonnen!

Samen thuis muziek maken is een heerlijke activiteit! Met z'n drieën is dat goed te organiseren. In
onze tijd kunnen wij de hele dag naar muziek luisteren, maar dat geldt pas sinds ongeveer tachtig
jaar, sinds de komst van de radio. Daarvoor moest je zelf (of iemand anders) zingen of spelen om
muziek te kunnen horen! Dus was er behoefte aan muziek om samen te kunnen spelen.
Componisten voorzagen daarin. De geschiedenis van het pianotrio begint globaal bij Haydn. Hij
leefde van 1732 tot 1809 en schreef er ongeveer veertig.
Tijdens Haydns leven ontstond de pianoforte, de voorloper van onze piano, een instrument
waarmee je zacht (piano) en hard (forte) kunt spelen. De eerste pianofortes hebben nog niet zo'n
krachtig geluid als onze piano's, vooral niet in de bassen. Daarom is de rol van de cello bij de
pianotrio's van Haydn vooral het versterken van de baslijn van de piano.
Het leven van Mozart valt geheel binnen het leven van Haydn. Zij kenden elkaar en hadden veel
respect voor elkaar. Mozart had al een pianotrio geschreven toen hij twintig jaar oud was. In de
periode van juli 1786 tot oktober 1788 schreef hij nog vijf pianotrio's. In diezelfde periode schreef hij
ook zijn beroemde laatste drie symfonieën. Ook bij Mozart zijn de drie instrumenten nog niet
gelijkwaardig, de piano is overheersend, en belangrijker dan de viool of de cello bijvoorbeeld bij het
introduceren van de thema's.
het trio van vanavond (nr. 548 in de Köchel catalogus). Het heeft drie
In juli 1788 voltooide
delen: snel – langzaam – snel. Het begint met een allegro (blij, vlot) dat je meteen bij de les trekt,
' De drie instrumenten zetten het samen in. De cello laat
'
zich even alleen horen. Maar de piano leidt steeds nieuwe frasen in. Dalende en stijgende motieven
wisselen elkaar af.
Boven het dromerige tweede deel staat Andante cantabile (in een rustig gaande beweging, zangerig).
Het derde deel is weer een allegro, met twee blije melodieën.
Dit pianotrio is een fijn stuk dat ongeveer 18 minuten duurt.
is een land ten oosten van Turkije tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. Het grenst ook
aan Georgië en Azerbeidzjan. Het maakte deel uit van de voormalige Sovjet Unie. Uit Wikipedia:
Armenië is een van de oudste landen ter wereld en omvatte vroeger een veel groter gebied dan nu.
De geschiedenis van Armenië gaat terug tot ongeveer 1500 voor Christus. Armenië was vroeger een
koninkrijk en was op zijn grootst onder koning Tigran de Grote (95 - 66 voor Chr.). (…) Armenië
was in 301 het eerste land ter wereld dat het christendom als staatsreligie aannam. [einde citaat] Het
is nu een christelijk land in een moslim omgeving. Het is nog regelmatig in het nieuws door
voortdurende aanvaringen met Turkije over de genocide (volkerenmoord): in 1915 zijn meer dan 1
miljoen Armeniërs door Turkse acties omgekomen.
De componist Aram Khatchaturian (1903-1978) was de beroemdste Armeense componist. Nu is dat
geboren in 1939 in Beiroet (de hoofdstad van het huidige Libanon) als kind van
Armeense ouders. Het gezin verhuist terug naar Armenië als Tigran acht jaar oud is. In 1967 studeert
hij af aan het conservatorium van Jerevan, de hoofdstad van Armenië.
Mansurian schrijft vooral korte stukken en filmmuziek, maar geen symfonieën. Zijn beroemdste werk
is het Requiem voor de slachtoffers van de genocide. Op het concert horen wij de Vijf Bagatelles
voor pianotrio uit 1985.
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Notities bij het concert (vervolg)
Een bagatel kun je omschrijven als een kleinigheidje, een niemendalletje. Beethoven is de
beroemdste componist van bagatellen. Hij schreef ze voor piano solo, zowel in het begin als
aan het eind van zijn leven.

nationalistische muziek die goed in de smaak valt bij het publiek. Dvořák blijkt zeer creatief in het
bedenken van prachtige melodieën, waarbij hij nogal eens geïnspireerd wordt door de
volksmuziek.

De Vijf Bagatelles duren samen ongeveer 20 minuten. We horen een verfijnde conversatie
tussen drie gevoelige musici. Maar niemendalletjes zijn het niet: ze duren misschien kort, maar
graven diep!
De delen zijn:
- Largo. Misterioso (breed en rustig, mysterieus)
- Moderato (in een gematigd tempo)
- Allegro (blij, vlot)
- Allegro energico. Largo. Tempo primo (blij en energiek, breed, eerste tempo)
- Moderato

Het jaar 1891 wordt een stormachtig jaar voor Dvořák. Het Dumky-trio voltooit hij in februari
1891. Kort daarna wordt hij leraar aan het Praags Conservatorium. Een paar maanden later wordt
hij uitgenodigd om directeur te worden van het conservatorium in New York. Daar zoekt men
iemand die een nationale muziek van de Verenigde Staten kan laten ontstaan, iets wat Dvořák (en
anderen als Smetana) gelukt is met de Tsjechische muziek. Hij denkt er een tijdje over na, en
besluit dan de baan te accepteren. Intussen heeft hij in mei 1891 het Dumky-trio voor het eerst
laten horen, met zichzelf als pianist, als hij een eredoctoraat krijgt aan de Praagse Universiteit.
Daarna organiseert hij voor zichzelf een afscheidstournee door het Tsjechische land, en speelt
daarbij meer dan veertig keer met veel succes het Dumky-trio.
In de toelichting bij een concert tijdens de afscheidstournee van 1891 staat: 'door zijn moderne
maar echt Tsjechische karakter, door zijn blijdschap en zijn deels vrolijke, deels peinzende
melodieën, behoort het Dumky Trio tot de mooiste en meest fascinerende composities van zijn
genre'.
Van 1892 tot 1895 verblijft Dvořák in de VS. Hij schrijft daar o.a. twee meesterwerken, de
negende symfonie ("uit de nieuwe wereld") en het Amerikaans strijkkwartet.
Naast deze werken zijn ook het Stabat Mater en het celloconcert zeer de moeite waard. Dvořák
schreef ook een aantal opera's maar die hoort men zelden. Alleen de opera Rusalka heeft enigszins
stand gehouden, vooral door het beroemde en verpletterend mooie 'Lied aan de maan' van de
naar liefde hunkerende waternimf Rusalka.
Wouter Molendijk, september 2018

Tigran Mansurian. Foto: Samvel Sevada

ř (spreek uit:
Na de pauze beluisteren we het lange, indrukwekkende Dumky-trio van
Dvoorzjaak). Dumky is het meervoud van dumka, dat in de Slavische talen iets als contemplatie
betekent. In de muziek wordt de dumka een lied met een meditatief karakter, soms ook een
klaagzang. De zes delen van dit stuk bevatten ieder een dumka. De melancholieke sfeer in ieder
deel zorgt voor de eenheid in het hele trio. Dumky-trio betekent dus klaagzangen-trio. Nu zijn
de drie instrumenten zeker gelijkwaardig. Ze hebben een eigen rol en introduceren alle drie
nieuwe motieven. De cello is daarbij heel belangrijk, met zijn sonore lage geluid.
De carrière van Dvořák verloopt in het begin bepaald niet stormachtig. Hij was eigenlijk
organist, werd altviolist in een orkest, en leert zichzelf componeren. Zijn eerste composities
vallen niet op. Later trekt hij de aandacht van de acht jaar oudere Brahms, die zich voor hem
gaat inzetten. Daarna breekt hij door met o.a. zijn Slavische Dansen en andere Tsjechisch

Begrafenis Dvorak in Praag in 1904
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https://www.youtube.com/watch?v=fMqLcAbA53w

https://www.youtube.com/watch?v=t8sIk08uOnw
https://www.youtube.com/watch?v=gu6oJJSkFU8
https://www.youtube.com/watch?v=BFYDe76-dAE

Agenda 2018-2019 seizoen 45
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zaterdag 29 september 2018 20.00 u.
Delta Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018 20.00 u.
Odyssee Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)
zaterdag 10 november 2018 20.00 u.
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

https://www.youtube.com/watch?v=jEtXt-nr59I
https://www.youtube.com/watch?v=8MRgRFzkIDs
https://www.youtube.com/watch?v=LgUFaDtVS_E
ř
1. https://www.youtube.com/watch?v=6bDPMj2TOPQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=EkmHGd0U8yE
3. https://www.youtube.com/watch?v=M9daYrl8rFE
4. https://www.youtube.com/watch?v=_DYHLjxCWfU
5. en 6. https://www.youtube.com/watch?v=ecPT8bwQrUA

https://www.youtube.com/watch?v=AOvn8A5Qswk

ř

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)
zondag 6 januari 2019 14.00 u.
Calefax Rietkwintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)

https://www.youtube.com/watch?v=oBDmAxSFt6A

zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019 14.00 u.
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

https://www.youtube.com/watch?v=sI3e1GgfZ_o

https://www.youtube.com/watch?v=0QA5Er6jhFg

https://www.youtube.com/watch?v=WlUI75DaaVY

https://www.youtube.com/watch?v=xYdCSHt7epY&list=PLX1GJG4zg4rsZo0WAaFOYQydUPKhylor&index=8

zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)
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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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0525 681171

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

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

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Oude Kerk Ermelo
zaterdag 13 oktober 2018 20.00 uur
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voor sixth-flute, 2 violen en basso continuo
(1689/90-1723)

1. Allegro 2. Adagio 3. Allegro
voor sixth-flute, 2 violen en basso continuo
1. Adagio 2. Allegro 3. Adagio 4. Allegro

Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

voor 2 violen en basso continuo
1. Largo (andante) 2. Allegro 3. Andante 4. Allegro

Giuseppe Sammartini
(1695-1750)

1. Allegro 2. [Siciliano] 3. Allegro assai

voor fifth-flute, 2 violen, altviool en basso continuo

voor sixth-flute, 2 violen en basso continuo

William Babel
1. Allegro 2. Adagio 3. Allegro

voor sixth-flute, 2 violen en basso continuo
1. Adagio 2. Allegro 3. Adagio 4. Allegro
voor 2 violen, viola, cello en basso continuo
1. [Ouverture] 2. Presto 3. Largo 4. Allegro 5. Adagio 6. Vivace
Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concerto per Flautino in G gr.t. RV 443
1. Allegro 2. Siciliano 3. Allegro molto

voor flautino, 2 violen, altviool en basso continuo
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Notities bij het concert

Het Amsterdamse Ensemble Odyssee bestaat uit max. negen musici die allemaal bij de pioniers van de
oude-muziekbeweging in Nederland gestudeerd hebben. Deze internationale spelers, allen actief als
freelance-musici in heel Europa, gaan bewust met hun achtergrond om: ze vinden het belangrijk om de
idealen van hun leermeesters hoog te houden, maar zien het ook als noodzakelijk om in de zich
telkens veranderende muziekwereld een eigen aanpak te vinden.
Het ensemble legt de focus op minder gespeelde werken tussen 1650 en 1750 en treedt op in
verschillende concertseries in Nederland en daarbuiten. Het nam CD’s op voor de labels Pan Classics
en Glossa met bijvoorbeeld Napoletaanse vocale muziek en concerten voor blazers uit Londen, die
door de (inter)nationale critici zeer lovend ontvangen werden:
(Stretto, mei 2018),
(Nederlands
Dagblad) en …
! (Klassieke Zaken).

Londen was als zetel van de Britse monarchie en centrum van internationale handel in de tijd rond
1720 een culturele smeltkroes. De talrijke aristocraten vormden een rijke voedingsbodem voor het
muziekleven, waarin kunstenaars uit alle windstreken carrière konden maken, niet alleen de Engelse
klavecimbelvirtuoos William Babell, maar ook de Duitser Händel, in de eerste plaats een
operacomponist, en de Italiaanse hoboïst en componist Giuseppe Sammartini. Vivaldi, de laatste
componist op het programma van vandaag, heeft waarschijnlijk nooit een voet op Engelse bodem
gezet, maar ook hij had belangrijke contacten in Engeland en zijn muziek was er bekend en geliefd.

Ensemble Odyssee biedt een gefundeerde en toch frisse kijk op de muziek, gaat kritisch om met de
interpretatie van bekende werken, en stelt zichzelf ten doel om een concert op eerlijke en natuurlijke
wijze voor elk publiek zo toegankelijk mogelijk te maken: “

Foto’s Ensemble Odyssee
Merlijn Doomernik

Een bijzonder aspect van het muziekleven in Londen was, dat er eerder dan in andere Europese
steden openbare concerten werden georganiseerd, waar iedere liefhebber tegen betaling kon komen
luisteren – bijvoorbeeld naar de muziek die vandaag op het programma staat. En het is heel goed
mogelijk dat de ensembles net zo waren samengesteld als nu. Wij stellen ons bij ‘concert’ of
‘symfonie’ een orkest voor waarin vooral de strijkers met een aantal musici dezelfde partij spelen
(een groep eerste violen enz.). Dat was een mogelijkheid, maar enkelvoudige bezettingen zoals we
vanavond horen kwamen zeker ook veel voor.
William
speelde enige tijd viool in het privé-orkest van koning George I, maar kreeg vooral
bekendheid als klavecinist. Een van zijn leermeesters was Johann Pepusch, ook al een Duitser in
Londen. Dat Babell zeer vertrouwd was met het door-en-door Italiaanse opera-idioom van Händel
bewees hij met een aantal klavecimbelbewerkingen van aria’s uit diens opera’s, die al tijdens zijn
leven werden uitgegeven. Pas na Babells overlijden in 1723, op pas 35-jarige leeftijd, volgden
uitgaven van sonates voor viool, hobo of fluit en basso continuo, en ook de zes
op. 3.
De vier concerten uit op. 3 op het programma van vanavond vragen om de ‘sixth flute’ als soloinstrument (de andere twee zijn dubbelconcerten met twee fluiten). De sixth flute is een soort
blokfluit, die vrijwel alleen in Engeland werd bespeeld. De ‘gewone’ blokfluit was in die tijd de
altblokfluit, met als laagste toon (alle vingergaten gesloten) een F, voor een sopraanblokfluit is dat
een C, vijf tonen hoger, en voor de sixth flute nog een toon hoger, een D; vandaar de naam.
Daardoor is het op een sixth flute o.a. makkelijker om in bepaalde toonsoorten te spelen, die op
een C- of F-instrument lastig zijn en minder goed klinken. Een van de musici met wie Babell veel
optrad was James Paisible, een Franse blokfluitvirtuoos die bijna zijn hele loopbaan in Engeland
werkte en zijn voornaam dus verengelst had. Wanneer de concerten op. 3 zijn geschreven is niet
bekend, maar volgens de titelpagina waren ze ‘Perform’d at the Theatre with great applause’,
misschien dus wel door Paisible.
Babell bewijst met deze concerten dat hij niet alleen de Italiaanse operastijl van Händel beheerste,
maar ook goed raad wist met de lichtere, toen nog vrij jonge, ook al Italiaanse concertstijl, die
vooral door Vivaldi’s muziek bekend was geworden.
De concerten bevatten een verrassende verscheidenheid aan vormen en zettingen. Het eerste en het
vierde concert bestaan uit drie delen in de volgorde snel-langzaam-snel, de gebruikelijke indeling
voor concerten met één solo-instrument. In het tweede concert gaat aan het eerste snelle deel een
korte langzame inleiding vooraf, het derde concert heeft vier delen, langzaam-snel-langzaam-snel,
net als bijvoorbeeld de triosonate van Händel. Naast de blokfluit, die in sommige delen niet
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meespeelt, is ook de eerste viool soms solist.
Babells
voor strijkers en basso continuo is alleen in handschrift bewaard gebleven. Het
eerste deel is opgezet als een ouverture in Franse stijl: het eerste gedeelte is een plechtige, statige
mars, het tweede is snel met veel fuga-elementen. De eerste viool dient vaak als solo-instrument,
alsof het om een vioolconcert ging. In het laatste deel speelt het klavecimbel een solistische rol;
het is waarschijnlijk het eerste werk van een Engelse componist voor klavecimbel en orkest.

All Hallows Church in Londen in 1944 getroffen door een bombardement. Hier was Babell organist en werd
hij begraven. Hier de kerk in 1955 bij de restauratie. Veel beroemde historische personen hadden een band
met deze kerk. Ze werden er begraven of wachtten er op hun terechtstelling! Thomas More werd hier voor
zijn terechtstelling naar toe gebracht, blijkbaar omdat de Tower (op de achtergrond) dichtbij was. Samuel
Pepys klom hier op de toren om de grote brand van Londen in 1666 te bekijken.

tientallen jaren zijn stempel op het
Vanaf zijn komst in 1711 zette Georg Friedrich
muziekleven in Londen. Eerst vierde hij triomfen als componist van Italiaanse opera’s, later
legde hij zich toe op Engelstalige oratoria, waarvan de
het bekendst is. Zijn
instrumentale muziek houdt nauw verband met zijn werk voor het theater. Zijn concerti grossi
zijn bijvoorbeeld geschreven als instrumentale intermezzi om te spelen tijdens oratoriumuitvoeringen, en in instrumentale sonates gebruikte hij vaak thema’s uit zijn eigen opera-aria’s.
Welgestelde amateurs kochten ze graag. De favoriete vorm van kamermuziek was de triosonate,
een meerdelig werk voor twee melodie-instrumenten en basso continuo (begeleiding door een
bas-instrument met daarbij akkoorden, geïmproviseerd op bijvoorbeeld klavecimbel of orgel).
Die melodie-instrumenten waren oorspronkelijk altijd violen, en in die vorm had Händel het
genre ook leren kennen in zijn leerjaren in Italië; ook de triosonate was een Italiaanse
uitvinding. In Händels tijd werden ook allerlei andere combinaties gebruikt, zoals twee fluiten,
twee hobo’s, hobo en viool enz. De keuze werd vaak aan de spelers overgelaten. Händels
triosonates zijn opgezet volgens het model van Corelli: minimaal vier delen met een afwisseling
van tempi, maatsoorten en karakters, waarbij het eerste deel in de regel langzaam en het laatste
snel is. De twee violen voeren meestal een dialoog, waarbij nu eens de ene, dan weer de andere
het initiatief heeft. Op sommige momenten gaan ze gelijk op en speelt de tweede viool een
‘tweede stem’. Het derde deel van de Sonate HWV 386a is voor een triosonate heel
uitzonderlijk omdat het bijna helemaal bestaat uit een solo voor de eerste viool met begeleiding
van de tweede (in dubbelgrepen) en de bas.

