Randmeerconcertbrief nr. 6 seizoen 46

Pauline Oostenrijk hobo, Enno Voorhorst gitaar

Randmeerconcert
zondag 26 januari 2020, 14:00 uur
Catharinakapel Harderwijk

Pauline Oostenrijk - hobo
Enno Voorhorst - gitaar
Metamorphoses 3
Napoléon Coste
(1806-1883)

Les Regrets, Cantilène op. 36
Consolazione Romance op. 25

José Mora-Jimenez (*1977)

Echoes

Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)

Prelude nr. 1 (solo gitaar)
Bachianas Brasileiras nr. 5
Andantino
Modinha

Egberto Gismonti (*1947)

Agua e Vinho
7 Anéis

Vito Nicola Paradiso (*1964)

Notte a Venezia
Tramonte Veneziano
Lullaby Veneziana
Aurore Veneziana

Luiz Ronnero (*1978)

Metamorphosis

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Café 1930

Trois Chansons
George Brassens
(1921-1981)
Léo Ferré
(1916-1993)
Francis Lai
(1932-2018)

La Ballade des Dames des Temps Jadis
Avec le temps
La Bicyclette

Pauline Oostenrijk
Na een vliegende start als hoboïste op jonge leeftijd – Nederlands ‘Young
Musician of the Year’ in 1986 – heb ik 30 jaar lang het geluk gehad alles
te kunnen doen waar ik als kind al van droomde. Ik studeerde hobo en
piano aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, volgde inspirerende
masterclasses en won een aantal prijzen, waaronder de Nederlandse
Muziek Prijs, de hoogste staatsonderscheiding op het gebied van de
klassieke muziek. De eerste prijs in het Fernand Gillet hobo concours in
Baltimore resulteerde in een spannend recital in Carnegie Hall. Ik werd
benoemd als solohoboïste van het Residentie Orkest in Den Haag en
speelde talloze concerten in binnen- en buitenland met fantastische
collega-musici. Als soliste en als lid van verscheidene kamermuziek
gezelschappen kreeg ik de kans om een behoorlijk aantal cd’s te maken.
Inmiddels heb ik mijn activiteiten in verschillende richtingen uitgebreid.
Na 25 prachtige jaren heb ik onlangs het Residentie Orkest verlaten om
ruimte te maken voor een combinatie van kamermuziek optredens,
componeren, schrijven, doceren, presenteren en het organiseren van
concerten waarin muziek en literatuur met elkaar verbonden worden. Ik
volgde naast mijn muzikale werkzaamheden de studie Nederlandse Taal
en Cultuur aan de Universiteit Utrecht.
Het beeld van wuivend riet in de wind symboliseert voor mij de
verschillende manieren waarop ik mezelf graag uitdruk: niet alleen het
mondstuk van de hobo wordt van riet gemaakt, in de oudheid werd riet
ook gebruikt om mee te schrijven.

Enno Voorhorst
Enno Voorhorst studeerde bij Hein Sanderink, Hubert Käppel
(Musikhochschule Köln) en David Russell. In 1987 won hij in Duitsland de
eerste prijs op het 7e gitaarconcours te Hof, waarna nog een aantal prijzen volgde waaronder in 1992 de Nederlandse gitaarprijs in het concertgebouw van Amsterdam en in datzelfde jaar de eerste prijs op het
Seto-Ohashi concours in Japan. Hij speelde in de grote zalen van Nederland en geeft concerten en masterclasses van Europa tot Azie en Amerika.
Zijn eerste CD met werken van Agustín Barrios Mangoré (Sony 1994) werd
zeer lovend ontvangen en was de start voor een internationale carrière.
Rico Stover, Barrios kenner bij uitstek, schreef: ”The CD Agustín Barrios
Mangoré played by Enno Voorhorst is the best that I have heard thus far.”
(heruitgegeven bij Brilliant Classics) In 2012 droeg Jorge Morel ‘Recuerdos del Camino’ op aan Enno Voorhorst met een soortgelijk commentaar:
‘en tusmanos, Dios pone el espíritu de Mangoré’ (je handen gaf God de
geest van Mangore).
De CD ‘Bach-Pärt-desPrez’ (2015) bevatte originele bewerkingen voor
sologitaar en Classical Guitar Magazine schreef hierover ‘Dit is een fabelachtige CD en een must voor iedere CD-verzameling’. Op zijn laatste CD
(2018) nam Voorhorst werk op van Roland Dyens waaronder het Concerto
Métis samen met The String Soloists.
Enno Voorhorst is verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en geeft naast solo concerten ook concerten met hoboïste Pauline
Oostenrijk of met altviolist Mikhail Zemtsov in duo Macondo.

Toelichting bij dit concert
‘Er is heel weinig geschreven voor gitaar en hobo’ vertelt Enno Voorhorst in een interview dat op
Youtube is te raadplegen. Geen wonder dat zelfs zijn partner in dit muzikale avontuur in een ander
interview vertelt dat ze ook nieuwsgierig was hoe het zou klinken. Die nieuwsgierigheid leidde al tot
een veelgeprezen cd opname (Modinha) en ook tot een steeds uitdijend repertoire. Veel van de bewerkingen komen van de hand van Voorhorst zelf en er is ook nieuw werk dat speciaal voor dit duo is
gecomponeerd. Van één compositie die vandaag op het programma staat was de auteur van deze
tekst zelfs niet in staat ook maar enige informatie op te duikelen. Zowel componist Luiz Ronnero als
het stuk Metamorphosis blijken niet traceerbaar. Wellicht dat de musici hier zelf nog iets over willen
vertellen…
Het programma opent met één van de eerste stukken die wél speciaal voor hobo en
gitaar zijn geschreven. Het is van de hand
van de 19e-eeuwse Franse componist Napoléon Coste (1806-1883), die zelf ook een
begenadigd gitarist was. Als zoon van een
militair volgde hij zijn vader op de vele
plekken waar deze werd gestationeerd, tot
Nederland aan toe. Op zijn 24e echter verhuisde hij voor zijn muzikale scholing naar
Parijs. Dat was in die tijd niet alleen een
roerige stad, maar ook de plek waar zich
opmerkelijk veel gitaristen bevonden. De
gitaar was ‘hip’ in het Parijs van die tijd.
Vele beroemde gitaristen waren er te vinden en dat maakte het mogelijk dat Fernando Sor, een van de grootste
gitaarcomponisten uit de geschiedenis Coste’s belangrijkste leermeester werd. Ondanks de invloeden van zijn leermeester
Sor, is Coste toch vooral een romantisch
componist. Zo ook de werken die vandaag
op de lessenaar staan. Coste schreef overigens relatief veel voor de combinatie hobo
en gitaar en bewerkte bijvoorbeeld ook
Schubert liederen voor gitaar en zang. Zowel Les Regrets, Cantilène opus 36 (een
treurlied) als Consolazione Romance opus
25 (het berouw) omarmen die romantische
liedkunst, met zijn voorliefde voor de
schoonheid van het tragische.
Van een van de eerste stukken voor gitaar en hobo, springen we vervolgens over naar een van de
meest recente composities. José Mora-Jimenez (*1977) componeerde zijn Echoes namelijk speciaal
voor Oostenrijk en Voorhorst. De van oorsprong Costa-Ricaanse gitarist en componist, die na zijn studie aan het Haagse conservatorium, tegenwoordig in Nederland woont, schreef een stuk waarin de
aard van de echo centraal staat. De werking van de echo is evident aanwezig. Vanuit kleine motieven
ontstaan op elkaar volgende echoënde ontwikkelingen, waarbij de ene keer de hobo ‘de toon zet’ en
de andere keer de gitaar.
Van Costa Rica is het maar een relatief kleine stap naar het Brazilië van Heitor Villa-Lobos (18871959), die zonder twijfel de belangrijkste Braziliaanse componist mag worden genoemd.

Een enorme menigte bij de
begrafenis van Villa-Lobos in 1959

Waar Villa-Lobos beroemd is geworden in zijn unieke combinatie van Braziliaanse volkse muziek en westerse klassieke muziek, werd hij wellicht verassend genoeg eerst geschoold in de klassieke traditie. Zijn
vader, zelf een amateurmusicus, zag streng toe op zijn muzikale vorming. Heitor werd door zijn vader
meegenomen naar concerten en opera’s en leerde ook de cello bespelen van zijn vader. Pas na het
vroege overlijden van zijn vader kon hij zijn liefde en interesse voor de volksmuziek, waarin de gitaar
zijn grote rol speelt, goed kwijt. De Prelude nr. 1 voor solo gitaar, is één in een serie van vijf preludes,
die een verklanking is van de mensen in het noordelijke Sertao, een droog gebied in het noorden van
Brazilië. Vermoed wordt dat hij dat gebied in zijn jonge jaren heeft bezocht, maar omdat zijn jonge
jaren niet al te goed zijn gedocumenteerd, is dat niet met zekerheid te zeggen. Van de Bachianas Brasileiras staat het meest bekende deel (nr. 5) op de lessenaar. Villa Lobos schreef deze fascinerende serie van negen suites in een periode van 15 jaar. De suites zijn voor steeds wisselende bezettingen
geschreven, maar verenigen zich, door de toepassing van Bachs vormen en compositietechnieken, op
Braziliaanse muziek. De 5e suite schreef Villa-Lobos oorspronkelijk voor minimaal acht celli en sopraan,
waarbij vaak een deel van het cellistenensemble pizzicato speelt, wat erg doet denken aan de Braziliaanse gitaar. En ook de melodie van de sopraan is gebaseerd op een van de beroemdste Braziliaanse
liederen. Villa-Lobos maakte er zelf al een bewerking van voor gitaar en sopraan en dus is de stap naar
een versie voor hobo en gitaar niet eens zo’n grote. Het Andantino (afkomstig uit de preludes voor solo
gitaar) en de Modhina hebben wellicht het meest duidelijke Zuid-Amerikaanse karakter, waarbij de
Modhina mooi laat zien hoe een eenvoudige melodie door een bijna latin-jazzachtige begeleiding een
heel nieuw karakter krijgt.

Egberto Gismonti (*1947) Is eveneens een Braziliaans componist. Opmerkelijk genoeg ging hij net als
Astor Piazolla in de leer bij Nadia Boulanger aan het Parijse conservatorium. Daarvoor studeerde hij
zo’n vijftien piano (vanaf zijn zesde) aan het conservatorium van Nova Friburgo, en later in Rio. Gismoniti is wellicht het best een ‘multi-mens’ te noemen. Hij combineert in zijn composities talloze muzikale tradities.Van Arabische en Italiaanse melodieën, klassieke en hedendaagse muziek (Villa-Lobos en
Stravinsky), traditionele nationale Brazilaanse genres tot Indiase thema's en jazz. En veel van de muziek
die hij componeerde nam hij ook nog eens zelf op. Als multi-instrumentalist speelde naast gitaar en piano, onder ander kalimba’s (duimpiano’s) en verschillende fluiten. Vandaag staan twee bewerkingen van
balletmuziek op het programma. Ten eerste het dansante en vlotte Agua e Vinho uit 1986 en ten tweede het meer lyrische 7 Anéis dat hij in 1990 schreef.
De Italiaanse gitarist en componist Vito Nicola Paradiso (*1964) geniet wellicht de meeste bekendheid
als schrijver van een de meest succevolle series gitaarmethoden voor kinderen ‘La Chitarra Volante’.
Van zijn hand is een serie stukken, oorspronkelijk geschreven voor solo gitaar, geïnspireerd op
venetiaanse nachten ‘Notte a Venezia’. Het bestaat uit Tramonte Veneziano (zonsondergang), Lullaby
Veneziana (wiegelied) en sluit af met de Aurore Veneziana, oftewel de dageraad.

Van Astor Piazzolla (1921-1992) staat het
deel Café 1930 uit zijn beroemde serie Histoire du Tango (1986) op het programma.
Histoire du Tango is een van de beroemdste
composities van deze tangocomponist, die
het oorspronkelijk schreef voor fluit en gitaar, waarin hij de geschiedenis en evolutie
van de tango in vier delen ten toon spreidt,
te weten Bordello 1900, Café 1930, Nightclub 1960 en Concert d'Aujourd'hui, en die
in zeker zin zijn eigen ontwikkeling als componist weerspiegelt. Piazzolla werd in zijn
jeugd gezien als een wonderkind, met name
op de bandoneon. Geboren in Buenos Aires,
vertrok hij met zijn familie al op driejarige
leeftijd voor een aantal jaren naar New
York. Daar componeerde hij niet alleen zijn
eerste tango, maar leerde hij ook om Bach
te spelen op zijn bandoneon. Op zijn zestiende keerde hij weer terug naar Argentinië, waar hij niet alleen concerten gaf met
talloze tango ensembles, maar ook compositie studeerde bij die andere briljante Argentijnse componist, Alberto Ginastera. In
toenemende mate wilde hij echter verder
gaan dan de klassieke tango en hij richtte
zijn eigen Orquesta Típica op. Op een gegeCafé begin jaren ‘30 in Buenos Aires
ven moment gaf hij zelfs de bandoneon op
en focuste hij nog louter op de klassieke
muziek van bijvoorbeeld Stravinksy en Bartok, wat het laatste deel van de Histoire du Tango prachtig vat. Nadat hij een beurs won op basis van
zijn in 1954 gecomponeerde symfonie, vertrok hij naar Parijs om in de leer te gaan bij Nadia Boulanger.
Piazzolla wilde leren componeren in de avantgardistische atonale manier, die op dat moment hoogtijd
vierde, maar Boulanger moedigde hem juist aan zijn eigen unieke stijl te handhaven ‘de tango’. Die
combinatie van klassieke compositiekunst, jazz (muziek van Miles Davis), atonaliteit en tango heeft later de titel ‘Nuevo Tango’ gekregen. De tango uit Cafe 1930 representeert de tijd waarin de tango niet
langer louter als dans, maar juist ook als luistermuziek werd gezien. De muziek werd muzikaler en romantischer. Met nieuwe en vaak melancholieke harmonieën.

Die melancholie vinden we vanzelfsprekend ook terug in de drie chansons die als afsluiting van het programma dienen. Van George Brassens (1921-1981) staat La Ballade des Dames des Temps Jadis op de
lessenaar, dat de componist baseerde op een gedicht van Villon. De zang (vandaag de hobo) loopt hier
speels over het driekwartritme in de begeleiding heen. Van Leo Ferré (1916-1993) staat het prachtig
lyrische Avec le Temps op het programma. Hoe de hobo de typische bijna soms meer sprekende, dan
zingende, zanglijn voor zijn rekening neemt, maakt nieuwsgierig. Voor wielerliefhebbers klinkt het slotstuk wellicht bekend in de oren. Het jazzy en uptempo lied La Bicyclette van Francis Lai (1932-2018) is
namelijk al enkele jaren de begeleidingstune bij de rubriek ‘de rebus’, tijdens de Avondetappe van de
NPO.
Eelco van Wijk, januari 2020

GEORGE BRASSENS in 1966 Fotografie TNP

LEO FERRÉ

Fotografie CONDA-SIPA

FRANCIS LAI Fotografie LAURENT BENHAMOU/SIPA/REX/SHUTTE

Verwijzingen naar uitvoeringen op YouTube en andere info
Pauline Oostenrijk en Enno Voorhorst. Een verhaal over hun cd-opname met Zuid-Amerikaanse muziek
https://www.youtube.com/watch?v=5IOeD9HgCQc

Pauline Oostenrijk en Enno Voorhorst
https://www.youtube.com/watch?v=2AbVPCarBq4
Ennio Morricone‚ Gabriel’s Oboe

Pauline Oostenrijke en Enno Voorhorst
https://www.youtube.com/watch?v=UF-zCvRg8HE
Drie stukken van Villa Lobos

Pauline Oostenrijke en Enno Voorhorst
https://www.youtube.com/watch?v=YMY7VAP1ewA
De musici over o.a. Coste

Chansonnier Léo Ferré zingt ‚Avec le Temps’ in 1970
https://www.youtube.com/watch?v=496ed3crJZc

Götheborgs Symfoniker (Gothenburgs Symfonie orkest)
https://www.youtube.com/watch?v=pUCuEd1tjCg
Villa Lobos. Bachanias Brasileiras nr. 5 in oorspronkelijke bezetting

Het verhaal achter La Bicyclette
http://chansonoffensief.nl/het-verhaal-achter-la-bicyclette/

Yves Montand zingt La Bicyclette
https://www.youtube.com/watch?v=eoHjQs6C4UY

Website Enno Voorhorst
https://www.ennovoorhorst.com/media
Vb. van het spel van Enno Voorhorst met Recuerdos de la Alhambra
https://www.youtube.com/watch?v=viVl-G4lFQ4

Website Pauline Oostenrijk
https://paulineoostenrijk.nl/
Pauline speelde in 2006 bij ons samen met zuster Nienke (sopraan) en de gebr. Jansen.
Hier Pauline en Nienke Oostenrijk (op CD) met Bach Cantates (korte vb.)
http://www.nienkeoostenrijk.nl/audio/nienke-en-pauline/index.html

Recensie Randmeerconcert 5 januari 2020.
Tangokwartet Grupo del Sur met Valeria Mignaco sopraan in Veluvine Nunspeet.
‘Als een waanzinnige acrobaat zal ik springen over de afgrond van je decolleté, tot ik voel dat ik je hart gek van vrijheid
heb gemaakt’. Niet slecht om het jaar 2020 in de sfeer van deze woorden tijdens het nieuwjaarsconcert van de
Randmeerconcerten in Nunspeet te beginnen. Het zijn tekstregels van Horacio Ferrer die, op muziek gezet door
tangocomponist Astor Piazolla, de hoofdmoot van deze luistertangomiddag vormden. Het geweldige tangokwintet Grupo
del Sur gaf acte de présence met solozangeres Valeria Mignaco en zij deden dat fantastisch. Zij lieten de lucht in de zaal
op muzikaal vakkundige manier sensueel trillen waarbij de instrumentale stukken minstens zoveel zeggingskracht hadden
als de prachtig gezongen liederen. Het ensemble bestond uit gitaar, piano, bas, bandoneon en viool. Net als bij Chopin
(maar dan in een heel andere categorie) treurt de tango vaak feestelijk. Het treurige zit ’m in het gemis van een
onbereikbare of onvindbare vrouw en een andere keer in het gemis van een familielid in Europa. Alles begint natuurlijk
met de composities van Astor Piazzolla die, dikwijls op teksten van Ferrer, dat gevoel van onvolledigheid en gemis tot
uitdrukking brengen. Ik begrijp de emoties van Maxima bij Adiós Nonino wel want ik ken geen instrument dat een zo
dramatische dubbelrol van lotswens en lotsbestemming in één klank kan wegzetten als de viool en de bandoneon. En in
combinatie raken zij helemaal een oergevoel bij ons in de diepte. Ze confronteren ons ook met een gemis, dat is het
moment dat we de zaal uitstappen.
Gerrit van der Heide, januari 2020

Contactpersonen en adressen
voor Nunspeet
voor Harderwijk
voor Ermelo
voor Putten
voor Zeewolde

mevr. Irene Keizer
E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl
mevr. Mia Lemmens
E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl
dhr. Maarten de Lussanet
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
dhr. Leo van Wijk, tel.nr. 0341 353842
E-mail: putten@randmeerconcerten.nl
mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat

mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
Sleedoorn 28, 3892 CP Zeewolde
E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
financiën
dhr. Ruud Veldhuizen, tel.nr. 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten
E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
concertprogrammeur dhr. Frank Hutten, tel.nr. 0525 681171
Beekstraat 38, 8081 ED Elburg
E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
idem
dhr. Anne de Vries
perscontacten
dhr. Anne de Vries
E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl
digitale media
dhr. Adri Kuiper
E-mail: media@randmeerconcerten.nl
Vrienden
Randmeerconcerten

E-mail: vrienden@randmeerconcerten.nl
mevr. Rita Weijens, tel.nr. 0341 563701

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.