De naam van Giuseppe
klinkt Italiaanser dan hij eigenlijk was: zijn vader was een
Franse hoboïst die Alexis Saint-Martin heette en zich in Milaan had gevestigd als Alessio
Sammartini. Giuseppes jongere broer Giovanni Battista zou een belangrijke rol spelen in de vroege
ontwikkeling van de klassieke symfonie en is daardoor tegenwoordig bekender dan hij. Maar
terwijl Giovanni Battista zich ontwikkelde tot organist en dirigent en zijn hele leven in Milaan
bleef, werd Giuseppe een van de grootste hobovirtuozen van zijn tijd, beroemd om zijn zangerige
stijl van spelen. Naast hobo speelde hij ook blokfluit en (barok)dwarsfluit, wat voor een hoboïst
in die tijd heel gebruikelijk was. In 1727 of 1728 vestigde hij zich in Londen, om er de rest van zijn
leven te blijven. Hij werkte o.a. in het operaorkest van Händel, die veel solopartijen voor hem
zou schrijven. Zelf werd Giuseppe ook zeer gewaardeerd als componist van voornamelijk
instrumentale muziek, uiteraard veel voor hobo. Zijn Concert in F voor (sopraan)blokfluit en
orkest is tegenwoordig zijn bekendste werk, het is een echt repertoirestuk voor blokfluitisten.
Sammartini’s muziek is iets ingewikkelder en gevarieerder in zijn stemmenweefsel en harmoniek
dan die van Vivaldi of Babell, en daardoor voor zijn tijd misschien iets ouderwetser. Hij weet er
wel een bijzondere expressieve intensiteit mee te bereiken, vooral in het middendeel, dat het
wiegende ritme van een siciliano heeft.

Chiesa di San Giovanni in Bragora, Venetië, waar Antonio Vivaldi gedoopt werd.

Notities bij het concert (vervolg)
Het hoofdinstrument van Antonio
was de viool. Hij bracht het grootste deel van zijn leven
in Venetië door. Compositielessen kreeg hij er o.a. van Giovanni Legrenzi, de kapelmeester van de
San Marco. Vanaf 1703 was Vivaldi verbonden aan de ‘Ospedale della Pietà’, eerst als leraar viool,
later als algemeen muzikaal directeur. De ‘Ospedale’ was een door de staat Venetië onderhouden
meisjestehuis voor wezen, vondelingen en onwettige kinderen, die een uitstekende muzikale
opleiding kregen. De meisjes leerden allerlei instrumenten spelen, ook instrumenten die men over
het algemeen niet geschikt vond voor vrouwen. Koor en orkest traden regelmatig op, waarbij de
meisjes overigens wel discreet aan het oog van de toehoorders onttrokken bleven. De kwaliteit
moet – mede door toedoen van Vivaldi – bijzonder hoog zijn geweest en de uitvoeringen trokken
veel publiek. Dat publiek bestond voor een flink deel uit adellijke toeristen uit Duitstalige landen,
Frankrijk en Engeland; Venetië was een favoriete bestemming. Voor de ‘Ospedale’ heeft Vivaldi
verreweg het grootste deel van zijn oeuvre gecomponeerd. Internationale faam kreeg hij in 1711
door de publicatie van zijn opus 3,
, twaalf concerten voor één tot vier violen en
orkest. De bundel verscheen in Amsterdam, toen het belangrijkste centrum van muziekuitgeverij in
Europa.
Wanneer en voor welke gelegenheid Vivaldi
het Concerto ‘per il flautino’ schreef is niet
bekend, hij kreeg naast zijn werk voor de
‘Ospedale’ opdrachten uit heel Europa. Met
‘flautino’ bedoelde hij waarschijnlijk een
sopraninoblokfluit, een F-instrument dat
nog een maatje kleiner is dan een
sopraanblokfluit. Vivaldi zoekt in dit concert
duidelijk de grenzen van de mogelijkheden
van het instrument op. Het middendeel
heeft net als bij Sammartini de beweging
van een siciliano. Hierin vallen vooral de
rijke versieringen van de in wezen
eenvoudige melodie op. Dergelijke
versieringen werden in die tijd door alle
solisten geïmproviseerd, maar in dit geval
heeft Vivaldi ze uitgeschreven.

Ospedale della Pietà, Venetië

Hans Maas
oktober 2018
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zaterdag 29 september 2018 20.00 u.
Delta Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018 20.00 u.
Odyssee Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)
zaterdag 10 november 2018 20.00 u.
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)
zondag 6 januari 2019 14.00 u.
Calefax Rietkwintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)
zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019 14.00 u.
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)
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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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0525 681171

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

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

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Catharinakapel Harderwijk
zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 uur
1
programma
2
over de musici
2-4 notities bij het concert
4
agenda seizoen 2018/19
5
contact en locaties

Programma

(1862-1918)
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Allegro vivo
Intermède - Fantasque et léger
Finale - Très animé

1e deel En Sourdine
2e deel Fantoches
3e deel Claire de Lune

1e deel Clair de Lune

(1845-1924)

Pauze

(1879-1932)

(1968-)

(1879-1932)

Andante languido
Scherzo: Vivace - Andante semplice - Tempo del Scherzoi
Finale: Presto con fuoco (Molto agitato)
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Over de musici

Notities bij het concert

begon op vijfjarige leeftijd met vioollessen en studeerde vanaf haar vijftiende jaar
bij Eeva Koskinen aan het Utrechts Conservatorium. Na het behalen van haar Bachelor of Music bij
prof. Jan Repko aan het Royal College of Music in
Londen in 2012 heeft Merel in 2014 haar Master of Performance aan het zelfde instituut met hoogste
onderscheiding (Cum Laude) behaald. Hiervoor ontving zij diverse studiebeurzen . Sinds 2014 vervolgt
zij haar studie met maandelijkse lessen aan de “Scuola di Perfezionamento Musicale” aan de
Fondazione Musicale Santa Cecilia in Portogruaro, Italië bij prof. Ilya Grubert.

Een programma gebouwd rond de
gedichten van Paul Verlaine (18441896), moet wel haast een
prachtige melancholieke avond
opleveren, met op zijn minst een
kleine portie ‘
’. Zo
dromerig en romantisch als zijn
gedichten namelijk zijn, zo tragisch
was zijn leven. Zijn alcoholisme,
een stukgelopen huwelijk, de
wonderlijke wijze waarop zijn
relatie met dichter Arthur Rimbaud
tot een einde kwam (hij schoot
hem in beschonken staat neer,
zonder hem te doden overigens),
leidde tot een berooid en verlaten
levenseinde, waarin bordelen en
kroegen zijn voornaamste habitat
waren.
Tegelijkertijd was hij een populair
en gevierd dichter in zijn tijd en
een centraal karakter in het
decadentisme; een stroming
waarin de opkomende
industrialiserende en kapitalistische
samenleving werd gezien als een
vorm van verval en de teloorgang
van het mooie een het goede.
Aanhangers zoals Verlaine zochten
dan ook hun vlucht in de
schoonheid, de esthetiek. Verlaine was een dichter voor wie klank en melodie belangrijker waren
dan de woorden. Met zijn motto ‘vóor alles de muziek’ (de la musique avant toute chose), mag het
dan ook geen verrassing zijn dat talloze componisten zich lieten inspireren door zijn gedichten; van
tijdgenoten Gabriel Fauré en Claude Debussy (die u voor de pauze hoort ) en de relatief onbekend
gebleven Régine Wieniawski, tot de hedendaagse componist Richard Dubugnon ( die na de pauze
gespeeld worden).

Merel won prijzen bij o.a. de London Grand Prize Virtuoso Competition, het Prinses Christina
Concours en het Nationaal Concours van de SJMN, waar ze naast de eerste prijs ook de prijs voor de
beste uitvoering van een Nederlands werk toegekend kreeg. Ze gaf concerten in de meeste landen in
Europa, in Zuid-Amerika en in Noord-Afrika. In Nederland speelde Merel in solistisch of
kamermuziekverband in alle concertzalen, en soleerde zij met o.a. het orkest van het Utrechts
Conservatorium (in het vioolconcert ‘Capriccio’ van Otto Ketting), het Nijmeegs Studentenorkest, het
Symfonieorkest BBS, en het Zeister Philharmonisch Orkest.
Verder nam Merel deel aan diverse festivals Masterclasses kreeg ze van Valery Oistrach, Liviu Prunaru,
Yayoi Toda, Josef Rissin, Lewis Kaplan, Daniel Hope, Alina Abragimova en Zakhar Bron. Op
uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Tunesië gaf Merel een concert op het festival “Jeunes
Virtuoses” en op uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Brazilië gaf ze concerten in Rio de
Janeiro. In Londen maakte Merel deel uit van diverse kamermuziek formaties, waarmee zij o.a. op het
St. Stephen’s Festival en in St. Mary’s Church in Aylesbury speelde, en in de prestigieuze Wigmore Hall
en Royal Albert Hall met pianiste Jenna Sung. Ook is Merel recentelijk een duo begonnen met pianiste
Danielle Bourne. Merel bespeelt een viool van de Italiaanse bouwer A. Postacchini uit 1820, haar ter
beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
begon haar muzikale scholing op haar 7e bij de Schola Cantorum, het koor van de StJans kathedraal te ‘s -Hertogenbosch. Op haar 10e begon ze met pianoles bij Peter Zimmerman en
twee jaar later met klarinetles bij Frans Schoenmakers. Tijdens de middelbare school volgde ze de
vooropleiding voor piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze studeerde daar 3 jaar
bij Kamilla Bystrova. Daniëlle vervolgde haar studie aan het Utrechts Conservatorium
bij Paolo Giacometti. Zij rondde haar Bachelor af met een 9 en kreeg een plaats in de Master of Music
Solo/Performance aangeboden. Deze Master heeft zij gevolgd bij Klara Wurtz,.
Daniëlle is geregeld te zien als solist en cello-piano duo met broer Steven Bourne op diverse podia in
binnen- en buitenland. Zo speelde ze samen met Steven onder andere in het Koninklijk
Concertgebouw, Wiener Konzerthaus, De Doelen, tijdens het Delft Chamber Music Festival,
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht en de Opening van de Uitmarkt in Amsterdam.
Ook neemt ze deel aan kamermuziek projecten en begeleidt ze geregeld verschillende
instrumentalisten/zangers. Als piano docente stimuleert ze haar leerlingen om hun talent te
ontwikkelen.
Danielle was laureaat bij verschillende concoursen, waaronder het Prinses Christina Concours, SJMN
concours en het Internationale Prix d’Amadeo Jeunesse-concours.
Voor uitgebreide bio’s van Merel en Daniëlle zie:
http://merelvercammen.nl/
http://www.daniellebourne.com/about-2/

zijn vandaag twee ‘Verlaine-werken’ geprogrammeerd. De
Van
verbinding van Debussy met Verlaine gaat terug tot zijn kindertijd. Debussy’s vader verloor, zoals
zovelen, zijn baan na de Frans-Duitse oorlog en kwam daarna in de gevangenis terecht, omdat hij
zich had aangesloten bij de Franse Commune. De kleine Debussy werd daarna in Parijs onderbracht
bij de schoonmoeder van Verlaine. Zij was het ook die hem voorbereidde op de toelating tot het
conservatorium in Parijs, waar hij dan ook op 12-jarige leeftijd werd toegelaten. Daar streefde
Debussy in eerste instantie een carrière na als pianist. Hij verwierf tijdens zijn studie echter als pianist
geen belangrijke prijzen en hij maakte de overstap naar het componeren. Dat leverde hem in 1881
wél een vooraanstaande erkenning op: de Prix de Rome. Wellicht was de Wereldtentoonstelling van
1889 doorslaggevend voor de ontwikkeling van zijn stijl. Debussy raakte onder de indruk van
klanken van de Indonesische Gamelan en het Vietnamese muziektheatergezelschap Annam. De
oosterse klanken en zwevende tonaliteit bleven kenmerkend voor zijn volstrekt eigen stijl.

Notities bij het concert (vervolg)
De
waar het programma vandaag mee opent, is overigens niet
direct gerelateerd aan een gedicht van Verlaine. Het was het laatste werk dat Debussy schreef,
nadat bij hem al kanker was ontdekt. Hij omschreef de sonate dan ook zelf als ‘een voorbeeld
van een werk van een zieke man in tijden van oorlog’. Oorspronkelijk was het zijn bedoeling
om een serie van zes sonates te schrijven. Hij voltooide er uiteindelijk drie, waarvan de
vioolsonate de laatste was. Hij bracht het stuk zelf in première in 1917, wat meteen zijn laatste
publieke optreden was. Het driedelige werk kent naast de typische Debussy elementen ook
Hongaarse invloeden. Luister bijvoorbeeld naar de glissando’s in het eerste deel, maar ook naar
het laatste deel, dat hij overigens als eerste schreef. Hij verwerkte hij de thema’s uit dat deel
later in de eerste twee delen. De sonate opent met een even lyrisch als gevarieerd eerste deel
(Allegro Vivo). Het tweede deel is beduidend luchtiger (Intermède, Fantasque et léger). Het
slotdeel (Finale, Tres animé) is weer bijzonder afwisselend, spannend, lyrisch, en werkt naar een
prachtig slot toe, zoals dat alleen door Debussy geschreven kan zijn.

Pagina 3
Het is dan ook geen wonder dat de liederen datzelfde karakter weerspiegelen. Het eerste
(verstild) is precies zo’n meanderende droom, terwijl
(Marionetten) juist een
wat speelser sprookjesachtige klank heeft. Het laatste gedicht van deze cyclus heeft Debussy
meermalen gebruikt:
(Maanlicht). Het afsluitende lied in deze eerste cyclus volgt de
melancholische stemming van het gedicht op de voet.
Debussy ’s meest beroemde
uit de
(zelf weer een
verwijzing naar de tweede regel van het gedicht) staat ook op het programma. Debussy schreef dit
uit vier delen bestaande stuk voor piano waarschijnlijk al rond 1890. Toen rond 1904 een uitgever
hem over wilde halen de stukken te publiceren, was Debussy zelf zeer terughoudend, omdat het
niet in de voor hem zo kenmerkende latere stijl is geschreven. Wederom wijzigde hij veel aan de
stukken, voordat hij ze uit wilde geven in hun definitieve vorm. Ironisch genoeg was één van de
dingen die hij wijzigde, de titel van het derde deel. Dat droeg oorspronkelijk niet de titel
, maar
.
De laatste versie van
die we gaan horen is van de hand van
. Dat deze versie volgt op die van Debussy, is interessant, zeker ook omdat Debussy tot op
zekere hoogte het stokje van Faure overnam als de personificatie van de Franse klassieke muziek.
Ook dit lied is door de musici zelf bewerkt voor viool en piano. Fauré, die veel verschillende
stilistische perioden doormaakte als componist, schreef Claire de Lune in zijn ‘tweede’ periode,
waarin hij heel populair was. Fauré symboliseerde als componist meer de overgang van het
romantische naar het 20e eeuwse idoom , dan dat hij de kern van een nieuwe stroming of school
vormde. Precies in zo’n overgangsperiode schreef hij dit lied, waarin hij voorzichtig afscheid nam
van de romantiek.
Na de pauze staat een tweede gedicht van
Verlaine op het programma: L’heure exquise. En
ook in dit gedicht staat een in maanlicht
gedrenkt landschap centraal, waarin twee
geliefden gezamenlijk een voortreffelijk of
wonderlijk uur door brengen.

Verlaine drinkt absint in Café Francois in 1892
laat zich vertalen als ‘eerste collectie voor Vasnier’, Marie Vasnier om
precies te zijn. De drie delen die vandaag worden gespeeld, zijn door de musici zelf bewerkt
voor viool en piano. Oorspronkelijk zijn het liederen geschreven voor zijn eerste liefde, de
sopraan Marie Vasnier. Ze zijn gebaseerd op de gedichten uit de bundel
(1869)
van Verlaine. Hoewel Debussy de eerste versies hiervan al schreef rond 1890, gingen ze 1904 in
volledig aangepaste vorm in première. Het zijn dromerige gedichten, die Verlaine mede
baseerde op de al even dromerige schilderijen die Antoine Watteau maakte onder dezelfde titel.

De eerste zetting daarvan die vandaag wordt
gespeeld, is van de hand van een opmerkelijke
bijna vergeten pianiste en componiste,
die haar meeste
werken onder het pseudoniem
publiceerde. Als jongste dochter van de
beroemde Poolse violist Henrik Wieniawski
werd ze geboren in een muzikaal nest in Brussel.
Haar vader stierf toen ze pas tien maanden oud
was en na nog een aantal jaren in Brussel te
hebben gewoond, vertrok ze met haar moeder
naar Londen.
Ze maakte carrière als pianist en componist en
was een kleurrijke persoonlijkheid met een
kosmopolitisch leven. Als componist staat ze
primair bekend om haar liederen.

Notities bij het concert (vervolg)
Hoewel ze uiteindelijk de Britse nationaliteit
verwierf en soms wordt gezien als Britse
componist, is ze in termen van muzikale stijl zo
Frans als maar mogelijk is. Haar belangrijkste
inspiratiebronnen waren Ravel, Debussy en Fauré
en ze zette vele teksten van Franse dichters,
waaronder Verlaine op muziek. Volgens velen
doen haar toonzettingen van Verlaine niet onder
voor die van enige andere componist. Haar
(ook weer bewerkt voor een
versie met viool door de musici van vandaag)
bewijst die stelling en ademt inderdaad de sfeer
Debussy. Ze schreef het stuk in 1913 en het is even
kort als dat het prachtig is. Dat maakt dan ook
meteen extra nieuwsgierig naar haar
, die de afsluiting van dit programma
vormt. Een expansief werk uit bestaande uit drie
delen.
De hedendaagse Zwitserse componist
baseerde zijn
ook op Verlaine. Hij componeerde het
oorspronkelijk voor Janine Jansen. Zij vroeg hem
om een aantal kleine nieuwe stukken voor haar
volledige Franse Beau Soir cd. Dubugnon schreef drie korte stukjes die hij als verbinding zag tussen
de stukken die Jansen had geselecteerd. La Minute exquise is het eerste stuk, dat de overgang vormt
van de late avond naar de nacht. Ook hier voert de dromerigheid weer de boventoon, en lijkt de
ijlheid van Verlaine’s droom (het is bij Dubugnon niet voor niets maar een minuut in plaats van een
uur) prachtig zijn weg te vinden in de afsluitende flageoletten.
Eelco van Wijk, oktober 2018
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Het uitgangspunt voor de muzikale invulling van dit programma zijn gedeelten uit Bachs Brandenburgse Concerten. Het sextet zal hierop
improviseren in de trant van een serie bekende componisten zoals Duke Ellington, Gabriel Fauré, Richard Strauss, John McLaughlin, Aaron
Copland en anderen, naar gelang de actuele inspiratie van het Sextet. Daarnaast spelen de musici delen uit hun productie ‘Reflecting the
Seasons’.
Dit wordt een avond waar populaire muziek, gypsy jazz, folk music en klassieke muziek elkaar vinden in bijzondere improvisaties. Drie
musici zijn afkomstig uit het klassieke segment: violiste Janneke van Prooijen, altviolist Frank Brakkee en cellist Charles Watt. De ‘bass sound’
van Roy Percy komt uit de New Orleans traditie. Gitarist Nigel Clarck is afkomstig uit de pop- en jazzwereld en is een bewonderaar van
Django Reinhardt. Violist Tim Kliphuis is de leider van het Sextet. Hij is klassiek opgeleid en is tevens de auteur van ‘Stephane Grappelli
Gypsy Jazz Violin’. Daaruit blijkt zijn brede belangstelling. Hij beweegt zich door alle muziekstijlen, treedt op over de hele wereld en is een
veel gevraagd docent. Deze musici staan garant voor een bijzonder gevarieerde muziekavond!
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Over de musici

Notities bij het concert

De Nederlandse violist Tim Kliphuis, meervoudig prijswinnaar, heeft een nieuwe muziekstijl gecreëerd
waarin hij klassiek, zigeunerjazz en folk omarmt. Hij wordt om zijn improvisatiekunst geprezen als een
eigentijdse Paganini. Met zijn inclusieve benadering trekt hij een gevarieerd publiek aan en inspireert
hij een nieuwe generatie strijkers.

Wat valt er eigenlijk meer te zeggen over dit concert ‘De kunst van het improviseren’
anders dan te gaan zitten en genieten. Wij citeren uit recensies van anderen over het Tim
Kliphuis Sextet.

Na de afronding van zijn opleiding klassiek viool aan het Amsterdams Conservatorium, studeerde
Kliphuis bij Europese Sinti zigeuners. Hij maakte opnames met hen en maakte tournees met de
legendarische zigeunergitaristen Fapy Lafertin, het Rosenberg Trio en Angelo Debarre.
Een uitnodiging voor het Richard Strauss Festival in Duitsland werd het startschot voor een ‘cross-over’
carrière die een ‘totale muziek’opvatting huldigt, zonder stilistische belemmeringen. Hij trad voor de
Koning in het Concertgebouw Amsterdam op, voor Celtic Connections in Glasgow, bij het Django
Reinhardt Festival in Samois-sur-Seine en maakte uitgebreide tournees door Amerika, Zuid-Afrika en
Rusland.

Uit recensie van Ad van der Kouwe bij www.postscriptum.nl over Reflecting the Seasons.

In 2015 bracht het Tim Kliphuis Trio (Nigel Clark, gitaar en Roy Percy, contrabas) ‘Reflecting the
Seasons’ in première, gebaseerd op muziek van Vivaldi. In 2016 verscheen de opname op het label
Sony Classical. In 2018 volgden ‘Brandenburg’ naar werken van Bach en het vioolconcert van Kliphuis
zelf.
Tussen deze tournees en orkestprojecten door oogst het Tim Kliphuis Sextet – met violiste Janneke van
Prooijen, altviolist Frank Brakkee en cellist Charles Watts – steeds veel enthousiasme bij het publiek.
Tim Kliphuis en zijn Trio hebben het podium gedeeld met Les Paul, Frankie Gavin en Martin Hayes, en
ook met het Nederlands Kamerorkest, het Kamerorkest van Tallin, het Residentie Orkest, het
Philharmonisch Orkest van Kaapstad en Sinfonietta Amsterdam.
Kliphuis is een veel gevraagd docent bij festivals, in competities en aan conservatoria. Zij boek ‘Gypsy
Jazz Violin’ werd een bestseller. Hij is vast docent aan het Amsterdams Conservatorium en heeft een
eigen zomerschool, de Grappelli-Django Camp. Hij is huismusicus van DPA Microphones en Pirastro
Artists.

Uit recensie van Tom King http://www.southsideadvertiser.biz/Tim-Kliphuis-SextetThe%20Queens-Hall-Edinburgh.htm

V.l.n.r. Charles Watt (cello), Nigel Clark (gitaar), Tim Kliphuis en Janneke van Prooijen (viool), Frank
Brakkee (altviool), Roy Percy (contrabas)

Notities bij het concert (vervolg)
Enkele voorbeelden van het Tim Kliphuis Ensemble en Trio op YouTube:
Paganini’s 24e Caprice
https://www.youtube.com/watch?v=bPGYZ5k7AzE
O Lady be good
https://www.youtube.com/watch?v=f3IQLliiVmk
Tim Kliphuis Trio play Vivaldi's Spring - Gypsy Jazz and Folk version of Four Seasons
https://www.youtube.com/watch?v=CNq6knOFKyM
NEW Tim Kliphuis Sextet CD
https://www.youtube.com/watch?v=iH-I3ol-IOE

Agenda 2018-2019 seizoen 45
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zaterdag 29 september 2018 20.00 u.
Delta Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018 20.00 u.
Odyssee Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)
zaterdag 10 november 2018 20.00 u.
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

Nunspeet Veluvine

Tim Kliphuis Trio interviewed on "Reflecting the Seasons"
https://www.youtube.com/watch?v=bIx5SsfnhPo

zondag 25 november 2018 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

Tim Kliphuis Trio & David Newton celebrate Stéphane Grappelli's Gypsy Jazz in "This
Can't Be Love"
https://www.youtube.com/watch?v=TWRCYYurUI4&feature=youtu.be

zondag 6 januari 2019 14.00 u.
Calefax Rietkwintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

im Kliphuis Sextet - Grappelli's "Souvenir de Villingen"
https://www.youtube.com/watch?v=-u3vwNYsdpc

zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Harderwijk Catharinakapel

Tim Kliphuis One on One Workshop Session
https://www.youtube.com/watch?v=utz_OzX-kyg

zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)
zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019 14.00 u.
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)
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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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0525 681171

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

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

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Klaartje van Veldhoven - zang
Benjamin Glorieux - cello
Maurice Lammerts van Bueren - piano
De Verbeelding Zeewolde
zondag 25 november 2018 14.00 uur
1
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2
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4
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contact en locaties
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(1953)
(1910-1981)

1.
3.
5.
7.
9.

At St . Patrick’s Purgatory
Saint Ita’s Vision
The Crucifixion
Promiscuity
The Praises of God

2.
4.
6.
8.
10.

Church Bell at Night
The Heavenly Banquet
Sea-Snatch
The Monk and his Cat
The Desire for Hermitage

(1932)
1. Allegro ma non troppo
2. Adagio
3. Allegro appassionato

(1979)
(1918-1990)

(1995)
(1929-)
(1948)

(1961-)

(uit Eve-Song, 2000)
t (uit Three Folk Songs, 1995)
(1996)

Over de musici
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Maria Acda,
Rita Dams en Diane Forlano. Ook studeerde zij een semester in Basel aan de Schola Cantorum
Basiliensis bij Evelyn Tubb en Gerd Turk. Momenteel wordt zij gecoached door Jard van Nes en
Johannette Zomer.
In oktober 2006 won Klaartje de eerste prijs bij de competitie voor de ‘John Kerr Award for English
Song’ in Goudhurst (Engeland). In 2007 ging ze als soliste op tournee met het European Union
Baroque Orchestra (o.l.v. Christina Pluhar). Zij maakte diverse tournees met het kleine ensemble van
de Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Jos van Veldhoven. Ook werkte zij mee aan de CD-opname
door de Bachvereniging van de Hohe Messe van Bach (Channel Classics). Klaartje is een veelgevraagde
soliste en treedt overal in het land op. Zij zong In vele opera ’s zoals bijv. ‘Dido en Aeneas’ en ‘Fairy
Queen’ (beide van Purcell), Don Giovanni van Mozart. Klaartje maakte in 2013 haar 1e solo-CD met
aria’s van Johann Sebastian Bach. Al snel volgde een 2e album met Engelse muziek van Purcell en Byrd.
Klaartje is als zangdocente verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
groeide op in buurt van Kortrijk. Hij kreeg celloles van Jan Van Kelst. Na eerste
prijzen cello en kamermuziek tijdens de nationale Axion Classics-wedstrijd van Belfius studeerde hij in
België af aan de Hogeschool Gent met grootste onderscheiding voor cello.
Dankzij een Erasmusbeurs trok Benjamin voor studie naar Genève en daarna de Musikhochschule
Keulen. Hij volgde masterclasses wereldwijd. Benjamin dompelt zich onder in eeuwenoude muziek
zowel als hedendaags klassieke muziek. Hij concerteerde met jazzmusici en werkte mee aan
verschillende theaterproducties. Hij is artistiek directeur van Aton&Armide, een collectief met flexibele
bezetting. Benjamin exploreert het cellorepertoire van classicisme tot modernisme, aan de hand van
authentieke instrumenten.

Notities bij het concert
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(1910-1981) was een Amerikaans componist, die al heel vroeg zijn talent
ten toon spreidde. Zo schreef hij op zijn tiende al een operette op basis van een libretto
van de Ierse kok van zijn ouderlijk huis. Op zijn achttiende won hij zijn eerste
compositieprijs voor zijn helaas verloren gegane vioolsonate. Zijn hele leven lang zijn
Barbers composities meteen uitgegeven en uitgevoerd. Vandaag staan de vroege
Cellosonate op. 6 in c kl.t. (1932) en de intrigerende liederencyclus Hermit Songs op. 29
(1953) op het programma.
Barber die zelf zeer verdienstelijk zong, schreef vele liederen. Hij baseerde de Hermit
Songs op commentaren van Ierse monniken die zij schreven in de marge van middeleeuwse manuscripten. Het zijn tien vaak compacte gedichten, of gedachten, die door
verschillende dichters (waaronder W.H. Auden) zijn vertaald en door Barber op muziek
gezet. Ze variëren in lengte van een kleine minuut tot maximaal vier minuten. Dat levert
als geheel een bijzonder fascinerende en afwisselende cyclus op. Contemplatieve stukken
worden afgewisseld met bijna komisch klinkende delen (The monk and his cat) en lyrische
delen. Barber speelt duidelijk met de betekenis van de teksten in de muziek, maar zeker
niet op voorspelbare wijze. Neem Promiscuity (nr.7). Klinkt daar in het tweeregelige
gedicht over promiscuïteit nu zorg om ‘Edan’ met zijn wisselende bedpartners door of
hoor je er een soort vrolijke ironie in? Raadselachtige en fantastische liederen kortom.

behaalde zijn diploma Uitvoerend Musicus bij Jan Wijn aan het
Pianist
Conservatorium van Amsterdam. Hij vervolgde zijn studie voor de aantekening Kamermuziek aan
hetzelfde instituut bij Ludmilla Baslawskaja. Liedbegeleidingslessen kreeg hij onder meer van Graham
Johnson en Rudolf Jansen. Maurice Lammerts van Bueren heeft zich volledig toegelegd op het
liedbegeleiden. Hij trad op met vele bekende zangers en zangeressen.
Voordat hij zich uitsluitend richtte op het begeleiden van zangers, werkte hij als kamermusicus met vele
instrumentalisten, zoals de violisten Theo Olof en Herman Krebbers. Met Trio Suleika, waarvan hij 13
jaar deel uitmaakte, won hij de Vriendenkrans van het Concertgebouw en de prestigieuze Kersjesprijs.
Naast optredens in Nederland gaf hij kamermuziek- en liedrecitals in verschillende landen
Maurice Lammerts van Bueren is als coach verbonden aan de zangafdeling van het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag. Sinds 2008 is hij Steinway Artist.
Uitgebreide bio’s zijn te vinden op:
http://www.klaartjevanveldhoven.nl/2017/
http://www.mauricelammertsvanbueren.com/
https://www.n9.be/nl/artists/detail/benjamin-glorieux-be

Aaron Copland, Samuel Barber, Gian Carlo Menotti in 1945. Foto Victor Kraft (Library of Congress USA)

Notities bij het concert (vervolg)
De Cellosonata is van een heel ander kaliber, een uitbundige ‘grote’ sonate, die hem
maar liefst twee prijzen opleverde, waaronder een Prix de Rome. Het eerste deel, een
Allegro staat bol van lyriek met soms grote contrasten en verstilde momenten. Het
Adagio dat het tweede deel vormt, opent en sluit weliswaar met een breed Adagio,
maar er zit eveneens een heel percussief Scherzo in verwerkt. De bijna struikelende
ritmiek daarin komt plots tot stilstand en gaat vervolgens weer op in het Adagio. Ook
het laatste Allegro (Apassionata) is weer zeer afwisselend en verrassend. Een heerlijke
sonate die absoluut gegrond is in het laatmoderne repertoire en op heel veel
momenten verrast en verwondert.
op het programma.
Er staan vandaag ook twee vocale werken van
Leonard was de zoon van Sam Bernstein en Jennie Resnick , twee Russische Joden die
in 1908 vluchtten naar Amerika om in het toenmalige tsaristische Rusland aan de
dienstplicht te ontsnappen. Leonard werd in 1918 in Massachusetts geboren. Hij
studeerde aan Harvard en het Curtis Institute of Music (waar eerder ook Barber
student was). In 1943 werd hij bekend als dirigent, toen hij in New York inviel voor
de zieke Bruno Walter. Bernstein schreef in de veertiger jaren diverse musicals, die met
veel succes op Broadway draaiden. Hij was ook een groot pedagoog. Jarenlang
presenteerde hij op televisie een educatief programma over klassieke muziek.
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Chassidisch joodse woorden afkomstig uit de regio Wit Rusland. Bernstein schreef deze
korte serenade ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Karl Böhm uit bewondering
voor zijn grote collega-dirigent. Bernstein voltooide deze compositie in München op zijn
eigen verjaardag, 25 augustus 1979. De eerste uitvoering was twee dagen later in
Salzburg met sopraan Christa Ludwig en pianist James Levine.
Het tweede werk van Bernstein is van veel vroegere datum namelijk 1948, met de titel
La Bonne Cuisine, vier recepten voor sopraan en piano. Het is gebaseerd op Emile
Dumont’s ‘La Bonne Cuisine Française’ uit 1899. Bernstein verklankt vier gerechten: 1.
Plum Pudding, 2. Queues de Boeuf (Ox-Tails), 3. Tavouk Guenksis (Turkish Delight) en
4. Civet à Toute Vitesse (Rabbit at Top Speed)
Het werk werd voor het eerst uitgevoerd op 10 oktober 1948 door mezzosopraan
Marion Bell en pianist Edwin MacArthur in de Town Hall in New York. Als u luistert
naar deze liederen, proeft u deze gerechten!
Vervolgens staat een lied op het programma dat weliswaar geen componist kent, maar
wel talloze beroemde uitvoeringen: de folksong ‘Black is the Color of my True Love’s
Hair’. De wellicht meest bekende en ontroerende uitvoering is die van de jazz-zangeres
Nina Simone, maar ook Joan Baez en de Ierse pop-rockband The Corrs zetten het lied
op cd. Ook in de klassieke muziek weet het regelmatig zijn weg te vinden. Zo nam
Andreas Scholl het al op en maakte Luciano Berio er een prachtige versie van in zijn
folksongs uit 1964. Het lied kent een Amerikaanse traditie uit de Appalachen, maar
schijnt zijn oorsprong te hebben in Schotland, iets wat ook goed in de versie van Berio is
terug te horen.
Dan volgt een stuk van (Sir)
waarin de stem, de cello en de piano
gezamenlijk te horen zijn. Hij was net als Bernstein zowel pianist, componist als dirigent.
Hij werd in 1929 geboren in Berlijn als Andreas Ludwig Priwin en is net als Bernstein van
Joodse afkomst. In 1937 ontvluchtte zijn familie nazi-Duitsland en vestigde zich in Parijs.
Van daaruit vluchtte het gezin in 1941 naar Amerika. Previn is in eerste instantie als
jazzmusicus beroemd geworden. Hij speelde samen met Ray Brown, Dizzy Gillespie en
Billy Holliday en werd toen beschouwd als een van de beste jazzmusici van Amerika.
Tegenwoordig is Previn vooral bekend als componist en dirigent van symfonieorkesten.
Op 18 juli 1995 schreef hij voor zangeres Silvia McNair en cellist Yo Yo Ma de prachtige
Vocalise, die u vandaag gaat horen. De première was een dag later met André Previn
achter de piano en natuurlijk met de twee musici voor wie hij het stuk geschreven had.