Agenda 2019-2020 seizoen 46
1 zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO &
Thomas Beijer piano

20.00 uur

Theater Stroud Putten

2 zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

Oude Kerk Ermelo

3 zondag 3 november 2019
Marcel Worms piano

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

4 zondag 24 november 2019
Frank van den Brink klarinet
Jaap Kooi piano

14.30 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

14.00 uur

Veluvine Nunspeet

6 zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst gitaar
Pauline Oostenrijk hobo

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

7 zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Martijn Cornet &
Ragazze Quartet.
Programma: Winterreise van Franz Schubert

Oude Kerk Ermelo

8 zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

20.00 uur

Veluvine Nunspeet

10 zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

20.00 uur

Theater Stroud Putten

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert heeft plaatsgevonden in Elburg op
zondag 15 december 2019.

Zaaladressen
Oude Kerk Ermelo
Kerkbrink 1 - 3851 MB

Catharinakapel Harderwijk
Klooster 1 - 3841 EN

Veluvine Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186 - 8071 AK

Theater Stroud Putten
Brinkstraat 91 - 3881 BP

De Verbeelding Zeewolde
De Verbeelding 25 - 3892 HZ

Randmeerconcertbrief nr. 1 seizoen 46

Camerata RCO & Thomas Beijer piano

Randmeerconcert
zaterdag 21 september 2019, 20:00 uur
Theater Stroud
Camerata RCO
Thomas Beijer piano, Annebeth Webb viool,
Joël Waterman altviool, Joris v.d. Berg cello

Programma
Frank Bridge
(1879-1941)

Fantasie voor Pianokwartet in fis (1910)
1. Andante con moto
2. Allegro vivace
3. Andante con moto

W.A. Mozart
(1756-1791)

Pianokwartet nr. 2 in Es KV 493 (1786)
1. Allegro
2. Larghetto
3. Allegretto
Pauze

Joaquín Turina
(1882-1949)

Pianokwartet in a (1931)
1. Lento - Andante mosso
2. Vivo
3. Andante - Allegro

Johannes Brahms
(1833-1897)

Pianokwartet nr. 3 in c p.60 (1875)
1. Allegro non troppo
2. Scherzo. Allegro
3. Andante
4. Finale. Allegro comodo

Camerata RCO
& Thomas Beijer piano

Annebeth Webb viool
Thomas Beijer

piano

Joël Waterman altviool
Joris v.d. Berg

cello

Camerata RCO is een uniek ensemble,
bestaande uit leden van het Koninklijk
Concertgebouworkest. Het plezier dat
wij beleven aan het samenspelen in het
orkest zetten wij voort door het
samenspelen in kleine bezetting.
Het repertoire is anders dan het
orkestrepertoire;
kamermuziek
is
intiemer. Het is verfrissend om collega's
beter te leren kennen door onze
gezamenlijke inzet voor Camerata RCO.
Wij bepalen zelf het repertoire, de
bezetting van het ensemble en waar wij
optreden. En we staan in direct contact
met het publiek. Dat inspireert ons en
geeft ons veel energie.
Camerata RCO geeft veel concerten in
binnen- en buitenland. Het is ensemble
in residence bij een aantal festivals in
Italië. Ook heeft Camerata RCO een
eigen serie in de Oude Kerk in
Spaarndam,
het
Energiehuis
in
Dordrecht en VondelCS in Amsterdam.
Recent hebben wij opgetreden in o.a.
Bilbao, New York, Washington, Moskou
en op Hawaii. Met als hoogtepunten een
optreden in de Grote Zaal van Het
Concertgebouw tijdens de Robeco
SummerNights en een optreden bij de
Frick Collection in New York City. Voor
het seizoen 2018/2019 staan concerten
gepland in bijvoorbeeld Moskou en Riga
en ondernemen we weer twee tournees
in de Verenigde Staten.

Camerata
RCO
heeft
opnames
gemaakt voor radio en tv en al vele
cd's uitgebracht onder het label
Gutman Records. In september 2014
nam Camerata RCO een cd op van
Mahlers Negende symfonie in een
bewerking van Klaus Simon onder
leiding van Gustavo Gimeno.
Daarna kwam er een Mozart-cd uit die
tot stand kwam met behulp van de
RCO Foundation en de cd Due Lune
met werken voor twee violen. De
meest recente cd's betreffen een
opname van Mahlers Vierde symfonie
in de bewerking van Erwin Stein en
een opname van het beroemde Octet
van Schubert, een van de favoriete
werken van het ensemble omdat het
een prachtige weerspiegeling van het
ensemble
is:
philharmonische
kamermuziek.
Recent kwam er een CD uit met
concerten van Mozart en Mendelssohn
met solisten Weiyin Chen en Marc
Daniel van Biemen en binnenkort
verschijnt een Mozart CD die tot stand
is gebracht met behulp van de
Stichting Donateurs van het orkest.

Toelichting bij dit concert
Camerata RCO brengt u vanavond een unieke combinatie van vier pianokwartetten uit
verschillende stijlperioden.

Het pianokwartet is in eerste instantie een uitbreiding van het pianotrio en kwam pas in de 18e
eeuw tot ontwikkeling. Mozart componeerde de eerste echt volwaardige pianokwartetten (KV 478
en KV 493) waarvan u de laatste vanavond hoort. Deze twee kwartetten betekenen ook meteen
het hoogtepunt in dit muziekgenre. Later schreven ook o.a Beethoven, Schubert, Weber en
Schumann een pianokwartet. Mendelssohn, Brahms, Dvořák en Faure schreven zelfs meer dan één
pianokwartet. Ook in de 20e eeuw werden nog vele pianokwartetten gecomponeerd, u hoort daar
vanavond nog twee voorbeelden van.

Frank Bridge componeerde zijn Fantasie Pianokwartet in 1910 als inschrijving voor een
competitie, georganiseerd door Walter Wilson Cobbett. Het doel van deze competitie was een
revival van de kamermuziek en de ingeleverde werken moesten aan strikte eisen voldoen. Het
werk mocht maar uit één deel bestaan, maar secties waren wel toegestaan. De maximale lengte
mocht niet meer dan 15 minuten bedragen en tenslotte moest er sprake zijn van samenhang
tussen de secties. De competitie was erg populair onder de Britse componisten uit die tijd. Alle
bekende Britse componisten leverden wel een werkje in en Frank Bridge zelfs drie. Met zijn
Fantasie Pianotrio won hij de eerste prijs en met zijn Fantasie Strijkkwartet de derde.
Het Fantasie Pianokwartet werd op 21 januari 1911 voor het eerst uitgevoerd door het Henkel
Piano Quartet. Bridge paste de klassieke samenhang A-B-C-B-A toe. Na een korte statige
introductie speelt de pianist de eerste zin solo en deze zin wordt herhaald door altviool en cello
en vervolgens nog een keer door de violist. Het is te omschrijven als een korte fuga (A). Na een
korte rust begint het B-C-B gedeelte. Dit is veel minder statig en u luistert naar een vrolijk
klinkend scherzo. In die tijd werd het ook wel salonmuziek genoemd. Het slotstuk (A) is echter
een heel ander verhaal. De muziek klink veel serieuzer en is veel meer uitgewerkt.

De beide pianokwartetten van Wolfgang Amadeus Mozart zijn in feite verkapte pianoconcerten. De
thematiek is anders maar er zijn onmiskenbaar raakvlakken. Het is Mozarts genie dat het pianokwartet
zoveel glans en luister heeft gegeven. De Weense componist en muziekuitgever Franz Anton
Hoffmeister vroeg Mozart om maar liefst drie pianokwarten te componeren en wel zo snel mogelijk,
want de kamermuziek was erg populair in die tijd rond 1785. Het eerste kwartet in g-klein had niet
het gewenste succes. De structuur van het stuk was zeer complex en Mozart had zich weinig gelegen
laten liggen aan het niveau van wat amateurs in speltechnisch opzicht aankonden. Hoffmeister blies
het project af, betaalde Mozart voor de publicatie van het eerste pianokwartet onder de voorwaarde
dat het 2e en 3e niet geschreven zouden worden. Ondanks dat besloot Mozart een jaar later een
tweede pianokwartet te schrijven, ditmaal in het heldere Es-groot. Dit werk was qua structuur zeker
niet minder complex dan zijn eerste pianokwartet, maar Mozart liet zich niet beïnvloeden door wat de
goegemeente aankon en hij wilde per se voor deze muziekvorm schrijven. Het tweede pianokwartet
werd in 1787 uitgegeven in Wenen door Artaria als opus 13. Daarmee hebben we twee volwassen
pianoconcerten, alleen wat betreft de bezetting in miniatuurformaat, maar zeker niet wat betreft de
uitwerking! Echt de top van dit genre en net als bij zijn pianoconcerten koos Mozart voor een
driedelige opbouw.

Joaquin Turina werd in 1882 geboren in Sevilla en studeerde piano aan het conservatorium in Madrid.
Na de dood van zijn ouders vertrok hij in 1903 naar Parijs waar hij tot het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog bleef. Hij studeerde bij Vincent d’Indy en knoopte vriendschappelijke relaties aan met
Franse componisten, waaronder Debussy en Ravel. Manuel de Falla en Isaac Albéniz, die ook in Parijs
verbleven, adviseerden hem in een meer consistente Spaanse stijl te componeren. Hij nam zich dat
ter harte en heden ten dage staat Turina bekend als een verrukkelijke componist van schilderachtige
muziek met authentieke Spaanse ritmes en kleuren uit de Spaanse volksmuziek. Dat hoort u zeker
terug in het pianokwartet met de prachtige lyriek en verwijzing naar Andalusië en zijn
zigeunermuziek.

Johannes Brahms schreef drie pianokwartetten met de opusnummers 25, 26 en 60. Ze stammen uit
dezelfde periode rond 1856, maar het derde, dat vanavond op de lessenaar staat, voltooide hij pas in
1875. Dit werk, waar Brahms over een periode van bijna 20 jaar aan geschaafd heeft, behoort tot de
meest bijzondere maar ook zwaarmoedigste kamermuziek die Brahms geschreven heeft. De
gebruikelijke zonnige stemming ontbreekt en een donkere sombere atmosfeer overheerst. De bijnaam
van dit kwartet is het ‘Werther’ kwartet. In 1774 publiceerde Goethe de briefroman ‘Die leiden des
jungen Werthers’ (De kwellingen van de jonge Werther) waarin de onbeantwoorde liefde van Werther
voor Lotte wordt beschreven met als einde de zelfmoord van Werther. De analogie naar de
gemoedstoestand van Brahms, die in een vergelijkbare situatie verkeerde ten opzichte van Clara en
Robert Schumann, is duidelijk. Het eerste deel (Allegro non troppo) heeft na het tweede thema een
serie van vijf variaties. Variatie 3 en 4 worden daarna verder uitgewerkt in een tragisch coda.
Bijzonder is dat daarna het korte en krachtige scherzo komt dat heeft stuivertje gewisseld met het
daaropvolgende andante. Dit lyrische en ingetogen langzame deel begint met één van Brahms’
grootste en meest originele melodieën. In de finale zitten enkele passages die oppervlakkige gelijkenis
vertonen met een pianotrio van Mendelssohn, maar daar was Brahms het volstrekt mee oneens.
‘Stomkoppen die zoiets opmerken’ zei hij.

Leo van Wijk
september 2019

Contactpersonen en adressen
voor Nunspeet
voor Harderwijk
voor Ermelo
voor Putten
voor Zeewolde

mevr. Irene Keizer
E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl
mevr. Mia Lemmens
E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl
dhr. Maarten de Lussanet
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
dhr. Leo van Wijk, tel.nr. 0341 353842
E-mail: putten@randmeerconcerten.nl
mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl
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mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
Sleedoorn 28, 3892 CP Zeewolde
E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
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dhr. Ruud Veldhuizen, tel.nr. 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten
E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
concertprogrammeur dhr. Frank Hutten, tel.nr. 0525 681171
Beekstraat 38, 8081 ED Elburg
E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
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dhr. Anne de Vries
perscontacten
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digitale media
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Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de
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Agenda 2019-2020 seizoen 46
1 zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO &
Thomas Beijer piano

20.00 uur

Theater Stroud Putten

2 zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

Oude Kerk Ermelo

3 zondag 3 november 2019
Marcel Worms piano

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

4 zondag 24 november 2019
Celeste Zéwald klarinet
Jaap Kooi piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

14.00 uur

Veluvine Nunspeet

6 zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst gitaar
Pauline Oostenrijk hobo

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

7 zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Martijn Cornet &
Ragazze Quartet.
Programma: Winterreise van Franz Schubert

Oude Kerk Ermelo

8 zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

20.00 uur

Veluvine Nunspeet

10 zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

20.00 uur

Theater Stroud Putten

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 15 december 2019. Aanvang: 14.00 uur

Zaaladressen
Oude Kerk Ermelo
Kerkbrink 1 - 3851 MB

Catharinakapel Harderwijk
Klooster 1 - 3841 EN

Veluvine Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186 - 8071 AK

Theater Stroud Putten
Brinkstraat 91 - 3881 BP

De Verbeelding Zeewolde
De Verbeelding 25 - 3892 HZ

Randmeerconcertbrief nr. 2 seizoen 46

Ensemble Lumaka

Randmeerconcert
zaterdag 12 oktober 2019, 20:00 uur
Oude Kerk Ermelo
Ensemble Lumaka
Miriam Overlach harp, Jana Machalett fluit, Saskia Viersen viool,
Martine Forni altviool, Charles Watt cello

Programma
Gabriel Pierné
(1863-1937)

Variations Libres et Finale op. 51 (1933)
Flute, Violon, Alto, Violoncelle en Harpe

Maurice Ravel
(1875-1937)

Sonate voor viool en cello (1922)
1. Allegro
2. Très vif
3. Lent
4. Vif

Maurice Ravel

Sonatine (1905)
Arrangement voor fluit, harp en altviool

Jean Françaix
(1912-1997)

Kwintet voor harp, fluit en strijktrio (1934)
1. Andante tranquillo
2. Scherzo
3. Andante
4. Rondo
Pauze

Claude Debussy
(1862-1918)

Prélude à l’après-midi d’un faune (1894)
Arrangement Ensemble Lumaka

Maurice Ravel

Ma mère l’oye (1910)
Arrangement Ensemble Lumaka

Ensemble Lumaka

Miriam Overlach
Jana Machalett
Saskia Viersen
Martina Forni
Charles Watt

"Lumaka sleept het publiek met speels
gemak mee in een wereld van sferen
en kleuren, stemmingen en exotische
gedachten"… Ensemble Lumaka,
gevestigd in Amsterdam, is op dit
moment één van de meest actieve
kamermuziekensembles van Nederland
en uniek in zijn harp-fluit-strijktriobezetting en specifieke klankwereld.
Lumaka's inmiddels 15-jarige carrière
begon met het winnen van o.a. het
Internationale Kamermuziekconcours
Almere en Het Debuut. Sindsdien
treedt het ensemble regelmatig op in
de mooiste concertzalen van
Nederland (waaronder de Kleine Zaal
van het Concertgebouw, de Hermitage,
Concertgebouw de Vereeniging), bij
festivals (bijvoorbeeld het Grachtenfestival, Festival Classique, Peter de
Grote Festival, het Thailand
International Harpfestival en het 47th
Istanbul Music Festival), geeft
concerten in het binnen- en buitenland
en is vaak te horen op radio 4 en de
Concertzender. Ook verschenen er drie
fraaie cd's. De Lumaka-leden zijn o.a.
werkzaam bij het Koninklijk
Concertgebouworkest, het Nederlands
Philharmonisch Orkest, Ensemble
Insomnio en als solisten en
kamermusici in de hedendaagse en
oude muziek. Voor speciale projecten
werkt Ensemble Lumaka regelmatig
samen met andere musici, acteurs,
schrijvers en lichtkunstenaars of
verrijkt een programma met
persoonlijke toelichtingen. Zo worden

hun concerten een "sprookjesachtige,
ja geestverruimende belevenis". De
afgelopen jaren is het ensemble zich
steeds meer gaan verdiepen in de
muziek rond 1920. Hierdoor wordt
Lumaka inmiddels beschouwd als hét
ensemble voor muziek uit die tijd.
Waarom de jaren twintig? In de jaren
twintig werd voor het eerst een
ensemble in de kwintetbezetting
(harp, fluit, strijktrio) opgericht, door
de harpist Pierre Jamet. Daardoor is
er heel veel mooi repertoire uit het
Frankrijk van die tijd. Ook
muziekhistorisch gezien is het een erg
interessante periode: de laatste
staart van de romantiek, de eerste
jazz-invloeden, gekke tonaliteit en
ritmiek… In Lumaka's concertserie
'MOnuMENTEN 1920' combineren de
ensembleleden hun enthousiasme
voor nieuwe concertvormen met
muziek uit het Interbellum in
gebouwen uit dezelfde tijd. Hun
productie 'Visionaire Timbres 1926',
waarmee zij seizoen 16/17 en 17/18
door heel Nederland op tournee
waren, werd in de Volkskrant zeer
geprezen. Daarin werd hun samenspel
beschreven als "voortreffelijk". Maar
naast de (voornamelijk) Franse
muziek uit het Interbellum
onderneemt het ensemble ook heel
graag uitstapjes naar bijvoorbeeld
Mozart, Schubert of hedendaags
repertoire.