Leonard Bernstein met concertmeester Jan Damen bij het Concertgebouworkest op 5 sept. 1950

Het programma wordt afgesloten met twee enerverende liederen van de hedendaagse
Amerikaanse componist
. Zijn muziek, waaronder twee opera’s en veel
liederen, wordt in Amerika al regelmatig uitgevoerd en begint langzamerhand ook vaste
voet aan de grond te krijgen in Europa. Terecht, zullen we vanmiddag horen.

Voor de pauze staat zijn Piccolo Serenata op de lessenaar. Hij schreef hiervoor zowel
de tekst als de muziek. De nonsens tekst is niets anders dan een verklanking van

Heggie schreef zijn liederencyclus Eve-Song in 2000 op teksten van Philip Littell. De
cyclus is een verkenning van de vele kanten en karaktertrekken van de figuur Eva.

Notities bij het concert (vervolg)
Vandaag staat het deel Snake op de lessenaar, waarin Eva tegen de slang uit het Paradijs
spreekt. Het opent met een bluesy bijna cabaretachtige sfeer. Het kent, net als in Barbers
liederen, een meer mystieke kant en dat alles in een volledig hedendaags idioom.
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zaterdag 29 september 2018 20.00 u.
Delta Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018 20.00 u.
Odyssee Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)
zaterdag 10 november 2018 20.00 u.
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

Het tweede lied van Heggie dat gezongen wordt, is The Leather-winged Bat uit Three
Folk Songs dat hij in 1994 schreef. De titel verwijst naar een bekend volksliedje, waarin
verschillende dieren iets over de liefde vertellen. We horen achtereenvolgens een
vleermuis, een specht, een bluebird (lijsterachtige vogel) en een roodborstje
achtereenvolgens iets over de liefde vertellen. In de handen van Heggie wordt ook dit
weer een fascinerend kort lied. De volksmuziek is er meteen in terug te horen, net als het
nerveuze klapperen van de vleugels van een vleermuis in de piano aan het begin. Twee
spannende liederen kortom, die voluit een beroep doen op de expressief acterende
fantasie van de vocalist.
Eelco & Leo van Wijk, november 2018

zondag 6 januari 2019 14.00 u.
Calefax Rietkwintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)
zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019 14.00 u.
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
mevr. Mia Lemmens

E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl

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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
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Oliver Boekhoorn - hobo, Raaf Hekkema - saxofoon, Alban Wesly - fagot, Jelte Althuis - basklarinet, Ivar Berix - klarinet
(arr. Jelte Althuis)
(1695-1764)
(arr. Jelte Althuis)
(1822-1890)

(1566-1613)

(arr. Raaf Hekkema)
Tu m'uccidi'o crudele
- Dolcissima mia vita
- Merce grido piangendo
- Moro, lasso, al mio duolo
(Arr. Alban Wesly)

(1854-1928)

(arr. Jelte Althuis)
(1685-1750)

(1981-)
(arr. Oliver Boekhoorn)
(1893-1950)
(arr. Raaf Hekkema)
(1916-1999)
(arr. Raaf Hekkema)
(1653-1713)

Over de musici
Calefax is een hechte formatie van vijf rietblazers die een grote passie delen. Al meer dan drie decennia
houden ze in binnen– en buitenland een reputatie hoog op basis van virtuoos spel, briljante
arrangementen en frisse podiumpresentatie. Ze gelden als de uitvinders van een nieuw genre: het
rietkwintet. Daarmee inspireren zij jonge blazers die overal in de wereld in hun voetsporen treden.
Calefax, dat is een klassiek ensemble met een popmentaliteit.
De presentaties van Calefax zijn vernieuwend en het repertoire - van 1100 tot nu - is verrassend. Het
bestaat uit arrangementen (door hen zelf gemaakt) en nieuwe composities (in opdracht geschreven)
voor de bezetting van hobo, klarinet, saxofoon, basklarinet en fagot. Dankzij de talloze internationale
tournees en samenwerkingen met andere musici staan ze open voor invloeden uit de wereldmuziek,
jazz en improvisatie. Om slechts een paar namen te noemen: pianist Jean-Yves Thibaudet,
mezzosopraan Cora Burggraaf en sopraan Nora Fischer, trompettist Eric Vloeimans, violiste Liza
Ferschtman, klarinettist Kinan Azmeh en het Nederlands Kamerkoor. Calefax zoekt ook regelmatig
contact met kunstenaars uit andere disciplines zoals de theatermaker Boukje Schweigman en
videokunstenaar Jaap Drupsteen.
In de hele wereld zijn rietkwintetten ontstaan in navolging van Calefax. De pioniersrol van de groep
wordt ondersteund doordat ze onder de naam Calefax Edition bladmuziek uitgeven van hun
arrangementen. De rol van inspirerend laboratorium vervult Calefax verder bij het jaarlijkse PANfestival, een bonte verzameling muzikale avonturen, verrassende uitstapjes naar andere kunstdisciplines
en een compositiewedstrijd.
Voor het gerenommeerde label PENTATONE, het Duitse platenlabel MDG én op het eigen label
RIOJA Records heeft Calefax inmiddels 18 cd’s uitgebracht. Deze zijn zonder uitzondering door de
(inter)nationale pers met gejuich ontvangen.
In oktober 2015 verscheen het jubileumboek Calefax en de Caleidoscoop geschreven door
radiopresentator Lex Bohlmeijer, over de 30-jarige geschiedenis van de groep.
Calefax won diverse grote Nederlandse muziekprijzen. In 2012 werd Calefax ook bekroond met de
Duitse Junge Ohren Preis voor de muzikale familievoorstelling De Muziekfabriek.
Uitgebreide beschrijving op https://calefax.nl/
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Het woord ‘rietkwintet’ is uitgevonden door Calefax voor een nieuwe combinatie van blaasinstrumenten, die allemaal via een riet worden aangeblazen. In die zin zijn ze wel familie van elkaar, zij
het veel minder dan de instrumenten in een strijkkwartet; ze vertonen flinke principiële verschillen.
Saxofoon en klarinet zijn enkelriet-instrumenten, maar klarinetten zijn cilindrisch (de doorsnede van
buis is over (bijna) de hele lengte gelijk), saxofoons conisch (de buis wordt van het mondstuk naar
het einde steeds wijder). Daarbij komt nog de tegenstelling hout-metaal. Hobo en fagot zijn allebei
conische dubbelriet-instrumenten, maar de buis van een fagot is in verhouding tot de lengte duidelijk smaller dan die van de hobo. Die verschillen geven het kwintet een grote rijkdom aan klankkleuren, die nog is uit te breiden door het toepassen van varianten als de althobo (met zijn peervormige
klankbeker) en verschillende maten saxofoons. Maar wat de instrumenten gemeenschappelijk hebben, toonvorming door een riet, maakt het ook mogelijk dat ze wel eens ‘naar elkaar toe’ kleuren.
Voor een nieuwe combinatie van instrumenten bestaat natuurlijk nog geen repertoire. Eén van de
manieren om aan muziek te komen – en tegelijk een manier om de mogelijkheden te verkennen – is
dan het arrangeren van stukken die oorspronkelijk voor andere instrumenten zijn geschreven. Calefax legt zichzelf wat dit betreft geen beperkingen op, maar put naar hartenlust uit ruim vijf eeuwen
muziekgeschiedenis en uit allerlei genres. De andere belangrijke manier om aan nieuw repertoire te
komen is: zorgen dat er nieuwe stukken worden geschreven. Dat levert alles bij elkaar afwisselende,
verrassende en avontuurlijke programma's op die bestaan uit met veel creativiteit en fantasie gemaakte ‘vertalingen’ van oudere muziek én stukken ‘waarvan de inkt nog nat is.’
Om praktische redenen beperkt de toelichting hieronder zich tot de titels die al aan het begin van
ons concertseizoen vast stonden. Zij worden vandaag aangevuld met arrangementen van madrigalen van Carlo Gesualdo (vocale ensemblemuziek van ca. 1600), een orgelwerk van Bach, stukken
F van de Amerikaanse muzikale avonturier Moondog en de Chinees Abing, en ook één voor Calefax
nieuw gecomponeerd werk van Nico Muhly, ook een Amerikaan. De leden van Calefax vertellen
er graag zelf iets over.
Een van de Italiaanse vioolvirtuozen die in de jaren 1720 door
Europa trokken was de in Bergamo geboren
,
die volgens sommige tijdgenoten kon spelen ‘als een duivel’.
In 1729 kwam aan zijn zwerftocht een einde toen hij zich vestigde in Amsterdam. Hij zou er de rest van zijn leven blijven
wonen en verdiende er goed door les te geven, een Collegium
Musicum (orkestvereniging van welgestelde amateurs) te leiden, eigen muziek uit te geven en snaren te importeren. Hij
componeerde vooral solo- en triosonates en vioolconcerten,
maar zijn Opus 4 bestaat uit zes ‘Introduttioni Teatrali’ en zes
concerti grossi voor strijkorkest en basso continuo. Een van de
‘theatrale inleidingen’ horen we in dit concert. De titel betekent dat het stuk is opgezet en ook zou kunnen dienen als
openings-‘sinfonia’ voor een theatervoorstelling – de latere
orkestsymfonie is uit dit genre voortgekomen. De stijl sluit aan
bij de concerto-stijl die vooral door Vivaldi zo populair was

Gesualdo, prins van Venosa
en hertog van Conza
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geworden, maar gaat nog een stapje
verder in de richting van de klassieke
stijl van Haydn en Mozart. Er zijn drie
delen, in de traditionele volgorde snellangzaam-snel, hoewel ‘langzaam’ in
dit verband soms niet meer is dan ‘wat
minder vlot’. Het laatste deel heeft het
karakter van een dans. Locatelli’s geweldige fantasie en groot vakmanschap
komen in het arrangement voor rietkwintet perfect tot hun recht.

en waren die ontwikkelingen nog nauwelijks te voorzien, hij studeerde nog in Leipzig. Het was
wel het eerste werk voor piano dat hij liet uitgeven. De variaties zijn opgedragen aan Zdenka
Schulzová, een op dat moment veertienjarig meisje, dat in Brno een pianoleerlinge van Janáček
was en waar hij in 1881 mee zou trouwen. In het thema, een eigen melodie van Janáček, klinkt
enige invloed van Tsjechische volksmuziek door, in de traditie van Smetana en Dvorák. Bijzonder
is dat de toonsoort twee kanten op lijkt te kunnen gaan: hij schommelt tussen g klein en Bes
groot, wat een onzekerheid oproept die in de variaties voortdurend terugkeert. In de uitwerking
van het thema en de zeven variaties sluit Janáček aan bij Schumann en vooral Brahms, maar het
werk is in de eerste plaats een bewijs van zijn eigen sterke creatieve persoonlijkheid. De vele polyfone elementen komen in de bewerking voor een blazersensemble goed naar voren. Op de laatste, meest briljante variatie volgt nog een keer het thema.

Gedenkplaat woonhuis Locatelli op Prinsengracht 506

werd geboren in Luik.
Zijn ambitieuze vader wilde dat hij een virtuoze pianist zou worden, à la Liszt, en met het oog
daarop verhuisde het hele gezin naar Parijs toen César veertien jaar was. Maar de plannen van
zijn vader pasten niet bij zijn karakter, en het liep dus heel anders. Als uitvoerend musicus werd
hij vooral een geweldige organist, met een grote voorliefde voor het werk van Bach, wat in
Frankrijk in die tijd uitzonderlijk was. Hij kon prachtig improviseren en ontwikkelde daarin een
heel persoonlijke stijl, die ook tot uitdrukking komt in zijn composities. In de opbouw daarvan
hanteerde hij graag traditionele principes, maar hij wist die op een originele manier met elkaar
te combineren. Prélude, fugue et variation is daar een voorbeeld van. Franck breidt hier de traditionele preludium-en-fuga – een van de hoofdgenres
in de orgelmuziek van Bach en zijn tijdgenoten – uit
met een variatie op de prelude, wat het stuk een een
unieke maar hechte structuur geeft. Franck schreef het
oorspronkelijk ca. 1865 voor de wonderlijke combinatie van harmonium en piano, maar maakte zelf verschillende bewerkingen. De versie voor orgel is een
geliefd repertoirestuk geworden. De prelude bestaat
uit een lang uitgesponnen lyrische melodie – in het
arrangement dat we vandaag horen gespeeld door de
hobo – in een wiegend ritme, met steeds hetzelfde
begeleidingspatroon. Een overgang in volle akkoorden
kondigt het hoofdmotief van het fugathema aan, opnieuw een lyrische melodie, die na de eenstemmige
inzet prachtig polyfoon wordt uitgewerkt. In het derde
deel van dit drieluik is het vooral de begeleiding van
de prelude die is gevarieerd.
Cesar Franck

is tegenwoordig vooral bekend om werken – opera’s, orkestwerken, pianomuziek en kamermuziek – die hij schreef toen hij de vijftig al
gepasseerd was. Hij geldt als een pionier op het gebied van het onderzoek naar volksmuziek uit
zijn eigen geboorteland, Moravië (Oost-Tsjechië) en de verwerking daarvan om tot een nieuwe,
eigen stijl te komen. Toen hij in 1880 zijn
voor piano schreef was hij nog jong

(1653-1713) is een van de weinige
componisten uit de Barok van wie uitsluitend instrumentale muziek bekend is: concerti grossi, triosonates
en solosonates met basso continuo. Hij was een uitstekende violist, die in zijn spel meer uitblonk door expressiviteit en goede smaak dan door pure virtuositeit.
Hij werkte het grootste deel van zijn leven in Rome,
waar Locatelli misschien vanaf 1711 een van zijn talrijke
leerlingen was. La Follia is in 1700 uitgegeven als laatste van Corelli’s bundel van twaalf ‘Suonati’ voor viool en basso continuo op. 5, maar misschien meer dan
20 jaar eerder geschreven. Het is geen gewone sonate
maar een monumentale reeks variaties op een thema
dat ook door veel andere componisten is gebruikt, tot
Rachmaninoff toe. Het thema bestaat uit de hoofdlijn
van een melodie met het bijbehorende baspatroon.
Aan het begin van Corelli’s Follia horen we het thema
in zuivere vorm, in de bewerking van vandaag zelfs
Arcangelo Corelli (1697)
zonder begeleiding. In de variaties die hierop volgen
wordt vaak de melodie gevarieerd, soms de bas, en
soms wisselen figuren in de twee partijen elkaar snel af. Ook tempo en maatsoort veranderen.
Ondanks al die verscheidenheid – in het arrangement voor rietkwintet komen er nog concertante
elementen en een rijke afwisseling in klankkleuren en zettingen bij – vormt het stuk een indrukwekkend geheel.
Hans Maas, december 2018

Agenda 2019/20, onder voorbehoud
zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO
Thomas Beijer, piano

20.00 uur

Putten Cultureel Centrum Stroud

zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

zondag 3 november 2019
Marcel Worms, piano

Agenda 2018-2019 seizoen 45
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zaterdag 29 september 2018
Delta Trio

20.00 u.

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018
Odyssee Ensemble

20.00 u.

Ermelo Oude Kerk

Ermelo Oude Kerk

14.00 uur

Harderwijk Catharinakapel

zondag 28 oktober 2018
11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)

zondag 24 november 2019
Celeste Zéwald, klarinet
Jaap Kooi, piano

14.00 uur

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 10 november 2018
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

zondag 5 januari 2020
Grupo del Sur
Programma: Zuid-Amerikaans

14.00 uur

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018
14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst, gitaar
Pauline Oostenrijk, hobo

14.00 uur

Ermelo Oude Kerk

zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva, piano

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 28 maart 2020
20.00 uur
Ekaterina Levental, sopraan & harp
Chris Koolmees, regie
Programma: De Weg

Nunspeet Veluvine

zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

Putten Cultureel Centrum Stroud

20.00 uur

zal plaatsvinden in Elburg op

zondag 15 december 2019 Aanvang: 14.00 uur

zondag 6 januari 2019
Calefax Rietkwintet

14.00 u.

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019
Tobias Borsboom (piano)

11.00 en 14.00 u.

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 2 februari 2019
20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)
zaterdag 23 februari 2019
20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

14.00 u.

zaterdag 6 april 2019
20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

Vast staat o.a. dat wij teruggaan van 11 naar 10
concerten in het 46e seizoen, verhuizen van Kasteel De Vanenburg naar het nieuwe Stroud in
Putten en dat wij op de zondagen in de Catharinakapel alleen nog een middagconcert organiseren,
dus geen ochtendconcert meer.
Het

Nunspeet Veluvine

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Ragazze Quartet
Martijn Cornet, bariton
Programma: Winterreise, Franz Schubert
14.00 uur

20.00 u.
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
mevr. Mia Lemmens

E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl

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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0525 681171

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

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

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Tobias Borsboom
Pianorecital
Catharinakapel Harderwijk
Zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
1
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2
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4
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5
contact en locaties

Programma

(1811-1886)

(1862-1918)
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(1855)

,
6. Vallée d'Obermann
(1903)
1. Pagodes
2. La soirée dans Grenade
3. Jardins sous la pluie

(2003)
(1960-heden)

(1870 – 1938)

(1925)
Phonorama's ‘Borobodur in Moonlight’ en ‘In the Kraton’
(2012)

(1972-heden)
: Venezia e Napoli (1859)
S
1. Gondoliera
2. Canzone
3. Tarantella

Over Tobias Borsboom

Notities bij het concert

onderscheidt zich als een van Nederlands bekendste jonge pianisten met zijn
fijnzinnige pianistische kwaliteiten en poetische, kleurrijke interpretaties.
Als winnaar van de Dutch Classical Talent Award speelt hij sinds 2015 in de concertzalen van
Nederland. Met violist en duopartner Piotr Jasiurkowski won hij de publieksprijs. Ook toerde hij als
solist in Gershwins
met het Nederlands Studenten Orkest, en recent met zijn
soloprogramma
in binnen- en buitenland. Zijn solorecitals geven blijk van zijn belangstelling
(Label 7 Mountain Records, 2017) is met
voor hedendaagse muziek en zijn debuutalbum
veel lof in de pers en media onthaald.
Tobias toont zich een veelzijdig en creatief musicus, die ook op het gebied van kamermuziek zijn
sporen ruimschoots heeft verdiend. Regelmatige kamermuziekpartners zijn cellist Lidy Blijdorp, violist
Piotr Jasiurkowski, violist Pieter van Loenen, cellist Pamela Smits, saxofonist Arno Bornkamp en
pianoduopartner Yukiko Hasegawa. Met celliste Pamela Smits werkt Tobiassinds 2017 samen als
programmeur van de concertserie
in de Zuiderkerk van Amsterdam.
Ook gaat hij graag de samenwerking aan met andere theater- en kunstvormen. Voor seizoen 2018,
2019 loopt in samenwerking met theaterproductiehuis Oorkaan
een muziekvoorstelling voor kinderen vanaf vier jaar. Met celliste Lidy Blijdorp speelt hij enkele zeer
succesvolle vertelconcerten, waaronder
waarvan
de laatste twee zijn geschreven en worden verteld door Jan Brokken.
waarin de spelers in de
Tobias Borsboom is oprichter en leider van theatergroep
huid kruipen van de artistieke vrienden van Schubert, en in de voorstelling
houden
zij een feest ter ere van hun grote vriend.
De achterliggende jaren was Tobias eveneens
prijswinnaar op concoursen als het YPF Piano
Competition, het Concertgebouw Entree Kamermuziek
Concours en het Prinses Christina Concours en meer.
Hij voltooide in 2013 zijn master-opleiding aan het
Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn.
Daarvoor studeerde hij aan de Jong talent afdeling van
het Utrechts Conservatorium bij Paolo Giacometti. Hij
volgde masterclasses bij internationaal gerenommeerde
musici als Maria João Pires, Klaus Hellwig, Georg
Friedrich Schenck, Geoffrey Douglas Madge en Jan
Boguslaw Strobel.
Naast zijn gevarieerde drukke concertleven werkt
Tobias Borsboom aan het Conservatorium van
Amsterdam als correpetitor.
Uitgebreide informatie op:
https://www.tobiasborsboom.com/
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heeft op een eerder Randmeerconcert laten horen dat hij een fijne pianist is,
die een interessant programma kan samenstellen en dat ook heel mooi kan uitvoeren. Het thema
is deze keer 'Wanderlust' (noodzaak voelen tot èn plezier beleven aan rondzwerven). Wij gaan
naar prachtige pianomuziek luisteren, waarbij onze fantasie ons op vele exotische plaatsen zal
brengen! Wat het nog interessanter maakt is de combinatie van bekendere stukken van Liszt en
Debussy met onbekende nieuwe muziek.
(1811-1886) was een wonderlijke man, die zoveel uitersten in zich had dat het bijna
niet voor te stellen is. Hij is pianist, componist,
dirigent, een soort 19e -eeuwse rockster, diep
gelovig met een lagere priesterwijding, dol op
vrouwen, rondreizend artiest, heeft een lang
lichaam met heel lang haar, betovert met zijn
pianospel, en ga zo maar door. In de grote
stapel muziek voor piano die Liszt schrijft,
nemen de Pelgrimsjaren (Années de Pèlerinage)
een centrale plaats in. Ze behoren tot zijn beste
werken, hij schrijft ze op de toppen van zijn
kunnen. Het zijn geen echte pelgrimstochten,
ze worden in de fantasie gemaakt. Er zijn twee
grote bundels (Zwitserland en Italië) en er is
een kleinere toevoeging (Venetië en Napels).
Liszt is slechts één jaar later geboren dan
Chopin en Schumann, de andere twee
componisten die bepalend zijn geweest voor
de ontwikkeling van de pianomuziek in de
eerste helft van de 19e eeuw. Liszt is veel ouder
geworden, en was mede bepalend voor de
Fotografie
ontwikkeling van de muziek in de tweede helft
van 19e eeuw. Hij onderhoudt nauw contact
met Wagner, een nog revolutionairder mens, componist en muziekfilosoof. Liszt dirigeert de
eerste uitvoeringen Wagner's opera Lohengrin, als Wagner nog onbekend is. Later trouwt
Wagner met Cosima, een dochter van Liszt (en Marie d'Agoult). Liszt heeft nog drie jaar na het
overlijden van Wagner geleefd, in een periode dat geëxperimenteerd wordt met de harmonie,
de akkoordenvolgorde waarop stukken gebaseerd zijn.
De Pelgrimsjaren en de symfonische gedichten van Liszt zijn voorbeelden van wat men
programmamuziek is gaan noemen: het streven om door middel van muziek beelden of verhalen
in de fantasie van de toehoorder op te roepen.
is het langste stuk uit de Pelgrimsjaren, het duurt ongeveer 14 minuten. Het is
een heerlijk stuk, met prachtige melodieën, heftige climaxen, verstilde passages en een
spectaculair einde. Liszt was ook erg met literatuur en poëzie bezig, en had het (romantische)
ideaal om natuur en literatuur en muziek in zijn composities te verenigen.
Liszt ontmoet de gravin Marie d’Agoult (1805-1876) in de Parijse salons in 1833. Zij voelen zich
direct sterk tot elkaar aangetrokken. Het begint met discussiëren over literatuur, poëzie, politiek
en religie en eindigt met een seksuele relatie. Ze gaan samen door Europa trekken en krijgen
kinderen. In Zwitserland zijn ze heel gelukkig. Obermann was de titel van een in 1804
verschenen Franse roman. Liszt creëert met Vallée d'Obermann een Zwitsers dal waarin Marie en
hij gelukkig zijn. In 1839, na de geboorte van hun derde kind, besluiten ze uit elkaar te gaan:
Liszt wil blijven rondreizen als pianist, Marie wil zich settelen.
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Notities bij het concert (vervolg)
Op hun reis door Italië maken Venetië en Napels
(
) diepe indruk op Marie en Liszt. De
drie delen ervan zijn Lied van de gondelier, Lied, en
Tarantella (een zeer snelle dans voor paren). Laat de
beelden en verhalen je fantasie maar stimuleren!
(1960) is een Vlaams componist, dirigent en
pianist. Hij heeft zo'n 250 werken gecomponeerd die
regelmatig worden uitgevoerd. Geïnspireerd door de
betoverende tuinen van Giverny, zoals die door de
schilder Claude Monet onnavolgbaar werden
geschilderd, schreef hij de prelude 'Le jardin à Giverny'
(2003).
(1870-1938) was een pianist met
een ongelooflijke techniek. Hij is vooral bekend van
zijn bewerkingen van de etudes van Chopin, die hij
nog veel moeilijker maakt dan ze van zichzelf al zijn.
Hij is geboren in Polen, is een wonderkind, studeert in
Berlijn, wordt Amerikaan, geeft les in Europa.
Godowsky publiceert zijn Java Suite in New York in
1925 onder de titel Fonorama's: tonale reizen voor de
piano. Velen zullen foto's gezien hebben van de
Borobudur, de grote en indrukwekkende
boeddhistische tempel. Het Kraton is een paleis, ook bij
Yogjakarta op Java. De muziek geeft vaak de indruk van een gamelan, een orkest met
slaginstrumenten, vooral klokken en xylofoons.
(Athene 1972) woont en werkt in Amsterdam sinds 2002. Zij beschrijft haar
muziek als een eigen taal en stijl die poëtisch, expressief, diepgaand, retorisch, krachtig en toch
toegankelijk te noemen is. Zij hecht een groot belang aan de visuele aspecten van een
muziekcompositie.
De Onzichtbare Steden (Le città invisibili, Invisible Cities, 1972) is een boek van de Italiaanse schrijver
Italo Calvino (1923-1985). Daarin beschrijft een zekere Marco Polo 55 steden aan een keizer, die het
heel druk heeft met de handel in zijn grote
rijk. Alle steden hebben de namen van
vrouwen. In het deel 'Steden en Verlangens'
is Eudoxia een stad die nauw verbonden is
aan een tapijt in het hart van de stad dat
perfect de fysieke aspecten en de
levenslopen van de bewoners weergeeft.
Eudoxia leefde omstreeks 400 na Chr. Ze
trouwt met de Romeinse keizer en baart de
volgende keizer. Ze had een omstreden
levensloop.
Uiteraard krijgt Liszt navolgers: andere
componisten willen ook met pianomuziek
beelden oproepen. Eén van de stukken in de
Pelgrimsjaren van Liszt is 'Fonteinen van de
Villa d'Este in Rome'.

Liszt staat midden in de Romantiek, de stroming in de kunst waarin het uitdrukken van de individule emotie belangrijk is. Aan het eind van de 19e eeuw wordt deze stroming in de schilderkunst en de
muziek opgevolgd door het Impressionisme, vooral in Frankrijk. Het weergeven van sfeer
(impressie) wordt belangrijker dan het weergeven van de persoonlijke emotie.
In 1902 publiceert Ravel 'Jeux d’eau', een heerlijk stuk waar het water net als bij Liszt overvloedig
uit de fonteinen komt.
Ook
(1862 – 1918) wil dit soort beeldende muziek maken. Hij schrijft de drie
stukken van Estampes (Afdrukken) in 1903.
De pianist en dirigent Daniel Barenboim vertelt op YouTube (zie de verwijzingen in het
concertbulletin) net als bij Liszt waren natuur en literatuur als inspiratiebronnen voor Debussy
sterker dan de schilderkunst. Debussy zei: 'als je niet in staat bent om te reizen, gebruik dan je
verbeeldingskracht'.
Pagodes geeft een oriëntaalse impressie (door vooral vijf tonen te gebruiken). Hierbij zal de
wereldtentoonstelling uit 1889 een rol gespeeld hebben. Daarvoor wordt niet alleen de Eiffeltoren
gebouwd, er is ook muziek uit Java en Cambodja te horen. De avond in Granada (La soirée dans
Grenade) is een Spaanse impressie. Tuinen onder de regen (Jardins sous la pluie) is gebaseerd op een
kinderliedje.

Dit is waarschijnlijk hoe Debussy de Eiffeltoren in aanbouw zag, toen hij in 1888 naar Parijs terugkeerde uit
Rome, waar hij 2 jaar had gestudeerd na het winnen van de Prix de Rome.

Wouter Molendijk
januari 2019

Agenda 2019/20, onder voorbehoud
zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO
Thomas Beijer, piano

20.00 uur

Putten Cultureel Centrum Stroud

zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

zondag 3 november 2019
Marcel Worms, piano

Agenda 2018-2019 seizoen 45
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zaterdag 29 september 2018
Delta Trio

20.00 u.

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018
Odyssee Ensemble

20.00 u.

Ermelo Oude Kerk

Ermelo Oude Kerk

14.00 uur

Harderwijk Catharinakapel

zondag 28 oktober 2018
11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)

zondag 24 november 2019
Celeste Zéwald, klarinet
Jaap Kooi, piano

14.00 uur

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 10 november 2018
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

zondag 5 januari 2020
Grupo del Sur
Programma: Zuid-Amerikaans

14.00 uur

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018
14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst, gitaar
Pauline Oostenrijk, hobo

14.00 uur

20.00 u.

Nunspeet Veluvine

zondag 6 januari 2019
Calefax Rietkwintet

14.00 u.

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019
Tobias Borsboom (piano)

11.00 en 14.00 u.

Harderwijk Catharinakapel

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Ragazze Quartet
Martijn Cornet, bariton
Programma: Winterreise, Franz Schubert

Ermelo Oude Kerk

zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva, piano

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 23 februari 2019
20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zaterdag 28 maart 2020
20.00 uur
Ekaterina Levental, sopraan & harp
Chris Koolmees, regie
Programma: De Weg

Nunspeet Veluvine

zondag 17 maart 2019
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

Putten Cultureel Centrum Stroud

14.00 uur

20.00 uur

zaterdag 2 februari 2019
20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Jeroen den Herder* (cello)
* Maarten Jansen zou bij ons optreden, maar hij zet in 2019 zijn muzikale carriére voort in Noorwegen.
Jeroen den Herder, zeer bekend van eerdere optredens bij ons, zal hem vervangen.

14.00 u.

zaterdag 6 april 2019
20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

Vast staat o.a. dat wij teruggaan van 11 naar 10
concerten in het 46e seizoen, verhuizen van Kasteel De Vanenburg naar het nieuwe Stroud in
Putten en dat wij op de zondagen in de Catharinakapel alleen nog een middagconcert organiseren,
dus geen ochtendconcert meer.
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op zondag 15 december 2019.
Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
mevr. Mia Lemmens

E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl

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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0525 681171

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

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

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Jan en David Jansen
orgel en klavecimbel

Jeroen den Herder
cello
Oude Kerk Ermelo
Zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
1
programma
2
over de musici
2-3 notities bij het concert
4
agenda seizoen 2018/19 en 2019/20
5
contact en locaties

Oude Kerk Ermelo rond 1945

Programma
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(1685-1750)

1. Allegro
2. Adagio
3. Fuga

1. Adagio – Allegro
2. Andante
3. Allegro

(1977)
(1935-heden )

(1928-heden)

±1915)
(1876-1946)
1. El paño moruno
2. Nana
3. Canción
4. Polo
5. Asturiana
6. Jota

Over de musici
(1946) is een veelzijdig musicus: hij
studeerde orgel bij Cor Kee, klavecimbel bij Lenie
van der Lee en piano bij Gérard van Blerk aan het
Utrechts Conservatorium. Behalve zijn
solistendiploma’s behaalde hij in 1970 de Prix
d’Excellence voor orgel. Tijdens de Zomeracademie
Orgel te Haarlem (1964, ’65 en ’66) volgde hij lessen
bij Siegfried Reda. In Bolsward was hij in 1966
winnaar van de Koraalprijs bij het Nationaal
Orgelimprovisatieconcours. Jans Jansen begon als
organist in zijn geboorteplaats Ermelo, daarna was hij
cantor–organist in Soest. Van 1987 tot mei 2011
organist van de Domkerk te Utrecht. Hij doceerde
aan het Utrechts Conservatorium waar hij ook correpetitor was bij de afdeling Oude Muziek. Hij gaf
vele orgelrecitals en trad op met o.a. het Concertgebouwkamerorkest, The Academy of St. Martin in
the Fields en o.a. als organist en als klavecinist. Hij is daarnaast een veelgevraagd continuospeler bij
koren en orkesten. Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Jansen_(organist) en
http://www.janjansenorganist.com/
(1971) is een Nederlands klavecinist en organist. Hij groeide
op in een Utrechtse muzikantenfamilie en is zoon van organist Jan Jansen.
Na de eerste lessen in familiekring op het gebied van zang en klavierspel
zette hij zijn studie voort bij Jan Welmers en Jan Raas aan het Utrechts
Conservatorium en bij Leo van Doeselaar aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Daarnaast volgde hij diverse masterclasses,
onder meer bij Ton Koopman, Wolfgang Zerer, Harald Vogel en Barthold
Kuijken. Hij won prijzen bij diverse concoursen, onder meer het
Internationaal Orgelconcours Nijmegen 2000 (1e prijs) en het Internationaal
Hendrik Andriessen Orgelconcours 1992. Hij is tevens bespeler van het
Ruprechtorgel in de Tuindorpkerk in Utrecht.
Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Jansen
(1971). Na zijn studie cum laude te hebben
voltooid bij Maria Hol, Dmitri Ferschtman en Christopher Bunting
in Londen, was Jeroen gedurende bijna tien jaar 1e aanvoerder bij
het Cello Octet Conjunto Ibérico. Vanaf 1999 is hij als vaste cellist
verbonden aan het Nieuw Ensemble. Voordien won hij
verscheidene prijzen, waaronder de eerste prijs op het Nationale
Postbank Sweelinck Concours en de vriendenkrans van de Vrienden
van het Koninklijk Concertgebouw en Concertgebouw Orkest. Hij
trad in meer dan 25 landen solistisch of in kamermuziekverband op
met musici als Janine Jansen, Isabelle van Keulen en Anner Bijlsma.
Jeroen geeft regelmatig masterclasses in Wit- Rusland, Israël en
Duitsland. Als artistiek leider geeft hij invulling aan het tweejaarlijks
terugkerende Cellofestival in Zutphen, Hij speelt bij het Ruysdael
Kwartet, waarmee hij enkele malen optrad bij de
Randmeerconcerten.