De musici
Miriam Overlach (Duitsland), harpiste, bedenkt
graag eigen projecten (o.a. voor Lumaka) en
zoekt steeds naar uitdagende samenwerkingen
met andere musici, componisten of
theatermakers. Zij is winnares van het
Vriendenkransconcours, Deutsche
Musikwettbewerb en Nederlands Harpconcours.
Zij is een veelgevraagde vertolkster van
hedendaagse muziek en medeoprichtster van
ComposingforHarp. Als gast speelt zij in het
Koninklijk Concertgebouworkest en Ensemble
Modern.
Jana Machalett (Duitsland) is een veel gevraagde
fluitiste in binnen- en buitenland voor met name
hedendaagse kamermuziek. Zij is medeoprichtster en één van de artistieke leiders van
Ensemble Lumaka en vast lid van Insomnio.
Daarnaast is Jana vaste gast bij ensembles als
Asko|Schönberg, Ensemble Modern en het New
European Ensemble en werkte samen met
dirigenten als bijvoorbeeld Pierre Boulez, Peter
Eötvös en Reinbert de Leeuw.
Saskia Viersen (Nederland), violiste, is
plaatsvervangend 1e concertmeester van het
Nederlands Philharmonisch Orkest. Zij studeerde
in Amsterdam, Berlijn en Keulen en was 1e
prijswinnares van o.a. het Oscar Back Concours.
Als soliste en in kamermuziekverband – o.a. als
primarius van het Athena Quartett, prijswinnaar
van het Concours International de Genève - gaf

Saskia vele concerten en maakte CD- en radioopnames. Vanaf 2016 speelt zij in Ensemble
Lumaka.
Martina Forni (Italië), altvioliste, is vast lid van
het Koninklijk Concertgebouworkest. Ze
studeerde moderne en barok-altviool. Als gast
speelde Martina o.a. bij het Rotterdams
Filharmonisch Orkest, London Philharmonic
Orchestra en Orkest van de Achttiende Eeuw.
Het minder zonnige weer van de Lage Landen is
gelukkig wel in evenwicht met haar dynamische
muzikale leven in Amsterdam met o.a.
Ensemble Lumaka en het GoYa Quartet
Amsterdam.
Charles Watt (Engeland), cellist, is sinds 2012
vast lid van Ensemble Lumaka. Daarnaast speelt
hij bij Insomnio en als gast bij Asko|Schönberg,
Ensemble Modern, Koninklijk
Concertgebouworkest en het Nederlands
Kamerorkest. Voordat Charles zich in Nederland
vestigde was hij als docent verbonden aan de
wereldberoemde Yehudi Menuhin School, de
Purcell School en de Guildhall School of Music
and Drama in Londen.

Fotografie van het ensemble: Sarah Wijzenbeek

Toelichting bij dit concert
Franse kamermuziek met harp
Muziek voor kleine instrumentale ensembles maakte in Frankrijk in de laatste decennia van de
negentiende eeuw een grote bloeiperiode door. Die periode begon met de oprichting van de 'Société
nationale de musique' in 1871, een vereniging ter bevordering van nieuwe Franse muziek, met als
voornaamste activiteit het organiseren van concerten met veel nieuw werk van Franse componisten.
Een van de 'speerpunten' was het stimuleren van serieuze instrumentale muziek, met name
kamermuziek, als tegenwicht tegen de oppervlakkige virtuositeit die toen zowel de concertzaal als
de opera beheerste.
Al in de periode voor 1920 werd in kamermuziek zo nu en dan ook de harp toegepast, zoals in
Debussy's beroemde Sonate voor fluit, altviool en harp (1915) en Ravels Introduction et Allegro voor
fluit, klarinet, strijkkwartet en harp (1905). Maar toen de grote harpist Pierre Jamet in 1922 het
Quintette instrumental de Paris had opgericht, met o.a. René Le Roy, een van de belangrijkste
fluitisten van zijn tijd, bleek de combinatie van fluit, harp en strijktrio al snel een succes, waar
componisten graag muziek voor schreven. De stukken van Pierné en Françaix op het programma van
vandaag maken deel uit van het repertoire dat op die manier is ontstaan.

Gabriel Pierné was van huis uit organist; vroeg in zijn loopbaan was hij acht jaar organist van de
Sainte Clotilde in Parijs, als opvolger van zijn leermeester César Franck. Later was hij vooral als
dirigent actief. In die functie zette hij zich in voor de muziek van zijn tijdgenoten, zoals Debussy met wie hij sinds hun conservatoriumjaren altijd goed bevriend is gebleven -, Ravel, Roussel,
Stravinsky, Enesco en ook jongeren als Milhaud. Als componist was hij buitengewoon productief. Zijn
oeuvre omvat naast opera's en andere theatermuziek, symfonische werken en koormuziek ook
opvallend veel kamermuziek, waaronder de Variations libres et finale voor fluit, harp en strijktrio,
geschreven in 1932. Pierné bleef in zijn stijl dichter bij de laatromantische traditie van de kring
rond Franck dan zijn vriend Debussy. De Variations libres zijn inderdaad heel vrij. Het stuk opent

met het thema, gespeeld door de fluit in het laagste register. Dit thema is in zijn geheel later nog een
aantal keren goed herkenbaar, maar vaak ook niet, doordat een volgende variatie eerder een verdere
ontwikkeling van de vorige is dan een variatie op het oorspronkelijk thema. Een groot deel van het
stuk heeft een licht hinkende, dansende beweging in een vijfdelige maat. Ook de wervelende finale
klinkt als een dans.

Maurice Ravel was veertien jaar toen hij als groot pianotalent op het conservatorium werd
toegelaten, maar hij moest die studie later afbreken omdat hij het niet echt opbracht om heel
regelmatig en hard te studeren op moeilijke stukken. Dat Ravel misschien veel meer aanleg had voor
het vak harmonie (een soort voorbereiding op het 'echte' componeren) zagen zijn leraren ook wel,
maar zij konden niet overweg met zijn enorme belangstelling voor de nieuwe klankwerelden, die
bijvoorbeeld Debussy, Satie en de Rus Moessorgski hadden ontdekt. Ook in dit vak kwam Ravel
daardoor niet tot een eindexamen. Pas begin 1898 werd Ravel leerling compositie van Gabriel Fauré.
Deze had veel begrip voor Ravels talent en heeft hem geweldig geholpen een weergaloos vakmanschap
te ontwikkelen. Ravel was een ongelooflijke perfectionist; pas als hij zelf helemaal tevreden was,
mocht de wereld van zijn werk kennis nemen. Zijn oeuvre is daardoor relatief klein gebleven, maar
alles wat hij gemaakt heeft is van buitengewoon hoge kwaliteit en wordt regelmatig uitgevoerd - uniek
voor een twintigste-eeuwse componist. Misschien nog meer dan Debussy was Ravel een tovenaar met
klanken en klankkleuren. Maar anders dan Debussy hechtte hij veel waarde aan duidelijke,
begrijpelijke vormen: zijn melodieën hebben niet alleen een duidelijk begin maar krijgen ook een
ondubbelzinnige afronding, terwijl Debussy het einde vaak liever laat vervagen.

De Sonate voor viool en cello is het eerste grote werk dat Ravel na de Eerste Wereldoorlog schreef en
vormt een keerpunt in zijn ontwikkeling. Het eerste deel ontstond in 1920 als zijn bijdrage aan een
herdenkingsbundel ter nagedachtenis aan Debussy, die in 1918 was overleden. Later voegde Ravel nog
drie delen toe, zodat het geheel dezelfde vierdelige opzet heeft als een klassiek (en ook Ravels eigen)
strijkkwartet. Typisch Frans is de manier waarop in die latere delen thema's uit het eerste deel
terugkomen. De nieuwe weg die Ravel hier inslaat, houdt in de eerste plaats een versobering in: nooit
eerder legde hij zichzelf zulke sterke beperkingen op. In plaats van complexe harmonieën waarin
afzonderlijke tonen nauwelijks te onderscheiden zijn, komt nu een heel doorzichtig stemmenweefsel.
De partijen gaan daarbij zo hun eigen weg dat het soms lijkt alsof ze in verschillende toonsoorten
spelen. Ravel beschouwde deze sonate zelf als een van zijn grootste prestaties als componist.

De Sonatine, oorspronkelijk voor piano, dateert uit een veel vroegere fase van Ravels loopbaan, 19031905. Ook dit stuk volgt klassieke vormpatronen, die Ravel wel een heel eigen kleur meegeeft. Het
langzame deel, 'Beweging van een menuet', heeft afgezien van de driedelige maatsoort weinig gemeen
met de achttiende-eeuwse dansen van componisten als Couperin en Rameau; het is meer geïnspireerd
op het beeld van de Franse hofcultuur dat schilderkunst uit die tijd oproept. Al tijdens Ravels leven

Debussy

Ravel

Françaix

verschenen arrangementen van de Sonatine voor andere bezettingen, zoals pianotrio en strijkkwartet.
De grote Franse harpist Carlos Salzedo maakte er een voor fluit, altviool en harp, dezelfde bezetting
als Debussy's eerder genoemde sonate, een combinatie van klankkleuren die heel goed past bij deze
muziek.

Ma mère l'Oye ('Moeder de Gans') is oorspronkelijk een suite van korte stukken voor vierhandig piano,
geïnspireerd op vijf taferelen uit sprookjes die rond 1700 voor het eerst in de Franse literatuur
verschenen, o.a. uit de gelijknamige verzameling van Charles Perrault. Ravel schreef zijn bundel in
1910 voor de kinderen van zijn goede vrienden, het echtpaar Godebski. Een jaar later maakte hij een
versie voor orkest, die hij nog weer later uitbreidde tot een ballet. Hij had een grote affiniteit met de
onschuldige, kinderlijke fantasiewereld, zoals ook blijkt uit ander werk, bijvoorbeeld de opera l'Enfant
et les sortilèges ('Het kind en de betoveringen', 1920-1925). Laideronnette, Impératrice des Pagodes
('Lelijkerdje, Keizerin van de Pagoden') en Le jardin féerique ('De feeëntuin') verwijzen naar Le
Serpentin vert ('De groene draak'), een sprookje van Madame d'Aulnoy met Doornroosje- en Schoonheid
en het Beestachtige motieven. Lelijkerdje is (natuurlijk) eigenlijk een door een boze fee betoverd
prinsesje, maar in dit deel van het verhaal is ze even koningin in een heel ver Oosters land - een
buitenkansje voor Ravel! En van de andere episodes heeft hij vast en zeker zelf ook erg genoten.

Jean Françaix is verreweg de jongste componist op het programma van vandaag, en dat is goed te
horen, hoewel zijn Quintette maar twee jaar later is geschreven dan de Variations van Pierné.
Françaix hield zich bij het componeren niet bezig met diepere betekenissen of persoonlijke
zieleroerselen: hij componeerde omdat hij het niet laten kon en begon zodra hij een stuk af had aan
het volgende. Zijn hoofddoel was, zoals hij het zelf zei, muziek maken waarmee hij de mensen toehoorders en spelers - een plezier deed. Zo ook in dit kwintet, dat uit vier korte delen bestaat.
Zoals bijna altijd bij Françaix liggen de melodieën heel goed in het gehoor, zonder dat je ze meteen
kunt nazingen, en zijn harmoniek is bedrieglijk 'klassiek', maar wel voorzien van wat pittige Françaixkruiden.

Op het conservatorium in Parijs, waar hij eerst piano en later ook compositie studeerde, gold Claude
Debussy als een uiterst begaafde maar lastige leerling. Dat kwam door zijn grondige afkeer van de
academische regels die zijn leraren hem probeerden bij te brengen, terwijl hij integendeel
voortdurend op zoek was naar nieuwe manieren om in muziek te zeggen wat hij te zeggen had. Zo
kwam hij tot nieuwe harmonieën, ongewone toonladders en een nieuwe vormenwereld, gebaseerd op
suggestie, toespeling en associatie. Inspiratie vond hij vooral bij symbolistische dichters en schilders,
die net als hij zochten naar een bijzondere, nog onbekende schoonheid. Door zijn ontdekkingen
groeide hij tot een soort stamvader van de twintigste-eeuwse muziek.
Debussy's orkeststuk Prélude à l'Après-midi d'un faune ('Voorspel voor De namiddag van een faun')
vormde niet alleen een belangrijke mijlpaal in zijn eigen ontwikkeling; het wordt zelfs wel gezien als
het begin van de twintigste-eeuwse muziek. Bij de première, tijdens een concert in december 1894,
was het publiek zo onder de indruk dat het stuk direct herhaald moest worden. Debussy was op slag
beroemd.
L'Après-midi d'un faune is een lang gedicht van de symbolistische dichter Stéphane Mallarmé, met wie
Debussy goed bevriend was. De faun, in de Romeinse mythologie een bosgod, half man, half bok,
wordt wakker uit zijn middagslaap en mijmert over wat hij die ochtend heeft meegemaakt - of heeft
hij dat alleen maar gedroomd? Droomt hij misschien zelfs nog steeds? Hij had twee nimfen geschaakt,
die in elkaars armen lagen te slapen, maar ze zijn hem toch ontsnapt. Debussy's muziek is geen
uitbeelding van een verhaal. In zijn eigen woorden: 'De muziek van deze prélude is een zeer vrije
illustratie van het prachtige gedicht van Mallarmé. Zij wil in geen geval een samenvatting van het
gedicht zijn, maar veeleer de verschillende sferen suggereren waarin de verlangens en de dromen van
deze faun zich ontwikkelen in de brandende hitte van de namiddag. Moe van het achtervolgen van
angstige nimfen en verlegen najaden geeft hij zich ten slotte over aan een wellustige slaap, die
bezield wordt door de droom van een eindelijk vervuld verlangen: het volledige bezit van de hele
natuur.'
In de orkestversie (Debussy had eerst een pianoversie gemaakt) is een hoofdrol weggelegd voor de
fluit, het instrument van de faun, en onder de vele arrangementen die er van de Prélude bestaan, zijn
er verschillende voor fluit en piano of fluit en harp. De combinatie van fluit, harp en strijktrio die we
in dit concert horen, is door de rijkdom aan klankkleuren misschien wel het ideale medium om dit
meesterwerk tot leven te brengen in de intieme sfeer van de kamermuziek.

Hans Maas

Recensie Randmeerconcert 21 september 2019.
Thomas Beijer en Camerata RCO in Theater Stroud in Putten..
Het is iedere keer prettig te ervaren dat het Randmeerconcertbestuur met relatief beperkte middelen de
Nederlandse muzikale top met succes over de streep trekt.
Deze keer een muziekuitvoering in Putten, in het gerenoveerde Ttheater Stroud waar er alles aan gedaan is om
de muzikale klank net als het gesproken woord op mooie wijze bij het luisterend publiek te krijgen. De vier
stukken van het pianokwartet Camerata RCO hebben dat afgelopen zaterdag bewezen. Dit topensemble met
telgen uit het Concertgebouworkest bediende het publiek met Bridge, Mozart, Brahms en de Falla. Om met het
laatste en de zeer getalenteerde pianist Thomas Beijer te beginnen, het toont zijn klasse en moed om bij te
laat geleverde bladmuziek een vervanger in dezelfde stijl te vinden en dit vervolgens in een zestien-minuten
solostuk (El amor Brujo van de Falla) smaakvol op te lossen. Met El Amor Brujo van de Falla bracht Beijer ons
met verfijnde klankvorming en een onvoorstelbaar mooie techniek in Spaanse sferen. Dan speelt hij zo mooi
afwisselend zangerig en one-note roffelend alsof hij castagnetten op het toetsenbord heeft liggen.
Het kwartet met de strijkers Annebeth Webb, Joël Waterman en Joris van den Berg liet publiek genieten van de
warme klanken van Mozart, Brahms en Bridge. De afwisseling klassiek en modern blijft prettig en welkom. Waar
de fantasie bij de klassieken luisterend al gauw afdwaalt naar beekjes of vervlogen liefdes neemt Bridge, mij
althans, mee in een Londens straatbeeld van 1910, waar paard en wagen de laan uit en gemotoriseerd verkeer
van de andere kant de straat ín rijden. Een wisselmoment.
Tot slot. De waarde van live aanwezig zijn, wordt op zo’n avond weer eens prettig onderstreept in zo’n mooie
zaal met eersteklas muzikanten waar strijkers het hoorbare fluweel en het voelbare graniet en alle nuances
daartussen prachtig mengen met een vleugel en ons, publiek, van heel dichtbij strelen.
Gerrit van der Heide, september 2019

Contactpersonen en adressen
voor Nunspeet
voor Harderwijk
voor Ermelo
voor Putten
voor Zeewolde

mevr. Irene Keizer
E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl
mevr. Mia Lemmens
E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl
dhr. Maarten de Lussanet
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
dhr. Leo van Wijk, tel.nr. 0341 353842
E-mail: putten@randmeerconcerten.nl
mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat

mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
Sleedoorn 28, 3892 CP Zeewolde
E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
financiën
dhr. Ruud Veldhuizen, tel.nr. 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten
E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
concertprogrammeur dhr. Frank Hutten, tel.nr. 0525 681171
Beekstraat 38, 8081 ED Elburg
E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
idem
dhr. Anne de Vries
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.

Agenda 2019-2020 seizoen 46
1 zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO &
Thomas Beijer piano

20.00 uur

Theater Stroud Putten

2 zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

Oude Kerk Ermelo

3 zondag 3 november 2019
Marcel Worms piano

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

4 zondag 24 november 2019
Celeste Zéwald klarinet
Jaap Kooi piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

14.00 uur

Veluvine Nunspeet

6 zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst gitaar
Pauline Oostenrijk hobo

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

7 zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Martijn Cornet &
Ragazze Quartet.
Programma: Winterreise van Franz Schubert

Oude Kerk Ermelo

8 zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

20.00 uur

Veluvine Nunspeet

10 zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

20.00 uur

Theater Stroud Putten

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 15 december 2019. Aanvang: 14.00 uur

Zaaladressen
Oude Kerk Ermelo
Kerkbrink 1 - 3851 MB

Catharinakapel Harderwijk
Klooster 1 - 3841 EN

Veluvine Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186 - 8071 AK

Theater Stroud Putten
Brinkstraat 91 - 3881 BP

De Verbeelding Zeewolde
De Verbeelding 25 - 3892 HZ

Randmeerconcertbrief nr. 3 seizoen 46

Marcel Worms pianorecital

Randmeerconcert
zondag 3 november 2019, 14:00 uur
Catharinakapel Harderwijk

Marcel Worms
‘Geïnspireerd door Chopin’
Programma
Robert Schumann (1810-1856)

a. Uit Carnaval op. 9 (1834/5) ‘Chopin’
b. Variaties über ein Nocturne von Chopin (1835/36)

Pjotr I.Tsjaikovski (1840-1893)

Un poco di Chopin (1893)

Edvard Grieg (1843-1907)

Uit ‘Stemminger’(1901/05) ‘Chopin’

Frédéric Chopin (1810-1849)

Wals in f op. 70 nr. 2 (1841)

Leopold Godowski (1870-1938)

Concertarr. van Chopins Wals op. 70 nr. 2

Alexander Skrjabin (1872-1915) Mazurka op. 3 nrs. 3 en 7 (1889)
Mischa Hillesum (1920-1944)

Uit 2 Preludes nr. 1: Andante con moto

Frédéric Chopin

Wals in cis op. 64 nr. 2 (1846/47)

Louis Gruenberg (1884-1964)

Jazz Mask II (1929) jazzversie van Wals op. 64 nr. 2

Francis Poulenc (1899-1963)

Nocturne nr. 1 in C (1929) en nr. 4 in c (1934)

Frédéric Chopin

Impromptu nr. 1 in As op. 29 (1837)

Carl Filtsch (1830-1845)

Impromptu nr. 1 (1843)

Frédéric Chopin

Wals in a op. 34 nr. 2 (1831)

Howard Flynn 3 (?)

Chopinette, rhythmic study for the piano
Parafrase op Wals op. 34 nr. 2

Wim Statius Muller (1930-2019)

Avila Beach

Arthur Honegger (1892-1955)

Souvenir de Chopin (1947)

Jean Françaix (1912-1997)

Nocturne (1994)

Clément Doucet (1895-1950)

Chopinata (1927)

À la mémoire du grand Frédéric Chopin

Marcel Worms
Marcel Worms (1951) studeerde aan
het Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam bij Hans Dercksen. Tevens volgde hij lessen bij de Russische pianist Youri Egorov en bij
Alicia de Larrocha. Na zijn eindexamen in l987 specialiseerde hij zich in
20ste-eeuwse pianomuziek bij
Alexandre Hrisanide.

Website Marcel Worms

Foto Eddy Westveer

Marcel Worms is aktief als kamermuziekspeler en als solist: in l990
bracht hij in een recital in de IJsbreker jeugdwerken van Schönberg in
première en in l99l voerde hij het
complete pianowerk van Janáček
uit. Sinds het seizoen l992/l993
voert hij het programma Jazzinvloeden in de 20ste-eeuwse pianomuziek
uit.
Van 1996-2016 was Marcel Worms
bezig met een Bluesprojekt: meer
dan 200 Nederlandse en buitenlandse componisten (uit 55 landen op
alle continenten) schreven een bijdrage voor dit programma. Dit programma voerde Marcel Worms in
vrijwel al deze landen uit. Het project is vastgelegd op 8 cd’s.
Vanaf 2002 houdt de pianist zich
bezig met het pianowerk van Federico Mompou. In november 2009
bracht hij als eerste een cd uit met
ongepubliceerde pianomuziek van
Mompou, die het jaar daarvoor in
Barcelona was ontdekt.
Vanaf 1993 tot heden maakte Marcel
Worms 18 solo cd’s, waaronder cd’s

met Bachs Goldbergvariaties in
combinatie met Metamorphosis van
Philip Glass, met pianowerk van de
Braziliaanse componist Francisco
Mignone, met klassieke Caraïbische
dansen, met de cyclus De Jaargetijden van de Letse componist
Pēteris Vasks en met werk van Erik
Satie Op de cd Jazzettes is hij met
violiste Ursula Schoch te horen in
door jazz beïnvloedde muziek voor
viool en piano uit het interbellum
en op Inspired by Chopin... belicht
hij de grote invloed die Chopin op
vele componisten heeft gehad. Op
zijn nieuwste cd combineert hij
Preludes en Fuga’s van Bach, Mendelssohn en Sjostakovitsj.
Marcel Worms stelde concertlezingen samen met de auteurs Jan
Brokken, K. Schippers, A.L. Snijders
en Marja Vuijsje. Tot zijn vaste
kamermuziekpartners behoren fluitiste Eleonore Pameijer, sopraan
Irene Maessen, violiste Ursula
Schoch en altvioliste Ásdís
Valdimarsdóttir.

Toelichting bij dit concert
Pianist Marcel Worms brengt een bijzonder programma: de componist Chopin staat centraal, maar
vooral als bron van inspiratie voor andere componisten. Het programma bevat een verrassend leuke
verzameling stukken. Dit pianorecital is dan ook anders dan gebruikelijk. We kunnen ons verheugen
op het beluisteren van nieuwe stukken, zelfs van beroemde componisten als Schumann, Grieg of
Tsjaikovski.
Is Chopin dan zo'n bijzondere componist? Ja! Maar het zal nog niet meevallen om precies uit te
leggen waarom dat zo is, want het gaat om meer dan één element. Laten we eerst een stukje
geschiedenis bekijken.

In 1810 en 1811 komen drie componisten ter wereld die twintig jaar later vernieuwende
pianomuziek gaan schrijven: Chopin, Schumann en Liszt. Vernieuwing betekent in dit geval ten
opzichte van de geweldige muziek die Beethoven gecomponeerd had, met grootse, indrukwekkende
pianosonates.
Frédéric Chopin is geboren bij Warschau in een op de Franse taal gerichte familie. Hij kon op jonge
leeftijd al erg goed piano spelen en componeerde ook. Hij woonde het grootste deel van zijn leven
in Parijs met grote heimwee naar Polen en naar zijn familie. Hij bewoog zich in Parijs in
aristocratische kringen, gaf weinig concerten maar trad wel op in salons, verdiende geld met het
lesgeven aan adellijke jonge dames en met het uitgeven van zijn muziek. Hij is nooit getrouwd, had
geen kinderen, heeft tien jaar samengeleefd met de schrijfster George Sand. Hij had een zwakke

Schilderij van Henryk Siemiradzki . Chopin speelt bij Prins Radziwill in 1887

gezondheid, vooral problemen met zijn longen,
en stierf aan tbc toen hij 39 was. Omdat Chopin
geen beroemde pianovirtuozen als leerling had, is
zijn speelwijze niet via leerlingen doorgegeven
aan latere generaties.
Robert Schumann is geboren in de buurt van
Leipzig als zoon van een boekhandelaar. Hij
trouwde met de negen jaar jongere Clara, die
ook componeerde en een zeer beroemd pianiste
zou worden. Robert componeerde in een huis met
hun kleine kinderen en een piano studerende
vrouw. Hij was waarschijnlijk manisch depressief
en stierf toen hij 46 was. Clara heeft zich na zijn
dood ingezet voor het blijven spelen van de
werken van Robert. Schumann was ook literair
actief, had als jongeling een muziektijdschrift.
Hij begon zijn carrière als componist met het
schrijven van heel veel schitterende muziek voor

Er bestaat met zekerheid 1 foto van Chopin. Een 2e
vergelijkbare werd enkele jaren geleden teruggevonden.
Rond 1847.

piano, vaak in een cyclus van tamelijk korte
stukken, en dikwijls met een enigszins verhalende literaire inspiratie.
Franz Liszt was een man van de wereld, zou nu een popster zijn. Hij was een virtuoos op de piano en
reisde door heel Europa. Chopin en hij spiegelden zich aan de virtuositeit van violist en componist
Paganini. Liszt had een enorm netwerk en gaf les aan beroemde pianisten. Zijn manier van spelen is
dus wel doorgegeven aan latere generaties. Omdat in de 20e eeuw de grammofoon werd uitgevonden,
kunnen wij daar nog steeds via de leerlingen van Liszt kennis van nemen.
In de eerste helft van de 19e eeuw wordt de piano steeds groter in omvang: het toetsenbord wordt
breder. Bij de hamerkoppen wordt leer vervangen door vilt. De piano wordt steeds populairder, de
gegoede burgerij kan een piano kopen en wil daarop spelen. Daarvoor is nieuwe muziek nodig.

Schumann schreef in 1831 in zijn tijdschrift over muziek 'Hoed af, heren, een genie' over het net
gepubliceerde opus 2 van Chopin, een stuk met variaties. Zij waren toen beiden 21 jaar oud! Een paar
jaar later neemt Schumann in zijn cyclus Carnaval een deeltje op dat hij 'Chopin' noemt. Nog iets later
schrijft hij 'Variaties over een nocturne van Chopin' een werk dat lang verborgen is gebleven en
daardoor bijna onbekend: de laatste maten ontbraken, maar zijn er nu bij gecomponeerd.
Schumann en Chopin ontmoeten elkaar twee keer, in Leipzig, in 1835 en 1836.
Wat is er zo bijzonder aan de composities van Chopin? In de eerste plaats het soort stukken dat hij
schreef. In navolging van Bach schreef hij een cyclus van 24 preludes in alle toonsoorten, maar zonder

een fuga erbij. Daar zitten goed voor amateurs te spelen stukken bij maar ook een paar heel
moeilijke.
Eerdere componisten hadden boeken vol etudes (oefeningen) geschreven. Die waren vooral bedoeld
om de techniek van het pianospelen te oefenen. Maar Chopin schrijft heel moeilijke etudes met een
enorme diepgang, met veel meer zeggingskracht. Chopin's etudes zijn niet zo maar oefenstukken, het
is muziek met niet eerder vertoonde technische eisen om op concerten te spelen.
Bijzonder aan de composities van Chopin is ook het incorporeren van volksmuziek.
Chopin hoort in Warschau en omgeving mazurka's waarop gedanst wordt. Chopin schrijft meer dan 50
mazurka's maar die zijn niet om op te dansen. Je kunt ze zelf spelen of er naar luisteren. Chopin
gebruikt dus wel de ritmes en melodiefragmenten, maar tilt deze naar een veel hoger, abstracter
plan.
Chopin schreef 17 walsen voor piano. De wals bestond al en werd gespeeld en gedanst, maar een wals
als zelfstandig muziekstuk voor de piano bestond nog niet. Dat werd later met de walsen voor orkest
van o.a. Johan Strauss wel anders!
Chopin schreef polonaises, die soms heel virtuoos zijn en soms ook duistere kanten hebben. In
polonaise herkennen we het woord Polen. Bach en Beethoven schreven al polonaises. Bij Chopin
worden het pianostukken met een grotere diepgang.
Chopin ontwikkelt nog meer nieuwe vormen en daarvan schrijft hij van ieder vier stuks: de ballade
(voor mij: een vertelling in muziek), het impromptu (letterlijk: inval, improvisatie), het scherzo
(letterlijk: scherts). Dat zijn zonder uitzondering grandioze stukken die allemaal regelmatig op
concerten gespeeld worden.
Dan zijn er de twintig schitterende nocturnes (nachtmuziek), waarvan een aantal goed haalbaar zijn
voor de gevorderde amateur. De nocturne heeft Chopin niet zelf uitgevonden, die eer komt toe aan de
Ierse componist John Field.

Kortom: Chopin creëert nieuwe soorten pianostukken en schrijft die direct op een ongekend hoog
niveau. En zo origineel, dat ook wij er nog steeds veel plezier aan beleven. Ik vermoed dat dit het is
dat de andere componisten van dit programma heeft gestimuleerd om openlijk hun bewondering voor
Chopin te uiten. Ze willen met hun stuk als het ware zeggen: zijn originaliteit inspireert ons en daar
zijn wij hem dankbaar voor.

Het is opmerkelijk dat Marcel Worms in dit recital van Chopin zelf drie walsen kiest. Uiteraard heeft
dat te maken met de drie stukken van andere componisten die daarop gebaseerd zijn. Maar hij had
ook kunnen kiezen voor stukken van andere componisten die te maken hebben met preludes,
mazurka's of ballades van Chopin. Er zijn veel meer invloeden van Chopin op andere componisten te
vinden.

Van de website van Marcel Worms citeer ik tenslotte:

'Veel van Chopins muziek heeft een improvisatorisch karakter. Zij lijkt spontaan aan de piano te zijn
ontstaan en vandaaruit verder te zijn uitgewerkt. Het is dan ook niet verbazend dat veel musici en
componisten in Chopins werk jazz avant-la-lettre meenden te herkennen. De Amerikaanse componist
Louis Gruenberg heeft die herkenning muzikaal vormgegeven in een jazzversie van Chopins Wals (…)
opus 64.1 onder de titel Jazz Masks.
Veel van de in jazz gebruikte akkoorden zijn schatplichtig aan de harmonische taal van Chopin. Die
invloed is heel duidelijk te horen in het spel van jazzpianist en -componist Bill Evans. Zijn Waltz for
Debby lijkt een Chopin-wals, die vanuit de Parijse salons is verhuisd naar de jazzclubs van New York.'

Wouter Molendijk, oktober 2019

Na dit artikel vindt u door Wouter verzamelde links naar muziekvoorbeelden.
Verder verwijzingen naar websitepagina’s met informatie over minder bekende musici die door Marcel
Worms gespeeld worden.

De dood van Chopin door Félix-Joseph Barrias 1885

Verwijzingen van Wouter Molendijk naar uitvoeringen van werken van Chopin op YouTube:

Bent je geïnteresseerd geraakt in het werk van Chopin, beluister dan in ieder geval het concert in e klein,
met het ongelooflijk mooie en ontroerend Romance als tweede deel. Dat begint op 23'30 in
https://www.youtube.com/watch?v=S1Iv2JJc-Qc Krystian Zimerman speelt Chopin Piano Concerto No.1

Dat geldt ook voor het pianoconcert in f klein, met het bijzondere Larghetto als tweede deel. Dat begint op
15'35 in https://www.youtube.com/watch?v=jTCol3eIF24 Krystian Zimerman speelt Chopin Piano Concerto
No.2

Van de etudes krijg je een goed beeld in https://www.youtube.com/watch?v=3BtCM9kF27s Louis Lortie plays
Chopin Etudes Op.25 No.4-7. De etude opus 25 No. 6 is een langzame etude. Deze uitvoering is de mooiste
die ik ken. Die begint op 7'00.

Voor de mazurka's moet je bij Artur Rubinstein zijn. https://www.youtube.com/watch?v=hWS6oX5_qks
Alle mazurka's, en je kunt de partituur meelezen. Meteen al in de eerste mazurka is de chromatiek in de
harmonie na maat 5 te horen en te zien: dezelfde frase steeds iets lager. Dat gebruikt Chopin dikwijls in de
mazurka's.

De eerste ballade is een geweldig stuk. Luister ook hier naar Zimerman.
https://www.youtube.com/watch?v=Ce8p0VcTbuA De tweede ballade is ook geweldig. Ik stel daaraan als eis
dat de pianist niet versnelt in de grootse finale. Bij Zimerman kun je iedere noot horen.
https://www.youtube.com/watch?v=Wslm1ZL9EI8

De nocturnes worden geweldig mooi gespeeld door bijvoorbeeld Maria João Pires.
https://www.youtube.com/watch?v=Dti7IJcIEDE

Voor een voorbeeld van de walsen wil ik deze opnamen aanbevelen.
https://www.youtube.com/watch?v=lLqpXh6OxYU
https://www.youtube.com/watch?v=D2-sTMoEmgo
Zo naturel als Malcuzynski de walsen speelt, ken ik van niemand anders. Zijn grammofoon opname van de
walsen uit de vijftiger jaren heb ik grijs gedraaid. Als iemand de cd daarvan heeft: daar ben ik (Wouter M)
zeer in geïnteresseerd! https://www.youtube.com/watch?v=dl_80-4Uqz4 Hier speelt Malcuzynski mazurka's
en eindigt hij met een geweldige uitvoering van de Polonaise in As. Met beeld!