Notities bij het concert
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Drie werken van J.S. Bach, gecombineerd met drie composities uit de twintigste eeuw in totaal
verschillende stijlen, unieke combinaties van instrumenten: het programma van vandaag is
buitengewoon afwisselend.
De werken van
stammen uit verschillende periodes van zijn loopbaan.
Toen hij zijn toccata’s schreef, ca. 1710, was hij nog heel jong, een jaar of 25. Hij werkte als
organist en kamermusicus – hij speelde ook uitstekend viool – in dienst van de hertog van
Sachsen-Weimar, zijn eerste baan in een aristocratische hofhouding. Door de internationale
contacten aan het hof, ook op cultureel gebied, kon Bachs faam als orgelvirtuoos zich snel door
heel Duitsland en daarbuiten verspreiden. Maar ook maakte Bach hier voor het eerst in zijn
leven kennis met de ‘moderne’ muziek uit Italië van die tijd: de concerto-stijl die we
tegenwoordig vooral kennen van componisten als Corelli en Vivaldi. Zijn componeren werd er
al gauw door beïnvloed, ook als hij toccata’s schreef, een genre dat traditioneel veel beoefend
werd door Duitse orgelcomponisten. Een toccata was in die tijd een stuk voor een
toetsinstrument met een vrije structuur en een geïmproviseerd karakter, waarin de speler zijn
virtuositeit demonstreert en tegelijk de mogelijkheden van het instrument verkent. BWV (‘BachWerke-Verzeichnis’) 912 bestaat uit een aantal episodes met ieder een eigen karakter, stijl en
tempo, waarvan enkele als fuga’s zijn opgebouwd. De dansende beweging van de lange slotfuga
herinnert aan de laatste delen van veel Italiaanse concerten. Bach heeft overigens niet precies
aangegeven voor welk instrument deze toccata is bedoeld, klavecimbel of orgel.
Het schijnt dat Bach de eerste
was die een of meer
klavecimbels als soloinstrumenten in concerten
gebruikte. Hij schreef die
vooral voor het Collegium
Musicum dat hij in Leipzig
leidde, een gezelschap van
studenten en andere
amateurmusici dat regelmatig
uitvoeringen gaf. Bach zelf en
zijn hoogbegaafde zoons
Wilhelm Friedemann en Carl
Philipp Emanuel traden
daarbij vaak als solisten op.
Maar het Concert voor twee
klavecimbels BWV 1061 kan
ook voor gebruik in huiselijke
kring bij de familie Bach
bestemd zijn geweest. Het is
van al Bachs klavecimbelMuziekstudenten van Collegium
Zimmermansches Caffeehaus
concerten vermoedelijk het
Musicum in 1727 in Leipzig
waar het Collegium Musicum
enige dat geen bewerking van
optrad tussen 1723 en 1741
een concert voor andere
instrumenten was. In de vorm waarin het bewaard is gebleven,
speelt – alleen in het eerste en het derde deel – ook een (klein) strijkorkest mee, maar het ziet
ernaar uit dat de orkestpartijen later zijn toegevoegd, misschien niet eens door Bach zelf. Ze
kunnen zonder meer worden weggelaten, want de tegenstelling solist-orkest wordt al door de
twee klavecimbels zelf gesuggereerd: volle zettingen van twee tegelijk werken als orkestpassages
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Notities bij het concert (vervolg)
en worden afgewisseld met solo’s, waarin één van de twee alleen een melodie met een paar
begeleidende noten speelt. De opzet volgt de traditionele drie delen van een soloconcert, in de
volgorde snel-langzaam-snel. Het tweede deel is een kwartet voor de rechter- en linkerhand van
beide klavecimbels, het derde is – zoals vaak in Bachs concerten – een fuga.
BWV 1028 is een sonate voor viola da gamba en ‘obligaat klavecimbel’. Dat laatste wil zeggen dat de
rechterhandpartij niet uit geïmproviseerde, begeleidende akkoorden bestaat, maar gelijkwaardig is
aan die van het melodie-instrument. Bach heeft zulke sonates voor verschillende instrumenten
geschreven, vaak als bewerkingen van triosonates voor twee melodie-instrumenten en basso
continuo. Zo'n ‘oerversie’ is van de Sonate BWV 1028 nooit gevonden, maar is er vermoedelijk wel
geweest. Dat de viola da gamba-partij op een cello wordt gespeeld kan voor Bach dan ook geen
probleem zijn geweest. De cello en de rechterhand van het klavecimbel zijn voortdurend met elkaar
in gesprek. Daarbij heeft soms de een, soms de ander het initiatief, of juist de rol van een ‘tweede
stem’. Wat de tempi en de karakters van de delen betreft houdt Bach zich aan het in zijn tijd
traditionele schema voor sonates: langzaam-snel-langzaam-snel. Het derde deel heeft de wiegende
beweging van een siciliano, het laatste deel is een vlotte dans.
behoort tot die zeldzame hedendaagse
componisten die volkomen hun eigen weg gaan,
maar met hun muziek toch een groot publiek
weten aan te spreken. Zijn geboorteland Estland
behoorde in zijn studietijd en nog lang daarna tot
de Sovjet-Unie, wat een sterk stempel op zijn
ontwikkeling heeft gezet. In zijn eerste werken
sloot hij duidelijk aan bij de Russische traditie van
componisten als Prokofjev en Sjostakovitsj.
Daarna experimenteerde hij enige tijd met
modernistische technieken die in het Westen
waren ontwikkeld, wat natuurlijk spanningen met
de autoriteiten opleverde. Die spanningen werden
nog groter toen hij zich bekeerde tot de Russisch
Orthodoxe kerk en in zijn muziek duidelijk zijn
spirituele en religieuze gedrevenheid tot
uitdrukking liet komen. Hij vond daarvoor een
stijl, waarin naast zijn studie van het gregoriaans
en kerkmuziek uit de Renaissance ook de invloed
van het luiden van kerkklokken doorklinkt, en die
hij zelf ‘tintinnabuli-stijl’ noemt.
(‘Broeders’) is een van zijn bekendste werken. Er
bestaan versies van voor allerlei verschillende
combinaties van instrumenten, de eerste uit 1977,
die voor cello en piano uit 1989. Het stuk is
gebaseerd op een eenvoudig thema, waarvan de
tweede helft de omkering is van de eerste. In de
razendsnelle akkoordbrekingen waarmee de cello
begint klinkt het thema in de langzame beweging Fotograaf Pritt Grep + Arvo Pärt Centre
van de laagste noten. Het wordt hierna telkens
op een andere toonhoogte herhaald, afgewisseld met een kort, slagwerk-achtig tussenspel. Intussen
blijft voortdurend de grondtoon A klinken. Het resultaat werkt als een langzaam uitgevoerde, rituele
kringloop.

De Oostenrijkse organist en componist
is een
echte speler, deze zomer trad hij nog op tijdens een feestconcert
voor zijn 90ste verjaardag. Na zijn gymnasiumtijd studeerde hij
in Wenen niet alleen orgel aan de Musikhochschule maar ook
Duits en Klassieke talen aan de universiteit. Aanvankelijk was hij
dan ook enkele jaren, naast een functie als organist van de
Dominicanenkerk in Wenen, leraar Duits en Latijn. Daarna werd
hij docent orgel en improvisatie aan de Musikhochschule.
Improviseren is altijd een sterke kant van hem geweest; van 1958
tot 1960 won hij drie keer het grote improvisatieconcours in
Haarlem. Net als bij veel andere organisten is improvisatie – in
een eigentijds idioom – de voedingsbodem van zijn
componeren. Het materiaal voor zijn
voor twee orgels of orgelpositief (een klein
orgel) en klavecimbel is een zetting van het lied ‘Ach, du feiner
Reiter’ van de vroeg-zeventiende-eeuwse organist Samuel
Scheidt. Dit wordt, na een vrije inleiding, door beide
instrumenten afwisselend gepresenteerd, gevolgd door een
Hans Haselböck 90 jaar (okt. 2018)
aantal onderling zeer contrasterende variaties.
In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond in
Spanje, net als in veel andere Europese landen, een sterke
behoefte aan muziek waarin de eigen nationale identiteit
werd op dit spoor gezet
wordt benadrukt.
door zijn leermeester Felipe Pedrell, de ‘vader’ van het
Spaanse nationalisme in de muziek. Die stimuleerde hem
om studie te maken van de eigen muzikale tradities in alle
landstreken die Spanje rijk is. Een verblijf van zeven jaar in
Parijs stelde hem in staat zijn eigen achtergrond te
combineren met invloeden van tijdgenoten als Debussy,
Ravel en Dukas. Een van zijn laatste werken uit die Parijse
jaren is een bundel van zeven Spaanse volksliederen voor
(1914),
zang en piano,
waarvan ieder lied afkomstig is uit een andere stad of
streek. De Falla maakte in 1925 met de Poolse violist en
componist Paul Kochanski een arrangement van zes van de
zeven liederen voor viool en piano onder de titel
; Maurice Maréchal, een Franse cellist,
maakte een versie voor cello. Voor dit concert is de
pianopartij bewerkt voor kistorgel en klavecimbel, een
instrument waar De Falla een concert voor geschreven
heeft en dat door het tokkelprincipe verwant is met de
Spaanse gitaar.
Hans Maas, 20 januari 2019
Manuel de Falla

Agenda 2019/20, onder voorbehoud
zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO
Thomas Beijer, piano

20.00 uur

Putten Cultureel Centrum Stroud

zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

zondag 3 november 2019
Marcel Worms, piano
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zaterdag 29 september 2018
Delta Trio

20.00 u.

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018
Odyssee Ensemble

20.00 u.

Ermelo Oude Kerk

Ermelo Oude Kerk

14.00 uur

Harderwijk Catharinakapel

zondag 28 oktober 2018
11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)

zondag 24 november 2019
Celeste Zéwald, klarinet
Jaap Kooi, piano

14.00 uur

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 10 november 2018
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

zondag 5 januari 2020
Grupo del Sur
Programma: Zuid-Amerikaans

14.00 uur

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018
14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst, gitaar
Pauline Oostenrijk, hobo

14.00 uur

20.00 u.

Nunspeet Veluvine

zondag 6 januari 2019
Calefax Rietkwintet

14.00 u.

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019
Tobias Borsboom (piano)

11.00 en 14.00 u.

Harderwijk Catharinakapel

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Ragazze Quartet
Martijn Cornet, bariton
Programma: Winterreise, Franz Schubert

Ermelo Oude Kerk

zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva, piano

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 23 februari 2019
20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zaterdag 28 maart 2020
20.00 uur
Ekaterina Levental, sopraan & harp
Chris Koolmees, regie
Programma: De Weg

Nunspeet Veluvine

zondag 17 maart 2019
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

Putten Cultureel Centrum Stroud

14.00 uur

20.00 uur

zaterdag 2 februari 2019
20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Jeroen den Herder* (cello)
* Maarten Jansen zou bij ons optreden, maar hij zet in 2019 zijn muzikale carriére voort in Noorwegen.
Jeroen den Herder, zeer bekend van eerdere optredens bij ons, vervangt hem.

14.00 u.

zaterdag 6 april 2019
20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

Vast staat o.a. dat wij teruggaan van 11 naar 10
concerten in het 46e seizoen, verhuizen van Kasteel De Vanenburg naar het nieuwe Stroud in
Putten en dat wij op de zondagen in de Catharinakapel alleen nog een middagconcert organiseren,
dus geen ochtendconcert meer.
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op zondag 15 december 2019.
Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
mevr. Mia Lemmens

E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl

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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0525 681171

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

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

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Martijn en Stefan Blaak
(2 vleugels)
Veluvine Nunspeet
Zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
1
programma
2
over de musici
2-3 notities bij het concert
4
agenda seizoen 2018/19 en 2019/20
5
contact en locaties

Fotograaf Manfred Pollert
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(1923-2012)
Zonder pauze (koffie en thee na het concert)

Deel van het schilderij ‘De zwemmers’ van schilder
Friso ten Holt (1921-1997), broer van de componist

Over de musici
Het Pianoduo Martijn en Stefan Blaak behoort tot de top van pianoduo's van hun generatie.
De cum laude afgestudeerde broers concerteren op vele podia in o.a. Nederland, Duitsland, België,
Oostenrijk, Spanje, Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Regelmatig zijn Martijn en Stefan Blaak te
gast tijdens internationale festivals, zoals het Grachtenfestival Amsterdam, Le Festival international
d'art lyrique d'Aix-en-Provence (Frankrijk), Green Lake Festival (Verenigde Staten), Sächsisches
Mozartfest, Leipziger Klaviersommer (Duitsland) en "La settimana d'arte di Cecina" (Italië).
Werken van o.a. Chiel Meijering, Diderik Wagenaar, Francis Shaw en David Rowland werden door
het pianoduo in première gebracht. Concerten van hen werden uitgezonden voor radio en tv door
omroepen als NTR, AVRO, TROS, VPRO, Concertzender, Westdeutsche- en Bayerische Rundfunk,
RAI, Radio Klara en Radio France.
Martijn en Stefan ontvingen “De Voorziening”, een beurs voor jonge excellerende musici. Mede in het
kader hiervan studeerden zij bij Ton Hartsuiker.
Tevens concerteerden zij in de beroemde serie “Het Zondagochtendconcert” in het Amsterdamse
Concertgebouw, dat tevens live werd uitgezonden voor Radio 4.
Op hun CD “Stadium” speelt het pianoduo Martijn en Stefan Blaak werken voor twee piano's van o.a.
Brahms en Debussy. Hun tweede CD “Vesalius” bevat werken voor piano vierhandig van Ravel,
Rachmaninoff en Swerts.

Fotograaf Manfred Pollert

Notities bij het concert
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Er zijn componisten die voor altijd aan één compositie verbonden blijven; de Canon
, hij zal
van Pachelbel is daar een voorbeeld van. Datzelfde geldt voor
voor altijd direct gekoppeld worden aan Canto Ostinato. Maar daar is wel een hele
geschiedenis aan vooraf gegaan. Vanuit de tonale muziek via een periode volledig
experimenteel en atonaal weer terug naar het tonale, maar wel met een eigen variant
op deze muziek.
Simeon ten Holt werd op 24 januari 1923 in Bergen (N-H) geboren als zoon van
kunstschilder Henri F. ten Holt. Hij studeerde piano en muziektheorie bij de Bergense
componist Jacob van Domselaer, een muzikale vertegenwoordiger van ‘De Stijl’. Diens
strenge tonale invloed is terug te horen in Simeons vroege composities uit de jaren
1940-1950. In 1949 vertrok hij samen met zijn zus Stientje naar Parijs, Hij studeerde
daar verder bij Arthur Honegger en Darius Milhaud, maar ging als componist geheel
zijn eigen weg. In 1952 keerde hij terug naar Amsterdam en in 1954 verhuisde hij weer
terug naar Bergen.
Daar begint zijn
belangrijke compositieperiode. Als reactie op de strenge tonale
invloedsfeer van Van Domselaer ontwikkelt ten Holt een eigen methode om greep te
krijgen op de begrippen tonaal/atonaal. Hij noemt het de diagonaal gedachte, het
gelijktijdig gebruiken van complementaire toonsoorten in tritonus verhouding. De
tritonus is ieder (dissonant) interval in de gelijk zwevende stemming tussen drie hele
tonen, b.v. f naar b of c naar fis/ges en deelt het octaaf exact in tweeën. Dat werd het
interval van de naoorlogse avant-garde. Alle verwijzingen naar tonale
spanningsverhoudingen werden vermeden. Deze werkwijze resulteert in zijn
‘Diagonaal suite’ voor piano (1957), ‘Diagonaalmuziek’ voor strijkorkest (1956/58) en
de ‘Diagonaalsonate’ voor piano (1959).
De
stijlperiode, die rond 1960 begint verlaat hij het eigen componeersysteem
van de diagonaal methode en raakt hij onder invloed van het serialisme. Het serialisme
is gebaseerd op wiskundige principes. Het bouwde voort op de dodecafonie
(twaalftoonsmuziek) van met name Anton Webern. Niet alleen de toonhoogte, maar
ook dynamiek, de toonduur en toonkleur waren gelijkwaardige parameters bij het
componeren. De ‘Cyclus van de Waanzin’ uit 1962 was Ten Holts eerste uiting van dit
systeem. In 1968 componeerde hij het stuk ‘..A/.TA-LON’ (een anagram voor atonaal)
voor mezzosopraan en 36 spelende en pratende instrumentalisten. Hij benaderde de
muziek ook als een taal, schreef zelf de tekst volgens dezelfde structuur als de muziek,
puur gemaakt op taalklank. Tijdens het Holland Festival in 1969 wordt zijn
slagwerkcompositie ‘Tripticon’ uitgevoerd en hij experimenteert met aleatoriek (toeval
elementen) in ‘Interpolations’ voor piano. Tussen 1969 en 1975 werkt hij bij het
Instituut voor Sonolgie in Utrecht aan enkele elektronische composities (‘Inferno I en II,
Module IV’ en ‘I am Silvia but somebody else’). Pas toen hij 47 jaar was (in 1970)
accepteert hij voor het eerst een betaalde baan als docent hedendaagse muziek aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. Hij experimenteerde daar met
groepsimprovisaties, studenten waren onder zijn leiding verantwoordelijk voor alle
facetten van muziek, choreografie en het theatrale beeld.
De maatschappelijke betrokkenheid, de filosofische instelling en de literaire kwaliteiten
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Notities bij het concert (vervolg)

In de periode tussen 1976 en 1979 ontstond ‘Canto Ostinato’.
Een avondvullend stuk voor twee tot vier piano’s
waarin veel beslissingen aan de musici worden overgelaten. De première van ‘Canto
Ostinato’ was op 25 april 1979 in de Ruïnekerk in Bergen. De uitvoerenden waren
Stanley Hoogland, Chaim Levano, Simeon ten Holt (piano) en Andries Hubers
(elektronisch orgel). Deze uitvoering heeft ongeveer twee uur in beslag genomen, maar
had ook langer of korter kunnen duren.
‘Canto Ostinato’ is geschreven voor variabele bezetting en dat betekent dat het kan
worden uitgevoerd door elke combinatie van op elkaar afgestemde toetsinstrumenten.
Maar ook de lengte is onbepaald, omdat Ten Holt gebruik maakt van patronen die in
vrijheid kunnen worden herhaald. In wezen kan iedere uitvoerder in de partituur zijn
eigen route kiezen, zij het dat de componist de wegen (zijn patronen) heeft aangegeven
en er ook voor zorgt dat deze wegen op bepaalde plekken weer tezamen lopen. ‘
Foto NTR

van Ten Holt kwamen tot uiting in een aantal artikelen over muziek die hij publiceerde in
het literaire tijdschrift Raster tussen 1968 en 1973.
Na 1975 begint zijn
stijlperiode. De vrijheidslievende Ten Holt voelde zich bekneld
door het dictaat van het schema dat seriële muziek nu eenmaal met zich meebrengt. Hij
keert terug naar het instrument waar het allemaal me begonnen was: de Piano.