Een nieuwe ster aan het pianisten firmament: Daniil Trifonov
https://www.youtube.com/watch?v=CTecRUbAvvI Fantaisie-Impromptu (het 4e impromptu) van Chopin

Ook heerlijk: Daniil Trifonov speelt 'Andante spianato and Grande Polonaise Brillante'
https://www.youtube.com/watch?v=oS_XjkILFMY

Informatie over minder bekende musici die door Marcel Worms worden gespeeld.
Mischa Hillesum (1920-1944)
Wikipedia
Joods Cultureel Kwartier
Joods Monument
De geheime liefde van Mischa Hillesum

Louis Gruenberg (1884-1964)
Wikipedia

Carl Filtsch (1830-1845)
Wikipedia EN
Wikipedia DE

Wim Statius Muller (1930-2019)
Wikipedia
Antilliaans Dagblad
NPO met video
Mischa Hillesum

Clément Doucet (1895-1950)
Wikipedia

Leopold Godowski (1870-1938)
Wikipedia

Wim Statius Muller

Carl Filtsch

Recensie Randmeerconcert 12 oktober 2019.
Ensemble Lumaka in de Oude Kerk in Ermelo.
Franse avond met Lumaka
Zaterdagavond 12 oktober hebben de Randmeerconcertliefhebbers weer kunnen genieten van een
bijzonder programma èn een bijzonder gezelschap; het Ensemble Lumaka trok op deze herfstavond de
rode draad door Franse kamermuziek van rond de eeuwwisseling. We hebben het over de bekende
componisten Debussy en Ravel, maar ook over de minder bekende muziekauteurs zoals Pierné, Glière
en Françaix. Werkelijk een lust voor het oor.
De fijnheid zat ‘m zeker ook in het vijfkoppig ensemble waarin harp (Miriam Overlach), fluit (Jana
Machalett), viool (Saskia Viersen), altviool (Martina Forni) en cello (Charles Watt) in wisselende
formatie zich op hoog niveau presenteerden. En dan te bedenken dat dit kwintet deze gelegenheidsmuziekavonden gewoon ‘naast’ hun orkestkost erbij doet, en dat zij zelf ook nog een deel van hun
repertoire arrangeren; dat alles maakt ze tot grote (en energieke!) toontovenaars.
Het ensemble speelde in verschillende formaties in de Oude Kerk te Ermelo prachtig en vooral
moeiteloos natuurlijk. Dit roept de vraag op die je je wel eens bij een ballet stelt als je op de eerste
rij zittend de dansers hoort hijgen ‘of het danssprookje behalve sierlijk ook vermoeiend is?’ En, laat
dit zich dan vertalen naar de muziek: ‘Is musiceren met z’n vijven moeilijk en bestaan er technische
hindernissen?’ Deze vraagstelling nu, helpt Lumaka je overslaan. Om met Ravels literaire tijdgenoot
Proust te spreken: “De muziek krijgt met zulke talenten die transparantie waarbij men de musici niet
meer ziet. Zij vormen slechts het venster dat uitkijkt op een meesterwerk.”
Zonder een muziekkenner te zijn, hoor je bij dit Franse oeuvre al snel dat we niet naar Mozart of
Beethoven luisteren en dat sommige stukken minder dan 100 jaar geleden geschreven zijn. Toch zijn
de stukken niet verwarrend, onmelodieus of een recalcitrant vaarwel zeggend tegen de romantiek.
Integendeel, we luisteren naar het begin van een nieuwe klankwereld die door muzikale auteurs
gezocht èn gevonden is. Mooi om naar te luisteren. Na afloop kochten mijn vrouw en ik een CD om de
uitgevoerde muziek nog eens thuis te herbeleven. Een aanrader.
Gerrit van der Heide oktober 2019

Contactpersonen en adressen
voor Nunspeet
voor Harderwijk
voor Ermelo
voor Putten
voor Zeewolde

mevr. Irene Keizer
E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl
mevr. Mia Lemmens
E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl
dhr. Maarten de Lussanet
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
dhr. Leo van Wijk, tel.nr. 0341 353842
E-mail: putten@randmeerconcerten.nl
mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat

mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
Sleedoorn 28, 3892 CP Zeewolde
E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
financiën
dhr. Ruud Veldhuizen, tel.nr. 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten
E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
concertprogrammeur dhr. Frank Hutten, tel.nr. 0525 681171
Beekstraat 38, 8081 ED Elburg
E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
idem
dhr. Anne de Vries
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.

Agenda 2019-2020 seizoen 46
1 zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO &
Thomas Beijer piano

20.00 uur

Theater Stroud Putten

2 zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

Oude Kerk Ermelo

3 zondag 3 november 2019
Marcel Worms piano

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

4 zondag 24 november 2019
Frank van den Brink klarinet
Jaap Kooi piano

14.30 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

14.00 uur

Veluvine Nunspeet

6 zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst gitaar
Pauline Oostenrijk hobo

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

7 zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Martijn Cornet &
Ragazze Quartet.
Programma: Winterreise van Franz Schubert

Oude Kerk Ermelo

8 zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

20.00 uur

Veluvine Nunspeet

10 zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

20.00 uur

Theater Stroud Putten

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 15 december 2019. Aanvang: 14.00 uur

Zaaladressen
Oude Kerk Ermelo
Kerkbrink 1 - 3851 MB

Catharinakapel Harderwijk
Klooster 1 - 3841 EN

Veluvine Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186 - 8071 AK

Theater Stroud Putten
Brinkstraat 91 - 3881 BP

De Verbeelding Zeewolde
De Verbeelding 25 - 3892 HZ

Randmeerconcertbrief nr. 4 seizoen 46

Frank v.d. Brink klarinet en Jaap Kooi piano

Randmeerconcert
zondag 24 november 2019, 14:30 uur
De Verbeelding Zeewolde

Frank van den Brink - klarinet
Jaap Kooi - piano
Programma
Carl Maria von Weber
(1786-1826)

Grand Duo Concertant in Es op. 48 (1815/16)
1. Allegro con fuoco
2. Andante con moto
3. Rondo: Allegro

Robert Schumann
(1810-1856)

Drei Romanzen op. 94 (1849)
1. Nicht schell
2. Einfach, innig
3. Nicht schnell

Francis Poulenc
(1899-1963)

Sonate voor klarinet en piano (1962)
1. Allegro tristamente. Allegretto
2. Romanza. Très calme
3. Allegro con fuoco

Claude Debussy
(1862-1918)

Première Rhapsodie (1910)
1. Rêveusement lent
2. Scherzando

Johannes Brahms
(1833-1897)

Sonate in Es op. 120 nr. 2 (1894)
1. Allegro amabile
2. Allegro appassionato
3. Andante con moto - Allegro

Jaap Kooi
Na studies econometrie en geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam studeerde Jaap Kooi piano aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag bij Gérard van Blerk, waar hij 1986 cum laude het diploma
Uitvoerend Musicus behaalde. Bij deze gelegenheid kreeg hij de Cuypersprijs voor een uitzonderlijk piano-examen en een beurs van WVC, die
hem in staat stelden verder te studeren bij John Bingham in Londen. Ook
masterclasses, cursussen en concerten met vele beroemde musici, niet
alleen pianisten, droegen bij aan zijn ontwikkeling tot all-round musicus.
Al tijdens zijn studie ontwikkelde Jaap Kooi een drukke en veelzijdige
concertpraktijk als solist, kamermuziekspeler en begeleider. Zijn
repertoire omvat dan ook alle genres en stijlen, van Bach tot onze tijd.
In 1988 maakte hij zijn debuut in de Kleine Zaal van het Amsterdamse
Concertgebouw, waar hij sindsdien veelvuldig optreedt. Ook heeft hij
vele concerten gegeven met het Leonardo Trio.
Met een solo-recital gaf hij in september 1990 het openingsconcert van
de AGA-Zaal in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Ook trad hij
regelmatig op voor de radio, maakte hij cd-opnamen en gaf hij concerten
op vrijwel alle grote en kleine Nederlandse podia.
Festivals en concoursen voerden hem door heel Europa en naar Moskou.
In het kader van de serie Rising Stars reisde hij langs de grootste
concertzalen, zoals Keulen, Birmingham, Londen (Wigmore Hall), Parijs
(Cité de la Musique), Wenen (Musikverein), Brussel, Athene, het
Mozarteum in Salzburg, Tokio en Carnegie Hall in New York. Hij trad als
solist op met verschillende orkesten in pianoconcerten van Mozart,
Prokofjev, Gershwin en Chopin.
In zijn functie als docent aan het Conservatorium van Amsterdam is Jaap
Kooi nauw betrokken bij de ontwikkeling van jong talent in Nederland.
(Tekst Conservatorium van Amsterdam)

Frank van den Brink
Frank van den Brink bezocht de conservatoria van Amsterdam en Den
Haag, en studeerde af met onderscheiding. Op 20-jarige leeftijd werd hij
aangesteld als soloklarinettist van het Noord Nederlands Orkest. Op dit
moment is hij soloklarinettist van het Radio Filharmonisch Orkest en
maakt hij deel uit van het Nederlands Blazersensemble. Als guest-principle werkte hij o.a. met the Chamber Orchestra of Europe, the Scottish
Chamber Orchestra en the Gaudier-Ensemble. Hij speelde bij het Nieuw
Ensemle, het Schonberg-ensemble, het Ensemble Modern Frankfurt.
Als bespeler van de historische klassieke klarinet was hij enige jaren 1e
klarinettist van Anima Eterna , werkte hij met les Arts Florissants, bij het
Schonbrunn-ensemble en maakt hij deel uit van de Van Swieten Society.
Als solist trad Frank van den Brink op met orkesten in binnen- en buitenland, o.a. het Radio Filharmonisch orkest, het Noord Nederlands Orkest,
het Noordhollands Philharmonisch Orkest, Nieuw Sinfonietta Amsterdam,
the Covent Garden Sinfonietta, de Mozart Academie, het Moravisch Filharmonisch Orkest , het Filharmonisch Orkest van Tblisi, Georgië en Europees Kamerorkest Per Musica.
(Tekst Van Swieten Society)

Toelichting bij dit concert
De klarinet komen we niet zo vaak tegen op onze concerten. Het is een geweldig instrument dat zowel in de klassieke
muziek als in de volksmuziek als in de jazz populair is.
Vanmiddag horen we vijf mooie, interessante stukken die tussen 1816 en 1962 geschreven zijn. Je kunt daarin goed de
prachtige tonen van de klarinet horen, en ook hoe verschillend die kunnen zijn van laag tot hoog.

De klarinet is omstreeks 1700 ontwikkeld uit erop lijkende voorlopers als de schalmei.

Dit zijn de onderdelen van de moderne klarinet. De delen worden op elkaar gezet en vormen dan een rechte, houten
buis met een bekervormige uitloop. Aan de bovenkant wordt de lucht in trilling gebracht door langs een riet te blazen.
De buis heeft gaten zoals bij een blokfluit. Die gaten zijn bij de moderne klarinet niet meer te zien want ze zijn
afgedekt met kleppen. Bij de eerste klarinetten waren er alleen kleppen op de onderste en bovenste gaten. Halverwege

de 19e eeuw werden het steeds meer kleppen, omdat het dan gemakkelijker was om in alle toonsoorten te spelen en om
virtuozer te spelen.

Van www.musikmachen.de

Schloss Mannheim, dat Mozart nog gekend moet hebben. Het werd gebouwd tussen 1720 en 1760.
Photo from Hubert Berberich (HubiB) - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61380807

Omstreeks 1777 was het beroemdste orkest van Europa dat van Mannheim in Duitsland. In dat orkest zaten zeer goede
blazers en in de muziek die voor dat orkest geschreven werd, kregen blazers een meer solistische rol. De jonge Mozart
hoorde daar voor het eerst de klarinet. Aan het eind van zijn leven schreef hij het prachtige en beroemde klarinetconcert.

De vader van Carl Maria von Weber hoopte dat zijn zoon een wonderkind als Mozart zou worden, maar dat zat er niet
in. Von Weber is vooral beroemd geworden door zijn opera 'Der Freischütz' (de magische scherpschutter) uit 1821. Die
was in het Duits, terwijl de meeste opera's in het Italiaans waren, en het verhaal kun je dorps folkloristisch noemen in
plaats van spelend in adellijke kringen. Vanaf 1811 schreef hij zes werken met klarinet, waaronder twee klarinetconcerten
voor een virtuoze en beroemde klarinettist, met wie hij ook concertreizen maakte. Von Weber was een briljant pianist. Hij
stierf vrij jong aan tbc. Dit 'grote concertante duo' is een fijn stuk van ongeveer 20 minuten.
allegro con fuoco – opgewekt, met vuur
andante con moto – gaande met beweging
rondo. allegro – rondo (een vorm waarbij een thema steeds terugkomt na een onderbreking met iets anders). opgewekt

Robert Schumann schrijft aan het eind van zijn leven stukken voor één blaasinstrument en piano. Daarbij zijn de drie
Romances voor hobo en piano. Klarinettisten vinden het ook heerlijke stukken om te spelen.

Francis Poulenc vind ik de geestigste componist die ik ken: vaak met een glimlach, neem het vooral niet te serieus. Hij
maakt deel uit van de 'Groep van Zes', componisten die zich afzetten tegen zowel het impressionistische van Debussy als
tegen 'bombastisch' Duitse van Wagner. Zijn muziek lijkt uit de 19e eeuw, maar door steeds weer slim gekozen 'foute'
noten en geinige wendingen in de melodie wordt het toch echt 20e-eeuwse muziek. Maar wel tonaal, en geen noot te veel!
Hij schrijft veel liederen, die vaak heel kort zijn.
Aan het eind van zijn leven schrijft hij sonates voor diverse blaasinstrumenten en piano, waaronder deze klarinet-sonate,
een heerlijk stuk.

Het begint met een hilarische conversatie. Daarna
is het afwisselend lyrisch, serieus en geinig in het
eerste en in het derde deel. Het tweede deel is
heerlijk dromerig met prachtige lange lijnen.
Het eerste deel heeft als aanduiding allegro
tristamente (triest voorwaarts zou Reve zeggen),
met daarna allegretto (redelijk opgewekt).
Het tweede deel is een romance, erg kalm.
Het derde deel is opgewekt en met vuur (allegro
con fuoco).
Poulenc was overtuigd katholiek, zijn religieuze
muziek is schitterend, met name zijn Stabat Mater
en zijn Gloria. Hij was ook vrij openlijk
homoseksueel, wat in het midden van de 20e eeuw
behoorlijk riskant was, maar in Parijs al wel
mogelijk.
Huiveringwekkende muziek kon Poulenc ook
schrijven. Zijn enige grote opera heeft een
gruwelijk einde waarbij twaalf nonnen op het
podium onder de guillotine sterven.

De eerste rapsodie voor klarinet en piano van

Poulenc en Satie

Claude Debussy buit de mogelijkheden van de
klarinet ten volle en virtuoos uit: het stuk is dan ook geschreven voor een klarinet concours. Het begint dromerig
langzaam en daarna wordt het schertsend.

Johannes Brahms was erg kritisch. Met als gevolg dat de stukken die behouden bleven meesterwerken zijn en nog
steeds gespeeld worden. Dat geldt al zeker voor zijn kamermuziek, met magnifieke vioolsonates, cellosonates, sextetten
en kwintetten waaronder het klarinetkwintet. Al die werken hebben gemeen dat ze vanaf de eerste noot boeien. Brahms
vond dat hij zijn zegje wel gedaan had na het voltooien van het strijkkwintet opus 111 in 1890. Maar dan ontmoet hij in
1891 de klarinettist Richard Mühlfeld, een violist die zichzelf heel goed klarinet had leren spelen. Hij raakt door deze
kennismaking zo geïnspireerd dat hij toch weer gaat componeren. Dat heeft geleid tot het klarinettrio, het geweldige
klarinetkwintet en de twee klarinetsonates opus 120. Wij horen daarvan de tweede sonate.
In het eerste deel, opgewekt en beminnelijk (allegro amabile), valt de klarinet meteen met de deur in huis, zoals bijna
altijd bij Brahms, met een prachtige gedragen melodie. Even later komt een meer ritmische tegenhanger, waarna Brahms
die twee virtuoos gaat uitspelen.
Het tweede deel, gepassioneerd opgewekt (allegro appassionato) is in een ¾ maat. Na een gedragen (sostenuto)
middenstuk, wordt het begin herhaald.
Het derde deel, gaande met beweging (andante con moto), begint met een lied-achtige melodie. Die wordt gevolgd door
variaties. De afsluiting is ritmisch en opgewekt.

Wouter Molendijk, november 2019

Verwijzingen van Wouter Molendijk naar uitvoeringen op YouTube:

Duo Alfageme
https://www.youtube.com/watch?v=kvKZJzO31ko
Schumann - 3 Romances op.94 (Klarinet)

Nicolai Pfeffer klarinet, Felix Wahl piano
https://www.youtube.com/watch?v=HJRD_b-nNNM
Von Weber - Grand Duo Concertant Es, deel 2 Andante con moto

Thomas Lindhorst klarinet, Hiroko Arimoto piano
https://www.youtube.com/watch?v=3xpWJFcPUdA
von Weber - Grand Duo Concertant Es op. 48, alleen geluid

Eric Abramovitz klarinet, Louise-Andree Baril piano
https://www.youtube.com/watch?v=rO5PxbbB1Rk
Debussy - Première Rhapsodie

Lorenzo Antonio Iosco klarinet, onbekend piano
https://www.youtube.com/watch?v=p9MCcbEFzZk
Poulenc - Sonata for clarinet and Piano, deel 3 Allegro con fiovco

Roy Park klarinet, Benjamin Watkins piano
https://www.youtube.com/watch?v=6sGcIGLXuz8
Brahms - Sonate in Es op. 120 nr. 2

Wij vonden ook nog een uitvoering van Poulenc door Céleste Zewald in ChongQing (China)
Céleste Zewald klarinet, Federico Nicoletta piano
Deel 1 - https://www.youtube.com/watch?v=kOemPtf-XHQ

Deel 2 - https://www.youtube.com/watch?v=Tp6aF-l926M

Deel 3 - https://www.youtube.com/watch?v=e6WZPXSCmP0

Recensie Randmeerconcert 3 november 2019.
Marcel Worms pianorecital in de Catharinakapel Harderwijk.
Zondagmiddag 3 november, 14.00 uur, de Catharinakapel te Harderwijk. In dat kleine kerkje staat een mooie Grotrian
Steinweg vleugel met stoeltjes rondom. Daar komen muziekliefhebbers deze keer voor Chopin en de pianist Marcel Worms.
Deze blijkt al snel niet alleen een begenadigd pianist, maar ook een heerlijke causeur. Hij geeft bij iedere serie te spelen
stukken een geestige en ter zake kundige toelichting en neemt zijn toehoorders op anekdotische wijze mee in allerlei
bijzonderheden uit de muziekhistorie van Chopin en z’n navolgers.
En dan klinken de eerste Chopin-maten in de licht galmende kerkruimte. Bijna mythisch, alsof we in een bekend
klanksprookje worden opgenomen. Marcel Worms brengt op prachtige wijze ‘licht’ en ‘stoer’ samen. Het is een bijzondere
middag, want we luisteren ook naar de fans van Chopin. Schumann, Grieg, Tsjaikovski, Skrjabin en nog vele anderen; zij
hebben ergens tussen 1850 en 1950 allemaal Chopin hommages gecomponeerd: verrassend, majestueus en soms jazzy.
Als je dicht op de vleugel zit, zoals ik zelf deze middag, dan zie je bij deze bliksems moeilijke stukken (zei de amateur) die
trefzekere slagen links aan de baskant en dat wervelend vloeiende aan de rechterkant, waarbij, zoals zo vaak bij Chopin,
noten ook opzettelijk ongelijk met elkaar mengen, uitgevoerd met een jaloersmakend gemak. Eenmaal in de luisterende
modus van ‘ontzag’ vallen je dan nog meer dingen op, bijvoorbeeld dat trillers geen willekeurige roffeltjes zijn, maar
allemaal afgepaste versieringen, met sierlijke snelheid gemaakt vlak vóór of net ná de noot waar het werkelijk om gaat,
het gemak waarmee een linkerhand ook over het klavier wervelt alsof het een rechterhand is, de korte tijd die Marcel
Worms nodig heeft om na het laatste akkoord van een stuk alweer de voorstelling van het nieuwe stuk klaar te hebben.
Heerlijk om naar te luisteren.
Dan Chopin. Het is zo prachtig droevig en blij tegelijk. Nog weer eens luisterend denk ik: het is een soort jubelende
droefheid. Al zijn werken lijken opgepoetste en feestelijke adieus aan alles wat het leven ooit had en dreigt te gaan
verliezen. Daarvan neemt Chopin muzikaal zeer deftig en uiterst kunstig afscheid. En wij helaas ook weer als het 16.00 uur
is.
Gerrit van der Heide, november 2019

Contactpersonen en adressen
voor Nunspeet
voor Harderwijk
voor Ermelo
voor Putten
voor Zeewolde

mevr. Irene Keizer
E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl
mevr. Mia Lemmens
E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl
dhr. Maarten de Lussanet
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
dhr. Leo van Wijk, tel.nr. 0341 353842
E-mail: putten@randmeerconcerten.nl
mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat

mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
Sleedoorn 28, 3892 CP Zeewolde
E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
financiën
dhr. Ruud Veldhuizen, tel.nr. 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten
E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
concertprogrammeur dhr. Frank Hutten, tel.nr. 0525 681171
Beekstraat 38, 8081 ED Elburg
E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
idem
dhr. Anne de Vries
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.