Er is overigens geen sprake van muzikale
ontwikkeling in de traditionele zin, eerder bevat ‘Canto Ostinato’ een ketting van
geschakelde muzikale elementen. Het muzikale perspectief verandert in golven.
Hier volgen nog een aantal citaten uit de toelichting van Simeon ten Holt bij de partituur.

In een interview zei hij:

In het Utrechts Nieuwsblad zegt Ten Holt over het afschudden van het juk van de
atonaliteit:

Vanavond hoort u een unieke eenmalige interpretatie op twee vleugels, die naar
verwachting ongeveer anderhalf uur, zonder pauze, zal duren.
Leo van Wijk, februari 2019

Agenda 2019/20, onder voorbehoud
zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO
Thomas Beijer, piano

20.00 uur

Putten Cultureel Centrum Stroud

zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

zondag 3 november 2019
Marcel Worms, piano

Agenda 2018-2019 seizoen 45
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zaterdag 29 september 2018
Delta Trio

20.00 u.

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018
Odyssee Ensemble

20.00 u.

Ermelo Oude Kerk

Ermelo Oude Kerk

14.00 uur

Harderwijk Catharinakapel

zondag 28 oktober 2018
11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)

zondag 24 november 2019
Celeste Zéwald, klarinet
Jaap Kooi, piano

14.00 uur

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 10 november 2018
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

zondag 5 januari 2020
Grupo del Sur
Programma: Zuid-Amerikaans

14.00 uur

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018
14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst, gitaar
Pauline Oostenrijk, hobo

14.00 uur

Ermelo Oude Kerk

zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva, piano

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 28 maart 2020
20.00 uur
Ekaterina Levental, sopraan & harp
Chris Koolmees, regie
Programma: De Weg

Nunspeet Veluvine

zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

Putten Cultureel Centrum Stroud

20.00 uur

Nunspeet Veluvine

zondag 6 januari 2019
Calefax Rietkwintet

14.00 u.

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019
Tobias Borsboom (piano)

11.00 en 14.00 u.

Harderwijk Catharinakapel

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Ragazze Quartet
Martijn Cornet, bariton
Programma: Winterreise, Franz Schubert
14.00 uur

20.00 u.

zaterdag 2 februari 2019
20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Jeroen den Herder (cello)
zaterdag 23 februari 2019
20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

14.00 u.

zaterdag 6 april 2019
20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

Vast staat o.a. dat wij teruggaan van 11 naar 10
concerten in het 46e seizoen, verhuizen van Kasteel De Vanenburg naar het nieuwe Stroud in
Putten en dat wij op de zondagen in de Catharinakapel alleen nog een middagconcert organiseren,
dus geen ochtendconcert meer.
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op zondag 15 december 2019.
Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
mevr. Mia Lemmens

E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl

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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0525 681171

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

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

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Quirine Viersen cello
De Verbeelding Zeewolde
Zondag 17 maart 2019 14.00 u.
1
programma
2
over de musici
2-3 notities bij het concert
4
agenda seizoen 2018/19 en 2019/20
5
contact en locaties

Fotograaf Jelmer de Haas

Programma

Pagina 1

(1685-1750)

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Bourrée I & II
6. Gigue

(1951-)

(Wereldpremière door Quirine Viersen 23 oktober 2018 tijdens de Cello Biënnale in Amsterdam.
Nu in Zeewolde de 1e openbare uitvoering van dit werk)

(1913-1976)

1. Introduzione. Lento
2. Marcia. Allegro
3. Canto. Con Moto
4. Barcarolla. Lento
5. Dialogo. Allegretto
6. Fuga. Andante espressivo
7. Recitativo. Fantastico
8. Moto perpetuo. Presto
9. Passacaglia. Lento solenne (drie Russische volksmelodieën en een Requiem melodie)

(2018/9)

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I & II
Gigue

Over celliste Quirine Viersen
: ‘Het bestuderen en spelen van muziek vanuit het emotionele niveau is essentieel voor
me. Naast de waarde van analyse en kennis volgt mijn musiceren zijn krachtigste weg als het vanuit
het hart komt. Ik wil cello spelen om die puurheid en essentie van de muziek over te brengen. Het
voelt ook als de juiste manier om de luisteraar mee te nemen in de grote beweging, om samen
“ontketend” te raken.’
‘Moederschap is nauw verweven met mijn carrière. Mijn kinderen zijn een spiegel bij alles wat ik doe,
waarover ik nadenk en wat ik voel. Dit heeft mijn manier om te communiceren door muziek
vernieuwd en versterkt. Het is nu alsof ik niet meer speel; ik ben simpelweg.’
Als onderdeel van dit seizoen speelt Quirine Viersen Barbers Celloconcert met de
Niederrheinische Sinfoniker onder leiding van Diego Martin-Etxebarria. Op de internationale
Cellobiënnale Amsterdam 2018 herneemt ze Korngolds Celloconcert en speelt ze de wereldpremière
van Glacier, een solowerk dat Jacob ter Veldhuis voor haar schreef. In 2019 gaat ze met Mozarts
Fluitconcert, op cello, de samenwerking aan met Het Gelders Orkest onder Lucas Macias Navarro, en
met het Nederlands Kamerorkest.
In 2011 nam Quirine Viersen Bachs Cellosuites voor het eerst op. The Strad schreef: ‘(Haar)
interpretaties worden gekarakteriseerd door balans, verbeelding en een fijn gevoel voor fantasie.’ Een
nieuwe kijk op zaken leidde tot een tweede complete opname, die eind 2018 uitkomt.
Na een vruchtbare, bijna 20-jarige samenwerking in concerten en opnamen met Silke Avenhaus, is
Quirine nieuwe duoverbanden aangegaan. Haar recital in het Concertgebouw Amsterdam in 2017
markeerde het succesvolle begin van de samenwerking met pianist Enrico Pace.
Quirines vader, Yke Viersen (cellist in het KCO) was een logische, eerste invloed op
haar talent, gevolgd door Jan Decroos en Dimitri Ferschtman. Op 16-jarige leeftijd was Quirine de
jongste prijswinnaar ooit op het Scheveningen Internationaal Muziekconcours.
De inzichten van Ralph Kirshbaum en Natalia Gutman hebben Quirine Viersen sterk gevormd.
Heinrich Schiff was haar allesomvattende mentor, die haar muziek leerde maken met de cello als
instrument en haar spel door de beroemde ‘Navarra’-techniek verrijkte. Quirine won onder andere
prijzen op het Rostropovich Concours Parijs 1990, op het Internationale Cello Concours Helsinki 1991,
en op het Tchaikovsky Concours Moskou 1994. In datzelfde jaar ontving ze ook de meest prestigieuze
staatsprijs voor klassieke muziek, de Nederlandse Muziekprijs.
Quirine Viersen speelt op de ‘Joseph Guarnerius Filius Andreae’ uit 1715, voorheen bespeeld door
André Navarra. Het werd op voorspraak van Heinrich Schiff welwillend ter beschikking gesteld door
het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Schiff deed haar voor dit instrument één van zijn
strijkstokken cadeau.
Als onderdeel van het winnen van de Credit Suisse Young Artist Award,
trad Quirine tijdens het Luzern Festival 2000 op met de Wiener Philharmoniker onder leiding van
Zubin Mehta. Sindsdien heeft Quirine de breedheid van het cellorepertoire onder andere uitgevoerd
met het Koninklijk Concertgebouworkest onder Herbert Blomstedt, Ingo Metzmacher en Bernard
Haitink en veel andere befaamde dirigenten en orkesten
Quirine Viersen ging en gaat samenwerkingen aan met onder andere Antje Weithaas, Thomas Beijer,
Leonidas Kavakos en Liza Ferschtman; met uitnodigingen van het Delft Kamermuziekfestival, Rheingau
Music Festival, Mondsee Tage, Luzerner Festwochen en de Salzburger Festspiele.
Tekst: Green Room Creatives (enigszins gecomprimeerd). Zie ook
https://www.quirineviersen.com/

Notities bij het concert
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Een ultieme middag voor cellomuziek. De onvermijdelijke eeuwige schoonheid van Bachs solo
Suites, een moderne ‘klassieker’ in de vorm van de derde Suite van Benjamin Britten, en - heel
bijzonder - een klassieker voor de toekomst: het indrukwekkende gloednieuwe werk Glacier
(gletsjer) van de Nederlandse componist Jacob Ter Veldhuis (JacobTV) dat hij speciaal schreef
voor en met Quirine Viersen.
(1951) is een van de meest gespeelde hedendaagse Europese componisten.
Begonnen als rockmuzikant in de jaren 80, beroemd geworden met zijn ‘boombox’ repertoire
voor live-instrumenten met ‘groovy’ backing tracks van gesproken woord, is hij een veelzijdig
componist van nieuwe klassieke muziek: opera en oratoria, veel kamermuziek, waaronder
prachtige strijkkwartetten, vele orkestwerken en concerti schreef hij in de afgelopen decennia.
Vergeet daarbij dat nieuwe muziek ‘moeilijk’ of atonaal moet zijn. Het tegendeel is waar in dit
geval. Wellicht zeggen omschrijvingen als ‘een kruising tussen post-minimalisme en romantiek’
nog niet zoveel over het stuk van vandaag, maar dat het
prachtig is staat vast.
beleefde haar wereldpremière tijdens de
zevende Cellobiënnale Amsterdam
in 2018. Deze middag wordt het
voor de tweede keer gespeeld en is
componist Ter Veldhuis zelf
aanwezig om het stuk toe te lichten. Het
was voor Ter Veldhuis de eerste keer dat hij
tijdens het schrijven van een nieuw stuk al
samenwerkte en afstemde met de uitvoerende
musicus. “Dat is een heel interessant proces
geworden”, vertelt hij aan pianist en Radio4
interviewer Christiaan Kuyvenhoven. Van het
huidige stuk, dat nu bestaat uit een Largo, een
Lento en een Andante, ontbrak in eerste
instantie het Lento. Hij had aanvankelijk een
derde slotdeel geschreven. Dit had het stuk
volgens Viersen eigenlijk niet nodig. Dus koos
Ter Veldhuis ervoor om het laatste deel te
laten vervallen en in plaats daarvan een
kort tussendeel (het Lento) toe te voegen.
Hoewel muziek per definitie abstract blijft, lijkt in het Largo de trage maar krachtige wrijving die
de majestueuze beweging van een gletsjer kenmerkt het stuk te openen, om vervolgens in diepe
sonore tonen zowel beweging als aanblik verder uit te diepen. Prachtige harmonieën
voornamelijk in de lage registers van de cello maken het een stuk ‘vanuit de buik’, zoals gletsjers
met hun monumentale eeuwigheid eveneens een soort oergevoel oproepen. In het iets snellere
Lento (horen we hier iets van Bach terug?) worden ook de ijlere hogere tonen van de cello
opgezocht, om via een pizzicato in het energieke en spannende slotdeel over te gaan. Een
constante ritmische puls drijft dit deel, dat Ter Veldhuis zelf als nors en bozig omschreef in het
eerder genoemde interview. Wat een voorrecht om zo’n indrukwekkend en prachtig nieuw stuk
in Zeewolde te kunnen horen.
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Notities bij het concert (vervolg)
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de 47 jaar eerder geschreven
(1971) van de
Engelse componist, pianist en dirigent
(1913-76). Britten was de jongste van vier
kinderen, geboren in Lowestoft, aan de Engelse kust, zoon van een tandarts en een muzikale moeder
die zelf een verdienstelijk amateur zangeres en pianiste was. Britten legde al vanaf zeer jonge leeftijd
een liefde en talent voor de muziek aan de dag. Zijn eerste composities maakte hij al op vijfjarige
leeftijd. Rond zijn 14e jaar had hij al een slordige 100 opusnummers op zijn naam staan. Onder de
vleugels van Frank Bridge van wie hij lessen in London kreeg, verfijnde hij zijn compositietechniek
om later aan het Royal College of Music (RCM) onder John Ireland verder te studeren. In London
maakte hij door vele concertbezoeken kennis met de muziek van Stravinsky, Alban Berg en Mahler,
die hem beduidend meer inspiratie boden en bewondering afdwongen dan de volgens Britten ‘volkse
en amateuristische’ sfeer op het RCM. Voor Vaughan Williams en Elgar kon Britten maar weinig
waardering opbrengen. Na zijn afstuderen in 1932, begon hij in 1935 aan de muziek voor de
documentaire ‘the Kings stamp’. Dit gaf hem toegang tot een artistiek milieu (waaronder de dichter
W.H Auden) dat van grote invloed was op zijn politieke en muzikale voorkeuren. Hij schreef in deze
tijd in een hoog tempo muziek voor vele films en documentaires en ontmoette tevens zijn
toekomstige partner, de zanger Peter Pears. Na een periode in Amerika (samen met Pears) keerde hij
terug in Engeland waar zijn opera Peter Grimes (1945), met Pears in de hoofdrol, zijn definitieve
doorbraak en succes markeerde.

De cellosuites (hij schreef er drie) kwamen voort uit zijn vriendschap met de beroemde cellist Mstislav
Rostropovitsj. Britten was in september 1960 door Sjostakovitsj uitgenodigd voor de première van
zijn eerste celloconcert. Na afloopt stelde hij ‘Slava’ en Britten aan elkaar voor, wat meteen
resulteerde in een opdracht voor Britten. Deze cellosonate die hij voor Rostropovitsj schreef namen
ze een jaar later al samen op. De sonate werd gevolgd door de Cellosymfonie (1963) en de drie
suites (1964, 1967), waarvan de derde (1971) vandaag op het programma staat. Deze suites behoren
tot hét repertoire voor de solo cello. Ze vragen echter niet alleen op technisch gebied veel van de

cellist, maar ook voor de luisteraar zijn het uitdagende stukken, die hun pracht pas goed blootgeven nadat ze meerdere malen beluisterd zijn. De
derde suite bestaat uit negen korte deeltjes, die
achterelkaar door gespeeld worden en waar
verschillende Russische thema’s (waaronder van
Tsjaikovski) zijn verwerkt. Britten verkent alle
mogelijkheden van de cello (bijvoorbeeld in het
fantastische Recitativo) en wisselt snelle vinnige
stukken, af met met lyrische delen, met veel gebruik
van prachtig pizzicato. Het laatste deel, een
passacaglia (Lento Solenne), is met afstand het
langste deel van ongeveer 8 minuten. Hier zijn de
Russische thema’s heel duidelijk herkenbaar.
Fascinerende muziek kortom, die juist live het beste
tot haar recht komt.
De twee moderne stukken van vandaag worden
geflankeerd door de absolute klassiekers van het
cello solo repertoire, de solo suites van
. De middag opent met de
en sluit af met de
bekendste: de
. Opmerkelijk genoeg kregen ze hun bijna
mythische status pas in de 20e eeuw na de opnames en vele uitvoeringen van Pablo Casals, die de
werken uit de vergetelheid speelde. Bijna iedere cellist heeft deze stukken op haar of zijn repertoire
staan en er vaak ook meerdere opnames van gemaakt. Bach schreef de suites waarschijnlijk tussen
1717 en 1723, de tijd waarin hij bijvoorbeeld ook de Brandenburgse concerten schreef. De zes suites
kennen allemaal dezelfde opbouw uit zes delen. Iedere suite opent met een prélude, die wordt
opgevolgd door steeds dezelfde serie dansen. Alleen de vijfde delen bestaan uit verschillende
dansen. Zo gebruikt Bach voor de eerste twee suites daar twee menuetten, kiest hij voor de derde
en vierde suite voor twee bourrées, en voor twee gavottes in de vijfde en zesde suite.
Van de suites zijn geen oorspronkelijke manuscripten van Bach overgebleven. Uit verschillende
secundaire transcripten, inclusief een handgeschreven versie van zijn vrouw Magdalena, zijn
uiteindelijk min of meer authentieke notaties ontstaan. Doordat in deze transcripties (zo goed als)
geen gedetailleerde aanwijzingen worden gegeven (bogen, stokvoering en tempi ontbreken
grotendeels) laten ze enorm veel over aan de interpretatie van de uitvoerende musicus. Er zijn dan
ook talloze uitvoeringen met enorm verschillende karakters te vinden. In die zin weerspiegelen de
uitvoeringen ook het karakter, de stemming en de stijl van de uitvoerende cellist, wat ook vaak
leidt tot compleet verschillende uitvoeringen van een en dezelfde cellist(e). Een uitvoering van
Bachs suites maakt dan ook altijd weer opnieuw nieuwsgierig.

Agenda 2019/20, onder voorbehoud
zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO
Thomas Beijer, piano

20.00 uur

Putten Cultureel Centrum Stroud

zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

zondag 3 november 2019
Marcel Worms, piano
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zaterdag 29 september 2018
Delta Trio

20.00 u.

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018
Odyssee Ensemble

20.00 u.

Ermelo Oude Kerk

Ermelo Oude Kerk

14.00 uur

Harderwijk Catharinakapel

zondag 28 oktober 2018
11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)

zondag 24 november 2019
Celeste Zéwald, klarinet
Jaap Kooi, piano

14.00 uur

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 10 november 2018
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

zondag 5 januari 2020
Grupo del Sur
Programma: Zuid-Amerikaans

14.00 uur

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018
14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst, gitaar
Pauline Oostenrijk, hobo

14.00 uur

Ermelo Oude Kerk

zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva, piano

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 28 maart 2020
20.00 uur
Ekaterina Levental, sopraan & harp
Chris Koolmees, regie
Programma: De Weg

Nunspeet Veluvine

zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

Putten Cultureel Centrum Stroud

20.00 uur

Nunspeet Veluvine

zondag 6 januari 2019
Calefax Rietkwintet

14.00 u.

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019
Tobias Borsboom (piano)

11.00 en 14.00 u.

Harderwijk Catharinakapel

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Ragazze Quartet
Martijn Cornet, bariton
Programma: Winterreise, Franz Schubert
14.00 uur

20.00 u.

zaterdag 2 februari 2019
20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Jeroen den Herder (cello)
zaterdag 23 februari 2019
20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

14.00 u.

zaterdag 6 april 2019
20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

Vast staat o.a. dat wij teruggaan van 11 naar 10
concerten in het 46e seizoen, verhuizen van Kasteel De Vanenburg naar het nieuwe Stroud in
Putten en dat wij op de zondagen in de Catharinakapel alleen nog een middagconcert organiseren,
dus geen ochtendconcert meer.
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op zondag 15 december 2019.
Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
mevr. Mia Lemmens

E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl

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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0525 681171

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

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

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Prisma Strijktrio &
Lars Wouters klarinet
Kasteel De Vanenburg Putten
Zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
1
programma
2
over de musici
2-3 notities bij het concert
4
agenda seizoen 2019/20 en 2018/19
5
contact en locaties

Fotograaf Stamatios Xanthoulis

Programma

Rezsö Kókai
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Quartettino voor klarinet en strijktrio (1952)

(1906-1962)

Zoltán Kodály

Intermezzo voor strijktrio (1905)

(1882-1967)

Ludwig van Beethoven

Kwartet voor klarinet en strijktrio in Es

(1770-1827)

Pauze

Richard Georg Strauss
(1864-1949)
Johann Nepomuk Hummel
(1778-1837)

Variationen für Streichtrio über ‘Das Dirndl is harb auf mi' (1882)

Kwartet voor klarinet en strijktrio in Es WoO 5 (1808)

Over de musici
Het
staat garant voor 7 eeuwen strijktriomuziek op het scherp van de snede.
Virtuoos, hartstochtelijk en stijlbewust combineert Prisma de hechtheid van een strijkkwartet met de
flair van drie gelouterde musici die elkaar feilloos aanvoelen.
Sinds de oprichting in 2002 ontmoet Prisma groot enthousiasme bij een breed publiek. Het trio is te
horen op talloze (inter-)nationale podia en festivals.
Prisma programmeert inventief en zoekt zijn eigen weg. Stevig verankerd in de klassieke strijktraditie
vertolkt het trio muziek uit heel de wereld en van alle tijden; oude en nieuwe muziek klinken als een
vanzelfsprekendheid naast elkaar. Kwaliteit, inspiratie en contact met het publiek staan voorop. De
trioleden leiden de werken graag in met een kort verhaal dat zowel de geoefende als de minder
ingewijde luisteraar weet aan te spreken.
Prisma belicht onbekende juwelen uit het strijktriorepertoire, zoals onlangs het fenomenale Trio à
cordes van Florent-Schmitt dat sinds het geschreven is volkomen ten onrechte op de plank is blijven
liggen. Daarnaast maakt Prisma zelf arrangementen en deelt tijdens concerten soms onverwachts
'cadeautjes’ uit, muzikale miniaturen, om nieuwe verbanden te leggen en nog meer kleur aan het
programma toe te voegen.
De componiste Sofia Goebaidoelina was buitengewoon enthousiast over de interpretatie van haar
strijktrio door Prisma. Haar reactie moedigde Prisma aan om zich actief met hedendaagse muziek bezig
te houden, en componisten van nu te stimuleren om voor hen te schrijven. Met steun van o.a. Fonds
Podiumkunsten, Gaudeamus en Stichting John Kasander komen werken tot stand van Arnold
Marinissen, Albert van Veenendaal, Steven Kamperman, Gerard Beljon en Morris Kliphuis.
(Ingekort, uitgebreide biografie op http://www.prismatrio.nl)
Klarinettist
(1977) studeerde bij Walter Boeykens aan het
Rotterdams Conservatorium en vervolgde zijn studie bij Charles Neidich aan The Juilliard School te
New York.
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)
Vriendenkransconcours (Amsterdam 2000) Philip Morris Kunstprijs (Amstelveen 1999).
In 1999 debuteerde Lars succesvol met een recital in het Concertgebouw te Amsterdam in de serie
‘Jonge Nederlanders’ en verzorgde in 2001-2002 de ‘Rising Stars’ Concertserie en sindsdien bespeelt
hij regelmatige de internationale concertpodia zoals Carnegie Hall New York, Wigmore Hall Londen,
Concertgebouw Amsterdam,en veel andere gerenommeerde zalen.
Hij wordt gezien als een internationaal veelzijdige klarinettist. Als solist speelde hij met diverse
orkesten in binnen- en buitenland zoals, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Radio Kamer
Filharmonie, Amsterdam Sinfonietta, Philharmonie Zuidnederland. Hij speelt regelmatig kamermuziek
met strijkkwartetten en ensembles zoals, Skampa Ebène, Ad Libitum, Danèl, Manderling, Auryn en
Altenberg Trio Wien. Hij speelde als gast solo-klarinettist in Academy of St Martin in the Fields en het
Koninklijk Concertgebouworkest. Hij verdiept zich de laatste jaren in de hedendaagse muziek en
vertolkt deze regelmatig met diverse internationaal toonaangevende hedendaagse muziek ensembles.
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 internationale kritieken ontvangen.
Als artistieke leider verzorgde hij van 2008-2010 het Toon Festival Brabant. In seizoen 2014-15 had hij
de eer om als ‘Artist in Residence’ in Musis Sacrum Arnhem een serie van concerten te verzorgen.
Als hoofdvakdocent is hij verbonden met het Academy of Music and Performing Arts te Tilburg.
(Ingekort, uitgebreide biografie op http://larzetto.com).

Notities bij het concert

Pagina 2

Als een ‘schöne blaue’ draad loopt de Donau door het programma van vanavond: vier van de
vijf steden waar de muziek is ontstaan en/of de componisten zijn geboren liggen aan deze rivier.
München en Strauss vormen de uitzondering, al stroomt de Donau wel door Beieren.
was een Hongaarse pianist,
componist en musicoloog. Hij studeerde
compositie aan de Franz Liszt Muziekacademie
in Boedapest bij János Koessler, een Duitser
(zijn Duitse voornaam was Hans), die daar al
vele jaren werkte en onder zijn leerlingen ook
Dohnányi, Kodály en Bartók had gehad. Aan
hetzelfde instituut gaf Kókai later ook o.a.
compositie. Van 1945 tot 1948 was hij hoofd
van de muziekafdeling van de Hongaarse
radio. Toen hij in 1952 zijn Quartettino voor
klarinet en strijktrio schreef, had hij dus een
respectabele staat van dienst in het Hongaarse
muziekleven. Als componist ging hij verder op
de door Kodály en Bartók ingeslagen weg:
zijn belangrijkste inspiratiebron was de
Hongaarse volksmuziek, die, zoals zijn
voorgangers hadden ontdekt, heel anders is
dan de muziek die zigeuner-orkestjes in de
negentiende eeuw in Duitse steden speelden
en die ten onrechte als ‘Hongaars’ gold.
Kókais stijl sluit meer aan op de muziek van
Kodály dan op die van Bartók. De
folkloristische invloed is vooral te horen aan
Rezsö Kókai
de melodiek, de daarin gebruikte toonladders
en de ritmiek. Het Quartettino bestaat uit vier
korte delen in een klassieke volgorde: een levendig eerste deel, een scherzo in een snelle
driedelige maatsoort als tweede deel, een langzaam derde deel en een snelle finale.
maakte zijn vaderland Hongarije deel uit van de OostenrijksTijdens de jeugd van
Hongaarse dubbelmonarchie. Hij groeide op in Galanta, een destijds grotendeels Hongaarse stad
in wat nu Slowakije is en begon als scholier al te componeren. Onder leiding van zijn leraar
compositie aan het door Liszt opgerichte conservatorium in Boedapest, de al eerder genoemde
János (Hans) Koessler, maakte hij zich een gedegen techniek eigen. Maar net als zijn
studiegenoot Béla Bartók voelde hij bij zijn afstuderen in 1905 een sterke behoefte om zich los te
maken van de voornamelijk Duitse traditie. Als uitweg ontdekten Bartók en hij enerzijds de
volksmuziek van het Hongaarse platteland, waar zij een wetenschappelijke studie van maakten,
anderzijds de eigentijdse Franse muziek van componisten als Debussy en Ravel. Kodály was
behalve een productief componist ook een groot muziekpedagoog; zijn methode voor
muziekonderwijs aan kinderen, op basis van volksmuziek, wordt in Hongarije nog steeds
algemeen toegepast en is over de hele wereld veel nagevolgd.
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Notities bij het concert (vervolg)
Het Intermezzo voor strijktrio is een kort,
lyrisch stuk met een gematigd opgewekt
(allegretto) maar ook melancholiek
karakter. Het is geschreven in 1905, toen
Kodály’s volksmuziekonderzoek nog in de
kinderschoenen stond, maar de invloed van
typisch Hongaarse melodische en ritmische
wendingen is al goed hoorbaar.
Het Kwartet voor klarinet en drie strijkers
is een bewerking van zijn
van
Sextet voor twee klarinetten, twee fagotten
en twee hoorns op. 71 door de Israëlische
fagottist en dirigent Mordechai Rechtmann
(geb. 1926). Het opusnummer is misleidend:
het suggereert dat het stuk geschreven is na
de werken waaraan Beethoven zijn
reputatie als revolutionaire,
hemelbestormende vernieuwer te danken
heeft, zoals de Derde Symfonie Eroïca op.
55 (1803) of de Sonata Appassionata op. 57
(1805), om maar een paar voorbeelden te
noemen. Het is in werkelijkheid geschreven
in 1796, toen Beethoven nog volop in de
Zoltan Kodaly in 1930
leer was (o.a. bij Haydn) en tegelijkertijd
probeerde zich een plaats in het Weense
muziekleven te veroveren als pianist. Hij schreef in die tijd veel kamermuziek, waarvan een groot
deel pas vele jaren later werd uitgegeven. Ook het populaire Septet voor drie blazers en vier strijkers
stamt uit die periode. Net als dat Septet heeft op. 71 het karakter van een serenade (‘avondmuziek’)
in een vrij luchtige stijl, die nauw aansluit bij soortgelijke muziek van Mozart en Haydn. De opzet in
vier delen is ook heel klassiek: een korte langzame inleiding, gevolgd door een levendig eerste deel,
een langzaam, lyrisch tweede deel, een pittig menuet-met-trio – vgl. de volgorde in Kókais
Quartettino, de middendelen zijn verwisseld – en ten slotte een vrolijk rondo met een telkens
terugkerend, gemakkelijk in het gehoor liggend refrein. Hier en daar duiken al typisch
Beethoveniaanse, felle, tegen de maat ingaande accenten op.
had het geluk op te groeien in een omgeving die buitengewoon gunstig was voor de
ontwikkeling van zijn geniale talent. Kamermuziek schreef hij eigenlijk alleen in zijn jeugd, voordat
hij carrière begon te maken als dirigent en componist van symfonische gedichten en opera’s. In 2018
hebben we zijn Cellosonate kunnen bewonderen, nu zijn de Variaties over het Beierse volksliedje
‘Das Dirndl is harb auf mi’ (‘Het meisje is boos op me’, 1882) voor strijktrio aan de beurt. Het liedje
is een verwijzing naar de naam van de Harbni-Orde, een gezelligheidsvereniging in München, waar
de 18-jarige Strauss lid van was. Waarschijnlijk schreef hij zijn variaties voor een van de vrolijke
bijeenkomsten van dit gezelschap van gegoede burgers. Hij had op dat moment al meer dan honderd
werken geschreven, o.a. een grote symfonie. Ook dit stuk, dat met een langzame inleiding begint,
geeft blijk van een enorm vakmanschap en gemak van componeren, gecombineerd met een flinke
portie lef, hoewel Strauss’ stijl voor die tijd eigenlijk tamelijk conservatief was – de ommekeer

waardoor hij in korte tijd zou uitgroeien tot een boegbeeld van de moderne muziek kwam een
paar jaar later.
werd geboren in Presburg, tegenwoordig de Slowaakse hoofdstad
Bratislava (aan de Donau), dat in die tijd tot Oostenrijk behoorde. Net als Mozart begon hij zijn
carrière als wonderkind, en het is dan ook geen wonder dat hij al jong in Wenen belandde. Toen
hij een jaar of acht was nam
Mozart hem onder zijn hoede; op
twee jaar Mozart volgden nog
lessen bij gerenommeerde Weense
grootheden als Albrechtsberger
(ook leermeester van Beethoven)
en Salieri (ook leermeester van
Schubert). Toen Hummel zijn
Klarinetkwartet schreef, ca. 1808,
was hij kapelmeester bij prins
Esterházy, de broodheer van
Haydn. Hij deed daar eigenlijk het
werk waar Haydn door zijn leeftijd
niet meer toe in staat was. Later
maakte Hummel concertreizen
door heel West-Europa, hij was
een gevierd pianist. In 1819 werd
hij hofkapelmeester in Weimar, de
stad van Goethe; dankzij Hummel
– en de grote musici die hij
uitnodigde – werd dit een van de
muzikale hoofdsteden van Europa.

Hummels Klarinetkwartet is een meesterlijk staaltje van klassieke kamermuziek in de traditie van
Haydn en Mozart. De vier instrumenten zijn voortdurend met elkaar in dialoog, waarbij de rol van
ieder in het geheel steeds weer verandert. Wat betreft de traditionele indeling in vier delen valt
vooral het scherzo-deel op, net als bij Kókai het tweede. Het opschrift ‘La seccatura’ betekent zoiets
als ‘ergernis’, ‘hinder’, ‘overlast’. Het zit niet alleen vol met een bizarre, hoorbare muzikale humor,
Hummel bezorgt de spelers ook de nodige ‘ergernis’ met zijn notatie, door voor iedere partij een
andere maatsoort voor te schrijven.
Hans Maas, maart 2019

Agenda 2019/20, onder voorbehoud
zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO
Thomas Beijer, piano

20.00 uur

Putten Cultureel Centrum Stroud

zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

zondag 3 november 2019
Marcel Worms, piano
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zaterdag 29 september 2018
Delta Trio

20.00 u.

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018
Odyssee Ensemble

20.00 u.

Ermelo Oude Kerk

Ermelo Oude Kerk

14.00 uur

Harderwijk Catharinakapel

zondag 28 oktober 2018
11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)

zondag 24 november 2019
Celeste Zéwald, klarinet
Jaap Kooi, piano

14.00 uur

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 10 november 2018
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

zondag 5 januari 2020
Grupo del Sur
Programma: Zuid-Amerikaans

14.00 uur

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018
14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst, gitaar
Pauline Oostenrijk, hobo

14.00 uur

Ermelo Oude Kerk

zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva, piano

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 28 maart 2020
20.00 uur
Ekaterina Levental, sopraan & harp
Chris Koolmees, regie
Programma: De Weg

Nunspeet Veluvine

zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

Putten Cultureel Centrum Stroud

20.00 uur

Nunspeet Veluvine

zondag 6 januari 2019
Calefax Rietkwintet

14.00 u.

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019
Tobias Borsboom (piano)

11.00 en 14.00 u.

Harderwijk Catharinakapel

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Ragazze Quartet
Martijn Cornet, bariton
Programma: Winterreise, Franz Schubert
14.00 uur

20.00 u.

zaterdag 2 februari 2019
20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Jeroen den Herder (cello)
zaterdag 23 februari 2019
20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

14.00 u.

zaterdag 6 april 2019
20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

Vast staat o.a. dat wij teruggaan van 11 naar 10
concerten in het 46e seizoen, verhuizen van Kasteel De Vanenburg naar het nieuwe Stroud in
Putten en dat wij op de zondagen in de Catharinakapel alleen nog een middagconcert organiseren,
dus geen ochtendconcert meer.
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op zondag 15 december 2019.
Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
mevr. Mia Lemmens

E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl

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
mevr. Didy van Klaarbergen

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
idem
dhr. Frank Hutten

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten
E-mail concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0525 681171

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
dhr. Adri Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

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

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