Agenda 2019-2020 seizoen 46
1 zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO &
Thomas Beijer piano

20.00 uur

Theater Stroud Putten

2 zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

Oude Kerk Ermelo

3 zondag 3 november 2019
Marcel Worms piano

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

4 zondag 24 november 2019
Frank van den Brink klarinet
Jaap Kooi piano

14.30 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

14.00 uur

Veluvine Nunspeet

6 zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst gitaar
Pauline Oostenrijk hobo

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

7 zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Martijn Cornet &
Ragazze Quartet.
Programma: Winterreise van Franz Schubert

Oude Kerk Ermelo

8 zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

20.00 uur

Veluvine Nunspeet

10 zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

20.00 uur

Theater Stroud Putten

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op
zondag 15 december 2019. Aanvang: 14.00 uur

Zaaladressen
Oude Kerk Ermelo
Kerkbrink 1 - 3851 MB

Catharinakapel Harderwijk
Klooster 1 - 3841 EN

Veluvine Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186 - 8071 AK

Theater Stroud Putten
Brinkstraat 91 - 3881 BP

De Verbeelding Zeewolde
De Verbeelding 25 - 3892 HZ

Randmeerconcertbrief nr. 5 seizoen 46

Tangokwintet Grupo del Sur & Valeria Mignaco sopraan

Tangokwintet Grupo del Sur
Valeria Mignaco sopraan
Astor Piazolla
(1921-1992)

Programma ‘Poëzie van het Zuiden’
In ‘Poëzie van het Zuiden’ vertolkt Grupo del
Sur samen met zangeres Valeria Mignaco
verschillende werken van Astor Piazzolla op
teksten van de Uruguayaanse dichter Horacio
Ferrer. In dit programma worden o.a. ‘Yo soy
Maria’ (uit de tango-opera ‘Maria de Buenos
Aires’) en ‘Balada para mi muerte’
afgewisseld met het instrumentale
repertoire van Grupo del Sur.

Grupo del Sur
Desde Adentro, van binnenuit. Zo is de muziek van Astor Piazzolla, zo
speelt Grupo del Sur. Uit het hart, naar het hart. Piazzolla
transformeerde de tango van dansmuziek naar luistermuziek. Hij behield
passie, hartstocht en melancholie maar verrijkte de muziek met
elementen uit klassieke muziek en jazz. Zijn muzikale nalatenschap is
enorm en inspireerde wereldwijd vele componisten.
Op het nieuwe programma veel composities van Piazzolla die nog niet
eerder door Grupo del Sur gespeeld werden.
Vol overtuiging begint Grupo del Sur aan haar tweede decennium. De
‘Groep van het Zuiden’ geeft sinds 2007 concerten en speelde onder
meer in het Amsterdamse Concertgebouw waar de groep haar live-cd
INSPIRACIÓN opnam.

Valeria Mignaco
De van oorsprong Argentijnse sopraan Valeria Mignaco verhuisde in 1996
naar Nederland om klassieke zang te studeren aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zij specialiseerde zich in renaissance- en barokmuziek en kreeg les van Barbara Pearson, Marius van Altena en Jill
Feldman. Daarnaast volgde zij masterclasses bij o.a. Gustav Leonhardt,
Elly Ameling, Carolyn Watkinson en Max van Egmond.
Valeria Mignaco, sopranoNa haar master's diploma (2003), was zij finaliste in de International Baroque Singing Competition in 2004 en 2006 in
Chimay (België) en in de Young Artists Presentation van het Festival van
Vlaanderen 2004 (met het ensemble Via Artis voor middeleeuwse muziek). Haar duo met de luitist Alfonso Marín ontving een eervolle vermelding in de 'Alte Musik Treff' in Berlijn in 2005.
Met haar lichte, flexibele sopraanstem zingt Valeria vooral in kamermuziekensembles gericht op renaissance- en barokrepertoire. Haar perfectionisme en expresiviteit in de vertolking van luit- en gitaarliederen wordt
veel geprezen. Verder treedt ze op in internationale concertzalen in Nederland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Duitsland, België, Ierland, Engeland en Kroatië.
Als oratoriumspecialiste heeft zij werken van Mozart, Bach en Händel
gezongen onder leiding van Daniel Reus, Paul McCreesh, Charles de
Wolff, Jan Willem de Vriend en Daan Admiraal met het Concertgebouw
Kamerorkest en de Holland Baroque Society.
Valeria is regelmatig te horen bij professionele vocale ensembles zoals
Cappella Amsterdam en de Zürcher Sing Academy, het Huelgas Ensemble,
het Vocal Consort Berlin, het Groot Omroepkoor en het Deutsche Kammerchor. Vooral met Cappella Amsterdam is ze vaak op tournee geweest
in Frankrijk (Folle Journé en Chaise Dieu festivals, Cité de la Musique in
Parijs), Spanje, Portugal, Italië (met het Orkest van de Achtiende eeuw
onder leiding van van Frans Bruggen), Zwitserland, Polen, Duitsland, Belgie, Engeland, Oostenrijk en Japan. Ze heeft meegewerkt aan opera producties onder regie van Pierre Audi en Geert-Jan Reinders.
Tekstbron: Saraswati Duo. Jelma van Amersfoort

Matías Pedrana - bandoneon
Matías begon zijn muzikale opleiding in Argentinië toen hij 13 jaar
was. Daar voltooide hij de opleiding van de Universidad Nacional
de Rosario als dwarsfluitist. In 2000 zette hij zijn muzikale carrière
voort in Europa en besloot bandoneon te gaan studeren. Hij haalde
zijn bandoneon diploma in het Codarts Conservatorium (Rotterdam) in 2008. Als bandoneonist heeft hij met bekende musici en
ensembles samengewerkt. Hij heeft hij door de wereld gereisd en
in toonaangevende festivals gespeeld.
Anne-Marie van de Grint - viool
Anne-Marie studeerde viool aan de Conservatoria van Amsterdam,
Tilburg en Maastricht. Ze is actief in klassieke ensembles en orkesten. Ze is concertmeester van Brabant Sinfonia en vervangend concertmeester in het Zeeuws Orkest. Daarnaast speelt Anne-Marie in
het kamermuziekensemble VIJF! en in strijktrio Viola Tricolore.
Haar passie voor de Argentijnse tango begon in 1991 toen ze gevraagd werd voor trio Típico Tango. Later maakte ze ook deel uit
van tango-orkest OTRA. Met Daniel Fanego y Amigos bracht zij een
uitgebreid Latijns-Amerikaans repertoire. Vanaf 2007 geeft ze concerten met Grupo del Sur, waarvan ze tevens de oprichtster is.
Paul Hagenaars - gitaar
Paul heeft als uitgangspunt het spelen van gecomponeerde en geimproviseerde muziek op zowel klassieke als elektrische gitaar.
Hierbij gaat zijn interesse vooral uit naar jazz, Braziliaanse en Cubaanse muziek. Hij werkt met Tom America (eigentijdse muziek)
en Maurice Leenaars (flamenco-gitarist) en speelt “kamermuziekjazz“ in een trio met contrabas en trompet, waar hij ook voor
schrijft. Paul is als docent verbonden aan het Fontys Conservatorium en Factorium Tilburg.
Robin El-Hage - piano
Robin (1992) is pianist en woonachtig in Haarlem. In 2016 rondde
hij zijn bachelor cum laude af aan het Rotterdams Conservatorium.
Nadien is hij doorgegaan met specialiseren in de Argentijnse tango
als pianist / arrangeur en heeft hier in 2018 zijn Master's graad in
behaald. Robin arrangeert en geeft leiding aan het 7-koppige ensemble Septeto Camaleón, wat zich de romantische stijl van Los
Astros del Tango (jaren 50) heeft eigen gemaakt. Daarnaast treedt
hij op met R&G Tango Duo en Los Tangueros Clásicos. Sinds 2019
mag hij Grupo del Sur aan dit lijstje
Toevoegen.
Daniël Lehmann - contrabas
Daniël begon op achtjarige leeftijd met het spelen van viool en
verruilde dit instrument voor de contrabas toen hij 16 was. Hij studeerde contrabas en compositie. In 2001 specialiseerde hij zich in
Argentijnse tango en werd lid van Sexteto Canyengue (Carel Kraayenhof) waarmee hij over de wereld tourde. In Buenos Aires volgde
hij lessen bij Tango bassist Horacio Cabarcos en in 2003 werd hij
hoofdvakdocent contrabas aan de tango afdeling van het Rotterdams Conservatorium. Daniël speelde in talloze concerten en producties met artiesten zoals Quirine Viersen, Willem Nijholt en
Herman van Veen. Sinds 2011 is hij mede artistiek leider van muziektheatergezelschap Ausdauer waarin hij contrabas en basgitaar
speelt en de muziek schrijft voor de voorstellingen.
Uitgebreidere info op: www.grupodelsur.nl

Toelichting bij dit concert
In het programma ‘Poëzie van het Zuiden’ staan twee namen centraal, dat zijn
Astor Piazzolla en Horacio Ferrer.
Astor Piazzolla werd op 11 maart 1921 geboren in Mar del Plate (Argentinië) uit
Italiaanse ouders. In 1925 verhuisde het gezin naar New York, waar ze tot 1935
woonden. Op 8-jarige leeftijd kreeg hij een Bandoneon van zijn vader en volgde
hij lessen op dat instrument. In 1933 studeerde hij bij de Hongaarse componist
Béla Wilda (een leerling van Rachmaninoff) en leerde hij Bach waarderen. Ook
ontmoette de jonge Astor in New York de beroemde tangozanger Carlos Gardel. Ik
1936 keerde Piazzolla terug naar Mar del Plata en speelde daar mee met
verschillende tango-orkesten. Hij kwam in contact met de violist Elvino Vardaro,
die de tango op een heel originele manier benaderde en veel later de violist werd
bij het orkest van Piazolla. Op 17-jarige leeftijd besloot Astor naar Buenos Aires te
verhuizen, waar hij tot 1939 meespeelde in aantal tweederangs tango-orkesten.
Het lukte hem om deel uit te maken van het orkest ‘Aníbal Troilo u su Orquesta
Típíca’, één van de beste en grootste tango-orkesten van die tijd. Troilo werd in
die tijd beschouwd als een van de allerbeste bandoneon spelers. In 1941 nam hij
compositielessen bij Alberto Ginastera en studeerde piano bij Raul Spivak. Het
orkest van Troilo speelde de composities van Piazolla, maar moest ze grondig
arrangeren om ze dansbaar te maken. Het publiek ervoer de werken van Piazzolla
als van een te hoog niveau. In 1943 sloeg hij een meer klassieke weg in met de

Piazolla met zijn eigen orkest in 1963

‘Suite para Cuerdas y Arpas’ en in 1944 verliet hij het orkest van Troilo om een
eigen orkest te gaan leiden. In 1946 componeerde hij ‘El Desbande’, Piazzolla
beschouwde dit als zijn eerste officiële tango. Kort daarna begon hij filmmuziek te
schrijven. In 1949 vond hij het tijd om te stoppen met het orkest en de bandoneon,
het was voor hem het einde van de tango. Hij ging zich wijden aan de muziekstudie,
bestudeerde de werken van Béla Bartók en Igor Stravinsky en nam
orkestdirectielessen. Tussen 1950 en 1954 componeerde hij een reeks van werken
die qua concept heel anders waren dan de tango van dat moment. In 1953 stuurde
hij het werk ‘Buenos Aires’ (3 symfonische delen) in voor de Fabien Sevitzky
wedsrtijd. Piazzolla won de eerste prijs en het werk werd in Buenos Aires gespeeld
o.l.v. Sevitzky door het symfonieorkest van Radio del Estado. Aan het orkest werden
twee bandoneons toegevoegd. Alles ging goed tot er aan het einde van het concert
een vechtpartij uitbrak. Een deel van het publiek was het er niet mee eens dat de
bandoneon een ondergeschikte rol in het symfonieorkest werd toebedeeld.
Een van de prijzen die Piazzolla met dit
concours won was een studiebeurs van de
Franse regering. Hij ging in 1954 naar Parijs
om bij Nadia Boulanger te studeren, die als
docent een zeer hoog aanzien genoot. Bij
Boulanger probeerde Piazzolla zijn tango
verleden en zijn bandoneon werken te
verbergen, omdat hij dacht dat zijn
toekomst in de klassieke muziek lag. Dit
misverstand prikte Boulanger snel door.
Toen hij zijn passie uit het verleden
opbiechtte en voor haar zijn tango
‘Triunfal’ speelde, kreeg hij van haar de
volgende aanbeveling: “Astor, uw klassieke
stukken zijn goed geschreven, maar de
ware Piazzolla is hier. Laat hem nooit
achter!” Piazzolla volgde de raad van
Boulanger op en keerde terug naar de tango
en zijn instrument, de bandoneon. In zijn
Nadia Boulanger 1925
nieuw composities combineerde hij de
verschillende muziekstijlen. Hij week af van
de traditionele tango en van de grotere orkesten en ging over naar kleinere
ensembles zonder zang en dans. Dat kwam hem op veel kritiek van de orthodoxe
tangueros te staan, zo erg zelfs dat hij in 1958 Argentinië verliet en uitweek naar
Amerika. Daar experimenteerde hij met de Jazz-Tango wat helaas nog meer negatieve
reacties opriep. Wel schreef hij daar in 1959, na het overlijden van zijn vader, het
beroemd geworden ‘Adiós Nonino’. In 1960 keerde hij in rouw terug naar Buenos Aires.
Piazzolla schreef daar de eerste van zijn beroemde kwintetten voor bandoneon, viool,
contrabas piano en elektrische gitaar. In deze bezetting kon hij het beste zijn gevoelens
tot uitdrukking brengen.
In 1968 begon zijn samenwerking met Horacio Ferrer. Ferrer werd in 1933 in
Montevideo (Uruguay) geboren. Hij studeerde gedurende 8 jaar architectuur en
bouwkunde, maar rondde deze studie nooit af. Hij bezocht regelmatig zijn oom in

Buenos Aires en leerde
daar op het gehoor
tango’s spelen op
gitaar. Later kreeg hij
ook het spelen op de
bandoneon onder de
knie. In Montevideo
schreef en illustreerde
hij een tijdschrift
‘Tangueando’. Zijn
carrière als schrijver
van songteksten voor
tango’s begon in 1967
met een vraag van de
bandeonist Aníbal
Troilo om voor
Piazzolla’s tango ‘La
última grela’ een
tekstgedicht te
schrijven.

Piazolla en Ferrer

In 1968 begon de samenwerking tussen Piazzolla en Ferrer. Ze maakten samen een
korte opera ‘Maria de Buenos Aires’ en daarmee vond Piazzolla een nieuwe stijl uit, het
tango-lied. Deze opera had een goot succes, binnen een jaar meer dan 120
uitvoeringen en de compositie verscheen op een langspeelplaat. Dat was de start van
een langdurige samenwerking en zo ontstond er een hele serie “Tango-ballads”,
gezongen door zijn tweede partner Amelita Baltar, zoals ‘Balada para un loko’. In 1970
ging hij samen met Ferrer terug naar Parijs. Ze componeerden daar samen ‘El Pueblo
Joven’ en in datzelfde jaar vormde hij de groep ‘Congunto 9’ Deze groep was
Piazzolla’s droom. Zo’n kamermuziek groep wilde hij altijd al om zijn gecompliceerde
muziek te kunnen uitvoeren. Helaas viel de groep na korte tijd uiteen, omdat er te
weinig inkomsten waren. Nadat Piazzolla tot 1973 bijzonder veel composities had
geproduceerd, werd hij geveld door een hartaanval en moest Piazzolla het rustiger aan
doen. Hij verhuisde naar Italië, waar hij 5 jaar verbleef. In deze jaren vormde Piazzolla
de groep ‘Conjunto Electrónico’. Velen vonden dat het meer een jazz-rock groep was
en weinig meer met de tango te maken had. In 1974 verliet Piazzolla Amelita Baltar.
Een jaar later stierf Aníbal Troilo en Astor schreef ter nagedachtenis ‘Suite Troileana’.
Uiteindelijk vond hij in 1978 dat Conjunto Electrónico geen goede muziek maakte en
keerde terug naar de kwintetvorm en wijdde zich opnieuw aan de kamermuziek. De
volgende 10 jaren waren de beste jaren wat zijn populariteit betreft. Hij trad met zijn
kwintet op over de hele wereld. In 1982 schreef hij ‘Le Grand Tango’ voor cello en
piano. Hij droeg het stuk op aan Rostropovitsj, die het als eerste uitvoerde in New York.
In 1988 onderging Piazzolla een viervoudige bypassoperatie. In 1989 vormde hij nog een
nieuwe groep, een sextet met twee bandoneons.

Horacio Ferrer (1933-2014) tijdens een optreden in 2011

Op 4 augustus 1990 kreeg Astor Piazolla in Parijs een beroerte en na twee jaar in coma
te hebben gelegen stierf hij op 4 juli 1992 op 71-jarige leeftijd in Buenos Aires. Een
groot musicus met een bewogen leven vol hoogte- en dieptepunten, altijd op zoek naar
het mooiste in de muziek.
Leo van Wijk, december 2019

Recensie Randmeerconcert 26 november 2019.
Jaap Kooi piano en Frank van den Brink cello

Verbeelding en werkelijkheid
Ook voor de recensent is het een keer een thuiswedstrijd. Dat was in dit geval Zeewolde.
In ‘de Verbeelding’ is het op zondagmiddag 14:30 de beurt aan een klarinet en een piano.
De akoestiek in dit artistieke gebouw bewijst iedere keer weer over een prettige neutraliteit te beschikken, die
het midden houdt tussen een overdadige kerkgalm en een met eierdoosjes gevulde geluidsstudio. We voelen ons
al bij de eerste tonen van dit gelegenheidsduo opgenomen in een sfeer van professionaliteit. Naast hun technische perfectie produceren Frank van den Brink (klarinet) en Jaap Kooi (piano) een prachtig muzikaal geluid en
vooral ook: een samenklinkend geluid. In die samenklank horen we een uitgerold verhaal, we horen melodische
virtuositeit, we horen leiden en begeleiden, klimmen en dalen, fluisteren en commanderen en vooral, als er
Schumann gespeeld wordt, horen we … zingen.
Mozart zei het al: van alle instrumenten benadert de klarinet het meest de menselijke stem. Hij zal overigens wel
een vrouwenstem bedoeld hebben. Sinds de sterke verbetering van de klarinet in kwaliteit en Mozarts gecharmeerdheid van dat instrument zijn er veel componisten op de klarinet en zijn beminnelijke symbiose met de
vleugel losgegaan. De programmeurs van de Randmeerconcerten hebben daar weer eens in samenhang met de
uitvoerenden een prachtig boeket van geplukt. Met Von Weber, Schumann, Brahms, Debussy en Poulenc werden
we weer op prachtige kamermuziek getrakteerd.
Je zou het een stadion vol muziekliefhebbers gunnen deze kamermuziek van zo’n hoog gehalte te beluisteren. De
realiteit is anders; er komt een selecte groep liefhebbers op af. Jammer toch dat zoiets moois niet de aantrekkingskracht op tientallen muziek liefhebbende jongeren heeft.
Wij luisterden naar Debussy en ik verbeeldde me dat Debussy ons mee aan de hand nam in de tuin van Claude
Monet. Dromerig tevens schertsend virtuoos. We horen Poulenc, die volgens de toelichting van Jaap Kooi, zowel
monnik als kwajongen is genoemd en deze twee titels redelijk waar maakt in een prachtige uitgevoerde sonate.
Tenslotte pakt de klarinettist zijn iets langere A-klarinet om ons in de muziek van de razend moeilijke sonate van
Brahms met de voortreffelijk spelende pianist te drenken. Toen het 16.30 was stonden we weer in de werkelijkheid van alle dag. Het was weer genieten.
Gerrit van der Heide.

Contactpersonen en adressen
voor Nunspeet
voor Harderwijk
voor Ermelo
voor Putten
voor Zeewolde

mevr. Irene Keizer
E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl
mevr. Mia Lemmens
E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl
dhr. Maarten de Lussanet
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
dhr. Leo van Wijk, tel.nr. 0341 353842
E-mail: putten@randmeerconcerten.nl
mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat

mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
Sleedoorn 28, 3892 CP Zeewolde
E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
financiën
dhr. Ruud Veldhuizen, tel.nr. 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten
E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
concertprogrammeur dhr. Frank Hutten, tel.nr. 0525 681171
Beekstraat 38, 8081 ED Elburg
E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
idem
dhr. Anne de Vries
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.

Agenda 2019-2020 seizoen 46
1 zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO &
Thomas Beijer piano

20.00 uur

Theater Stroud Putten

2 zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

Oude Kerk Ermelo

3 zondag 3 november 2019
Marcel Worms piano

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

4 zondag 24 november 2019
Frank van den Brink klarinet
Jaap Kooi piano

14.30 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

14.00 uur

Veluvine Nunspeet

6 zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst gitaar
Pauline Oostenrijk hobo

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

7 zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Martijn Cornet &
Ragazze Quartet.
Programma: Winterreise van Franz Schubert

Oude Kerk Ermelo

8 zondag 8 maar 2020
Hannah Shybayeva piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

20.00 uur

Veluvine Nunspeet

10 zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

20.00 uur

Theater Stroud Putten

14.00 uur

Elburg

Jacques Rambonnet Vriendenconcert
zondag 15 december 2019

Zaaladressen
Oude Kerk Ermelo
Kerkbrink 1 - 3851 MB

Catharinakapel Harderwijk
Klooster 1 - 3841 EN

Veluvine Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186 - 8071 AK

Theater Stroud Putten
Brinkstraat 91 - 3881 BP

De Verbeelding Zeewolde
De Verbeelding 25 - 3892 HZ
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Martijn Cornet bariton & Ragazze Quartet

Randmeerconcert
Zaterdag 15 februari 2020, 20:00 uur
Oude Kerk Ermelo

Martijn Cornet bariton
Ragazze Quartet
Rosa Arnold en Jeanita Vriens - viool,
Annemijn Bergkotte - altviool, Rebecca Wise - cello

Franz Schubert
(1797-1828)

Winterreise op. 89, D 911 (1827)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mässig in gehender Bewegung
Ziemlich geschwind, unruhig
Nicht zu langsam
Ziemlich schnell (oorspr. nicht zu geschwind)
Mässig (oorspr. mässig langsam)
Langsam
Langsam (oorspr. mässig)
Nicht zu geschwind
Langsam
Mässig
Etwas bewegt
Langsam
Etwas geschwind
Etwas langsam
Etwas langsam
Nicht zu geschwind
Etwas langsam
Ziemlich geschwind, doch kräftig
Etwas geschwind
Mässig
Sehr langsam
Ziemlich geschwind, kräftig
Nicht zu langsam
Etwas langsam

Gute Nacht
Die Wetterfahne
Gefror'ne Tränen
Erstarrung
Der Lindenbaum
Wasserflut
Auf dem Flusse
Rückblick
Irrlicht
Rast
Frühlingstraum
Einsamkeit
Die Post
Der greise Kopf
Die Krähe
Letzte Hoffnung
Im Dorfe
Der stürmische Morgen
Täuschung
Der Wegweiser
Das Wirtshaus
Mut
Die Nebensonnen
Der Leiermann

Ragazze Quartet
Het Ragazze Quartet speelt klassieke en moderne strijkkwartetten.
Bevlogen en op het hoogste niveau. Met spraakmakende programma’s heeft
het kwartet zich ontwikkeld tot een van de meest frisse en toonaangevende stemmen in de klassieke muziek. In innovatieve programma’s
gaat het de samenwerking aan met de meest oorspronkelijke stemmen in
theater, dans en literatuur. Met optredens die appelleren aan alle
zintuigen, slagen ze erin een publiek te winnen voor de rijke klassieke
muziektraditie. Zo enthousiasmeren ze zowel de doorgewinterde luisteraar
als de nieuwkomer voor het strijkkwartetrepertoire van vroeger en nu.
Fotografie voorzijde en boven
Nichon Glerum

Het Ragazze Quartet speelt gemiddeld 90 concerten per jaar in
concertzalen als het Concertgebouw en Muziekgebouw aan ’t IJ, maar ook
bij concertseries en festivals in Nederland en daarbuiten.
Ragazze werkt graag samen met jonge musici, theatermakers en met
toonaangevende organisaties als NDT, het Kronos Quartet, Orkater en het
Holland Festival. Daarnaast is het kwartet sinds 2017 artistiek leider van
festival September Me in Amersfoort. Ragazze speelt zelf en nodigt de
nieuwste generatie topartiesten uit die geen grenzen kennen.
Het Ragazze Quartet volgde de opleiding aan de Nederlandse Strijkkwartet
Academie en sloot deze af in 2011. In 2013 wonnen ze de Kersjes Prijs, een
prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan uitzonderlijk talent in de
Nederlandse kamermuziek. In 2017 won het Ragazze Quartet de
Operadagen Rotterdam Award voor “..hun eigenzinnige muziektheatrale
benadering, hun maatschappelijke engagement en het gemak waarmee ze
buiten hun traditionele vakgebied durven te denken”. Het Ragazze Quartet
wordt meerjarig ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en het
Amsterdams Fonds voor de Kunst. De viool van Jeanita en de strijkstok van
Annemijn zijn ter beschikking gesteld door het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds. Uitgebreidere info op www.ragazzequartet.nl

Martijn Cornet
Bariton Martijn Cornet studeerde bij Maarten Koningsberger aan het Conservatorium van Amsterdam. Sedert seizoen 2013-14 is hij verbonden aan
het Aalto-Musiktheater in Essen. In mei 2011 zong Martijn de rol van Papageno in Mozarts Die Zauberflöte in Tel Aviv bij de New Israeli Opera.
Meer recent zong hij Mozarts Don Giovanni en Guglielmo in Buenos Aires
en bij Holland Opera, Hermann / Schlemil in Offenbachs Les Contes
d’Hoffmann bij het Theater an der Wien en Dr. Falke in Die Fledermaus
bij de Opera National de Lorraine.
Bij De Nederlandse Opera zong hij Patrocle in Iphigenie en Aulide met als
dirigent Marc Minkowski en Citheron / Un Satyre in Rameau’s Platee
o.l.v. Rene Jacobs. Ook zong hij de titelrol in l’Orfeo van Monteverdi met
als regisseur Pierre Audi bij de Opera Studio Nederland.
In 2012 zong hij in l’Enfant et les Sortileges van Ravel o.l.v. Yannick Nezet-Seguin met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In januari 2013
maakte hij zijn debuut als solist bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest, met een nieuwe compositie van Willem Jeths genaamd Clamavi.
Ook trad hij reeds meerdere keren op in de ‘Zaterdagmatinee’.
Fotografie Sarah Wijzenbeek

Als liedzanger geeft hij regelmatig recitals, o.a. trad hij op in de serie
‘Jonge Nederlanders’ in de Kleine Zaal van het Koninklijk Concertgebouw. Tekst: https://albarosavietor.com/martijn-cornet/

Toelichting bij ‘Die Winterreise’
Het concert dat we vandaag meemaken is om verschillende redenen heel bijzonder. Het programma
bestaat uit één groot werk van één componist, dat tevens een van de grote mijlpalen uit de
geschiedenis van het lied is, en wel in een speciaal voor het Ragazze Kwartet gemaakte versie voor
bariton en strijkkwartet.
Franz Schubert was waarschijnlijk de eerste componist in de geschiedenis die zichzelf in de eerste
plaats zag als toondichter en niet als uitvoerend musicus. Al in zijn tienerjaren schreef hij het ene
stuk na het andere. Franz groeide op in een schoolmeestersgezin in een voorstad van Wenen. In die
omgeving werd veel muziek gemaakt. Hij kreeg viool- en pianolessen van zijn vader en oudere broers
en zong als koorknaap in de plaatselijke parochiekerk. Daar kreeg hij ook orgelles. Als elfjarige werd
hij als koorknaap aangenomen in de Hofmuziekkapel in Wenen, waardoor hij ook leerling werd van
het Keizerlijk Konvikt, een kostschool, waar behalve koorknapen ook studenten woonden - en
musiceerden. Hij was al eerder begonnen met componeren, maar uit zijn tijd in het Konvikt dateren
zijn vroegste bewaard gebleven composities: pianomuziek, kamermuziek, symfonieën zelfs, en ook
liederen met pianobegeleiding. Bij zijn veel te vroege dood, op 31-jarige leeftijd, omvatte zijn
reusachtige oeuvre, naast al zijn andere werk, ongeveer 600 liederen.
Schubert ontwikkelde als componist al heel jong een volkomen eigen geluid, zeker op het gebied van
het lied. Meesterwerken als Gretchen am Spinnrade (1814) en Erlkönig (1815) zijn niet alleen
verbluffend omdat ze geschreven zijn toen Schubert pas 17 of 18 jaar was en tot het beste behoren
wat hij gemaakt heeft, maar ook om de voor die tijd nieuwe manier om een gedicht te verklanken.
Dichters gingen ervan uit dat ieder couplet dezelfde melodie zou krijgen; Schubert echter past de
melodie vaak aan als de inhoud van de tekst daartoe aanleiding geeft. Misschien nog belangrijker is
zijn behandeling van de begeleiding. Deze dient niet alleen maar als harmonische en ritmische
ondersteuning, maar ze heeft een heel eigen aandeel in de muzikale expressie. Dit is precies wat
begrijpelijk maakt dat een strijkkwartet op het idee komt zo’n pianopartij ook te willen spelen. De
expressiviteit van het lied is voor een deel te danken aan Schuberts bijzondere harmonische
effecten, maar komt daarnaast ook voort uit de begeleidingsfiguren. Deze zijn vaak geïnspireerd door
beelden uit de tekst, niet als muzikale illustraties van visuele beelden, maar de muziek geeft de
beelden een expressieve lading, de begeleiding helpt de diepere betekenis ervan tot uitdrukking te
brengen.
In een aantal liederen in de Winterreise (o.a. Gute Nacht, nr. 1,
en Der Wegweiser, nr. 20) zijn de gestage voetstappen van de
reiziger te horen, die in het onherbergzame en uitzichtloze
winterlandschap niets anders rest dan alleen maar doorlopen.
Een ander voorbeeld van begeleidingsfiguren zijn de signalen van
de posthoorn en het geluid van de paarden van de postkoets in
Die Post (nr. 13). In het laatste lied, Der Leiermann, heeft
Schubert dankbaar gebruik gemaakt van de eigenschappen van de
draailier met zijn drie snaren die door een wiel worden
aangestreken. Twee van de snaren geven altijd eenzelfde toon
(‘bourdontonen’, net als bij een doedelzak), terwijl op de derde
een eenvoudige melodie wordt gespeeld. De betekenis van de
eindeloze eentonigheid in de begeleiding is in dit lied – gelukkig –
voor verschillende interpretaties vatbaar.

Moritz von Schwind. Die Wanderschaft

De Winterreise is een ‘liederencyclus’, d.w.z. een bundel van
liederen die samen één groot geheel vormen. In dit geval zijn het
er 24. Schubert schreef de eerste twaalf (‘Erste Abteilung’ in de
uitgave) in februari 1827, ruim anderhalf jaar voor zijn dood. Hij
had de teksten gevonden in een soort jaarboek, Urania, uit 1823,
waarin ze waren opgenomen onder de titel Wanderlieder von
Wilhelm Müller, Die Winterreise. Schubert meende dat de cyclus
in deze vorm voltooid was, maar in de zomer van hetzelfde jaar
kwam hij in een andere publicatie de overige twaalf gedichten
tegen. Vervolgens zette hij deze in oktober op muziek.

Wilhelm Müller (1794-1827) was ook de
dichter van Schuberts eerste liederencyclus,
Die schöne Müllerin (1823). Hij woonde in
het Duitse Dessau en heeft waarschijnlijk
nooit iets geweten van Schubert en zijn
muziek. Schubert en hij hebben elkaar nooit
ontmoet.
Het is duidelijk dat Schubert persoonlijk
sterk werd geraakt door Müllers poëzie. Het
levensgevoel en de geestesgesteldheid die in
de Winterreise tot uitdrukking komen,
waren voor hem maar al te herkenbaar.
Sinds hij eind 1822 syfilis had opgelopen
wist hij dat hij niet oud zou worden, en hij
had de laatste jaren van zijn leven veel last
van hoofdpijnaanvallen en depressies.
Alleen aan zijn schrijftafel vond hij het
leven nog draaglijk. Hij moet vooral in zijn
laatste twee jaar gecomponeerd hebben als
een bezetene.
De ik-figuur in de Winterreise is een
jongeman die na een hoopgevend begin toch
is afgewezen door het meisje van zijn
dromen en haar familie – hij was niet goed
genoeg. Daarom trekt hij de barre winter in,
een typische ‘Wanderer’. Een soortgelijke
teleurstelling in de liefde kende Schubert
Wilhelm Müller door Schröter
uit eigen ervaring, maar de situatie van de
‘Winterreiziger’ heeft voor hem zeker een
veel algemenere betekenis gehad; het gevoel afgewezen te zijn door de hele samenleving of zelfs het
leven. ‘Als vreemdeling ben ik gekomen, als vreemdeling ga ik weer’, zingt de dichter in het eerste
lied. De rol van de liefde in de gedichten is eigenlijk heel bescheiden; het gaat niet zozeer om de
teleurstelling maar om een gevoel van nergens thuis of welkom zijn, en van een levensweg die geen
enkele richting heeft – maar waarvan het eindpunt wel vaststaat…
De gedichten laten zich daarnaast ook heel goed politiek interpreteren. De winter is dan een metafoor
voor het reactionaire politieke bestel tijdens de Restauratieperiode in Duitstalige landen – Anhalt en
Pruisen voor Müller, Oostenrijk voor Schubert – na de val van Napoleon. Ook de onderdrukking door het
Metternich-regime heeft Schubert aan den lijve ondervonden. Maar zo’n tijdgebonden uitleg verklaart
niet waarom deze gevoelswereld ons in de eenentwintigste eeuw kan aanspreken. Müller en Schubert
hebben blijkbaar iets te zeggen wat ook bijna twee eeuwen later actueel kan zijn.
De gedichten leveren samen nauwelijks een verhaallijn. Aanvankelijk is die er wel: in het eerste lied,
Gute Nacht, vertrekt de dichter uit het ouderlijk huis van de geliefde, in het volgende vergelijkt hij de
windvaan op het huis met de wispelturigheid van de bewoners. In Der Lindenbaum (no. 5), is hij nog
niet verder gekomen dan de bron vlak buiten de stad, waarbij de linde staat. In de traditie is dit niet
alleen een boom die bronnen beschermt maar ook een symbool van zowel (verloren) liefde als van de
geborgenheid van de eigen, vertrouwde omgeving. Na dit lied verdwijnt de route die de reiziger aflegt
uit beeld.
De linde is niet het enige traditionele beeld dat Müller gebruikt. Zo zag het volksgeloof een dwaallicht
(Irrlicht, nr. 9) niet als een natuurverschijnsel dat veroorzaakt wordt door moerasgassen die spontaan
ontbranden, maar als de ziel van een kind dat ongedoopt was gestorven en de argeloze voorbijganger
het moeras in probeerde te lokken. De kraai (Die Krähe, nr. 15) werd als aaseter vaak geassocieerd met
de dood: ‘Kraai, laat me eindelijk zien wat dat is, trouw tot het graf’ zingt de dichter. Ook bijzonnen
(Die Nebensonnen, nr. 23) zijn een natuurverschijnsel - reflecties van zonlicht dat door een ijle wolk
van ijskristallen schijnt – maar traditioneel bijgeloof zag ze als een voorteken van rampspoed.
In de laatste liederen lijkt het einde dichterbij te komen. In Der Wegweiser (nr. 20) ziet de dichter voor
zichzelf nog maar één weg, een weg waarvan nog nooit iemand is teruggekeerd.
Meteen daarna denkt hij in Das Wirtshaus (De Herberg, nr. 21) zijn rust te kunnen vinden op een
‘dodenakker’, een kerkhof – maar ook daar is hij niet welkom, alle kamers zijn bezet.

Het allerlaatste lied, Der Leiermann, is het enige in de hele Winterreise waarin de dichter een ander
menselijk wezen tegenkomt. Sommigen zien in de raadselachtige oude straatmuzikant die blootsvoets
en door iedereen genegeerd buiten het dorp staat te spelen de dood, anderen beschouwen hem als een
projectie van de reiziger zelf, weer anderen als metafoor voor een hopeloos maar onvermijdelijk
doorgaand leven. Op de vragen aan het einde van het gedicht – ‘Wonderlijke oude man, zal ik met je
meegaan? Wil je de lier draaien bij mijn liederen?’ – volgt geen antwoord. Houdt de reis hier op? Gaat
hij nog verder?
Hans Maas
2 februari 2020

Verwijzingen naar uitvoeringen van Die Winterreise op YouTube en andere info.

Op de website van het Ragazze Quartet een video met Martijn Cornet
https://ragazzequartet.nl/programme/winterreise/

Interview van een aantal jaren geleden (Vrw zkt Knst, NTR) met Martijn Cornet
https://vimeo.com/24249402

Martijn Cornet over Die Winterreise met het Ragazze Quartet
Dit is een heel mooie voorbereiding op het komende concert!
https://www.youtube.com/watch?v=DZFMRo7D1GA

Een uitvoering uit 1979 door Dietrich Fischer Dieskau met Alfred Brendel piano
https://www.youtube.com/watch?v=5PQtpc_5QHI&list=RD5PQtpc_5QHI&start_radio=1&t=25
Vergelijk dit eens met een opname uit 1962 (geen video) van Dieskau en Gerald Moore piano
https://www.youtube.com/watch?v=c8UDOmUcxCk

‘The Making of Winterreise’met Jonas Kaufmann
https://www.youtube.com/watch?v=dJKKrZrX_g8

https://www.youtube.com/watch?v=9r4I_AR3tbM

Een opname van Daniel Behle en Sveinung Bjelland piano uit 2013
https://www.youtube.com/watch?v=IkSGPsI_73k

Julian Prégardien, begeleid door gitaarduo Morat-Fergo
https://www.youtube.com/watch?v=cuUTA1Qzqxg

De befaamde operatenor Peter Anders met Günther Weissenborn piano in 1948 (geen video)
Verbazingwekkende geluidskwaliteit voor die tijd!
https://www.youtube.com/watch?v=rDsjX8a8n1o

Zoekend op YouTube

heb ik (APK) geen zangeressen kunnen vinden die de Winterreise

hebben

uitgevoerd. Misschien omdat de ‘Ich’ persoon een man is? Een aardig artikel over ‘German Lieder: Songs
for Women’ is hier te vinden:
https://commons.emich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=
1030&context=mcnair

Recensie Randmeerconcert 26 januari 2020.
Pauline Oostenrijk hobo en Enno Voorhorst gitaar
De combinatie hobo en gitaar. Dat lag er op het schaaltje van de Randmeerconcerten dat we
voorgeschoteld kregen op zondagmiddag 26 januari in de Catharinakerk in Harderwijk. Iedere
muziekliefhebber kent natuurlijk de klankzoetheid van de hobo, maar losgetrokken van het orkest en
in een bijzondere combinatie met de gitaar, horen we in deze geconcentreerde vorm ook alle
uithoeken van dit veelzijdige instrument. Daar gaf het programma met veel hedendaagse componisten
ook alle gelegenheid voor maar zeker ook de vertolker van al dat moois: Pauline Oostenrijk. Zij haalt,
met zoveel gevoel spelend, werkelijk alle karakters uit het instrument. Dan weer klinken de passages
zacht en lief omdat de hobo in een bewerkte partituur vaak de rol van zanger neemt, dan weer
virtuoos en met vuur, soms bijna snerpend in weer een andere rol.
En dan de gitaar: alleen al bij het stemmen vermorzelt Enno Voorhorst mijn klankinschatting als hij
mij bij z’n opgang met z’n bescheiden gitaar passeert. Wat een diepte! En als het spel dan begint,
laat hij ons huiveren met prachtige volle klanken. De rol van begeleider en solist wisselt hij zo soepel
af en daarbij toont hij op bescheiden wijze de baas te zijn over tempo, gelijkmatigheid en
tokkelkracht. En daarover gesproken; de gitaar had wat mij betreft een tikje luider mogen klinken
maar dat kan heel erg met mijn positie ofwel de ruimte te maken hebben. Stenen en plavuizen
hebben zo hun eigen weerkaatsingswet ten opzichte van blaas- of snaarklanken. In ieder geval liet die
ruimte mij wel met een verliefd gevoel voor de hobo, de gitaar en z’n spelers achter.
Gerrit van der Heide

Contactpersonen en adressen
voor Nunspeet
voor Harderwijk
voor Ermelo
voor Putten
voor Zeewolde

mevr. Irene Keizer
E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl
mevr. Mia Lemmens
E-mail: harderwijk@randmeerconcerten.nl
dhr. Maarten de Lussanet
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
dhr. Leo van Wijk, tel.nr. 0341 353842
E-mail: putten@randmeerconcerten.nl
mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

secretariaat

mevr. Didy van Klaarbergen, tel.nr. 036 5220766
Sleedoorn 28, 3892 CP Zeewolde
E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
financiën
dhr. Ruud Veldhuizen, tel.nr. 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten
E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
concertprogrammeur dhr. Frank Hutten, tel.nr. 0525 681171
Beekstraat 38, 8081 ED Elburg
E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
idem
dhr. Anne de Vries
perscontacten
dhr. Anne de Vries
E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl
digitale media
dhr. Adri Kuiper
E-mail: media@randmeerconcerten.nl
Vrienden
Randmeerconcerten

E-mail: vrienden@randmeerconcerten.nl
mevr. Rita Weijens, tel.nr. 0341 563701

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.

Agenda 2019-2020 seizoen 46
1 zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO &
Thomas Beijer piano

20.00 uur

Theater Stroud Putten

2 zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

Oude Kerk Ermelo

3 zondag 3 november 2019
Marcel Worms piano

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

4 zondag 24 november 2019
Frank van den Brink klarinet
Jaap Kooi piano

14.30 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

14.00 uur

Veluvine Nunspeet

6 zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst gitaar
Pauline Oostenrijk hobo

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

7 zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Martijn Cornet &
Ragazze Quartet.
Programma: Winterreise van Franz Schubert

Oude Kerk Ermelo

8 zondag 8 maart 2020
Hannah Shybayeva piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

20.00 uur

Veluvine Nunspeet

10 zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

20.00 uur

Theater Stroud Putten

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert heeft plaatsgevonden in Elburg op
zondag 15 december 2019.

Zaaladressen
Oude Kerk Ermelo
Kerkbrink 1 - 3851 MB

Catharinakapel Harderwijk
Klooster 1 - 3841 EN

Veluvine Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186 - 8071 AK

Theater Stroud Putten
Brinkstraat 91 - 3881 BP

De Verbeelding Zeewolde
De Verbeelding 25 - 3892 HZ
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Hanna Shybayeva pianorecital

Randmeerconcert
Zondag 8 maart 2020, 14:00 uur
De Verbeelding Zeewolde

Hanna Shybayeva
pianorecital
Claude Debussy

Images Boek I (1901-1905)

(1862-1918)

1. Reflets dans l'eau
2. Hommage à Rameau
3. Mouvement

François Couperin

Selectie uit ‘Pièces de Clavecin’ (1713-1730)

(1668-1733)

Frédéric Chopin

Drie Mazurka’s op. 59 (1845)

(1810–1849)

1. Mazurka in a
2. Mazurka in As
3. Mazurka in fis

Pauze

Frédéric Chopin

Ballade nr. 3 in As op. 47 (1841)

Jean Philippe Rameau

Suite in e (1732)

(1683–1764)

1. Rigaudon
2. Élégie
3. Tambourin
Uit: ‘Renaissance’ (1909),
bewerkingen door Leopold Godowski (1870-1938)

Claude Debussy

Masques (1904)

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (1904-1905)

(1875–1937)

Hanna Shybayeva piano
Sinds het begin van haar internationale carrière op elfjarige leeftijd is Hanna
Shybayeva gegroeid van "wonderkind" tot de volwassen en boeiende
pianiste die zij thans is, geprezen door pers en publiek voor haar muzikale
interpretaties, energie, groot gevoel voor vorm en voor de rijkdom van haar
kleurenpalet, zowel solistisch en als partner in kamer en vocale muziek.
Sinds 2008 is zij lid van de New European Ensemble. Deze ensemble
bestaat uit solisten en kamermuziek musici en is op dit moment èèn van de
meest innovatieve en vibrante ensembles voor nieuwe muziek.
In het zelfde jaar begint Hanna een kamermuziek project "Symfonie in de
Kamer" samen met Ysaye Strijk Trio, een project dat concentreert zich op de
historische kamermuziek bewerkingen van symfonische werken. Geboren in
1979 in een familie van musici begon Hanna haar pianostudie op zesjarige
leeftijd.
In de loop der jaren won zij vele prijzen op internationale concoursen en had
zij een druk schema met muziekfestivals, solo-recitals en optredens met
orkesten in Europa, Rusland, en de VS. Voorts ontving zij beurzen van
Unesco/New Names (Moskou), G.Soros Foundation, de Spivakov
Foundation (Moskou), de Yuri Egorov Stichting (Amsterdam), Yamaha Music
Europe en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Zoekend naar nieuwe mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van haar
talent verliet Hanna op haar achttiende haar geboortestad Minsk en
oriënteerde zij zich gedurende een jaar in Europa. In 1999 kwam zij naar
Nederland waar zij haar studie vervolgde bij Naum Grubert aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag alwaar zij in 2005 haar graad als Master of
Music behaalde met de hoogste onderscheiding.
Haar eerste CD-album verscheen in 2000. Een jaar later won zij de twee topprijzen op het YPF Nationaal Piano Concours in Amsterdam. Kort daarna
werd door PhilipsUniversal haar tweede CD-album uitgebracht, die zeer
lovend in de Nederlandse pers werd ontvangen. Sindsdien trad zij veelvuldig
op in binnen- en buitenland zoals in Nederland, Italie, Duitsland, België,
Zweden, Engeland, Ierland, de VS en Canada.
In februari 2009 verscheen Hanna's derde CD-album met Sonata's van
Schubert op Brilliant Classics en in 2012 nam ze de compleet EtudesTableaux op.33 en op.39 van S.Rachmaninoff op (Etcetera/YPF). Haar
album ‘Sounds of War’ samen met Maria Milstein (viool) is bekroont met
slechts vijf 5* recensies in de Nederlandse pers, was gekozen als het beste
klassieke album van 2015 en heeft een Edison Klassiek 2015
gewonnen in de categorie ‘Kammermuziek’.
Haar laatste solo album ‘Let’s Dance!’ is een live-opname met werken van
Scarlatti, Couperin, Chopin, Debussy, Gershwin en Kapustin. Het album is in
november 2016 op een LP verschijnen in samenwerking met de Bauer
Studio’s Ludwigsburg/Neue Klang (Duitsland) en is genoemd bij de pers als ‘
een album om niet te missen’. Het zelfde programma is ook te beluisteren als
een CD-album uitgegeven door ARS Production (Duitsland) in april 2017.
Sinds 2013 is Hanna als piano docent verbonden aan de Internationale
Anton Rubinstein Academie in Düsseldorf (Duitsland)/Conservatorio
Giacomo Puccini La Spezia (Italie).
www.hannashybayeva.com

Toelichting concert
François Couperin (1668-1733), maakte onderdeel uit van een dynastie van muzikanten, waarvan hij zelf
als de meest invloedrijkste en getalenteerde wordt gezien. Niet voor niets staat hij bekend als ‘Le Grand’
Couperin. Zowel zijn oom als vader bekleedden belangrijke posten als organisten. Het was de positie van zijn
vader die hij al op jonge leeftijd op zich nam. François
was tien jaar oud toen zijn vader overleed. Zijn talent
werd echter ook toen al erkend, zodat meteen besloten
werd dat hij op zijn achttiende jaar de positie van zijn
vader formeel zou overnemen. Rond zijn twintigste
levensjaar publiceerde hij zijn eerste en enige
composities voor orgel, nadat hij eerst koninklijke
toestemming had gekregen om zijn muziek uit te geven.
Ook zette hij zijn eerste stappen op weg naar een directe
relatie met het koninklijk huis, door in 1693 een van de
orgeldocenten te worden van Lodewijk XIV, waarmee hij
formeel een ‘organiste du roi’ werd. Dat openende veel
deuren voor François; hij werd naast orgel- ook
klavecimbeldocent voor de koninklijke entourage.
Rond 1700 was hij ook actief als hof componist. Hij legde
zich niet alleen toe op kamermuziek, maar componeerde
ook veel kerkelijk werk voor de koninklijke kapel. Al die
verplichtingen als docent en componist, zorgden ervoor
dat hij pas in 1713 de tijd vond om zijn composities voor
klavecimbel uit te geven waarvan er vandaag enkele op
de pianolessenaar staan.

François Couperin

Het eerste boek (premier livre) uit zijn Pièces de
Clavecin, liet hij in 1716 volgen door een zeer invloedrijk
geworden theoretische verhandeling over de klavecimbel.

L’art de toucher le clavecin’, dat hij intensief
herzag in 1717. In dat jaar gaf hij ook het tweede
boek van zijn klavecimbelmuziek uit. Inclusief de
préludes in dit theoretische boek, schreef Couperin
zo’n 220 stukken voor de klavecimbel, verdeeld over
vier boeken en waaruit vandaag een selectie zal
klinken. Zijn klavecimbelwerken worden gezien als
het magnum opus van zijn compositie carrière. Hij
schreef voor de klavecimbel heel innovatief, met
name door los te komen van traditionele
dansvormen als basis voor de verschillende stukken
en daardoor kon hij een meer persoonlijke stijl
ontwikkelen. Daarmee markeerde Couperin een
belangrijke stijlontwikkeling in de klavecimbel- en
muziekgeschiedenis.
Net als Couperin begon Jean Philippe Rameau
(1683-1764) zijn carrière als organist. Hij kwam uit
een dynastie van organisten. Waar Couperin echter
al op jonge leeftijd furore maakte, weten we
relatief weinig over de eerste veertig levensjaren
van Rameau, die hij buiten het adellijke Parijs in de
Franse provincies doorbracht. Het waren zijn
muziektheoretische bijdragen die hem nationale- en
later wereldbekendheid verschaften en pas daarna
zijn bijdragen als componist. Het was het
invloedrijke 450 pagina’s tellende Traité de
l'harmonie dat hij rond zijn 40e publiceerde,

Jean Philippe Rameau

tegelijkertijd met zijn verhuizing naar Parijs, dat hem toegang verleende tot de muzikale elite van Frankrijk en
dat tot felle debatten over de muzikale theorie leidde. In die eerste tien jaren in Parijs (1722-1732)
publiceerde hij zijn werken voor klavier.
Pas vanaf zijn 50e lukte het hem om opera’s te schrijven voor de Parijse Opera. Zijn opera’s waren in zijn tijd
controversieel; zeker ook omdat hij zich afzette tegen de Franse traditie van Lully en Gluck.
Zijn werk voor klavier was deels schatplichtig aan Couperin. Van Couperin nam hij de niet-traditionele indeling
van de stukken over, evenals het gedeeltelijk afstand nemen van de traditionele dansen, hoewel deze zeker in
zijn eerste boeken ook nog acte de présence geven. En zoals het een muziektheoreticus betaamt, voorzag hij
zijn latere klavierwerken van uitgebreide theoretische introducties.
Vandaag staat een selectie uit die klavierwerken op het
programma, die bewerkt zijn door de Pools/Amerikaanse
pianist Leopold Godowsky. Het wonderkind Godowsky, dat
al op zijn tiende over de hele wereld optrad als
concertpianist, was behalve als pianist ook actief als
componist. Hij schreef werken onder eigen naam, maar zijn
naam is toch vooral verbonden aan bewerkingen van andere
componisten. Onder de titel ‘Renaissance’ componeerde hij
een Suite uit bewerkte stukken van componisten als Corelli,
Dandrieu, Lully, Sacrlatti en natuurlijk Rameau.
Toch is Godowsky als componist wellicht het meest beroemd
(en berucht) om zijn zeer virtuoze bewerkingen van de
etudes van de volgende componist: Frédéric Chopin (18101849), van wie vandaag onder andere drie mazurka’s
worden gespeeld. Zijn eerste mazurka’s schreef Chopin in
de tijd dat hij zich vanuit Polen had gevestigd in Wenen,
aan het eind van 1830. Oorspronkelijk zou Wenen de start
van een tournee zijn, maar hij bleef er acht maanden. Het
culturele klimaat in Polen (Warschau) was hem te klein en
te provinciaals, wat hem duidelijk werd na een eerder kort
bezoek aan Wenen. Eenmaal gevestigd in Wenen echter,
ontstond snel een nostalgisch missen van Polen. Het was dan
ook hier dat hij de eerste negen mazurka's schreef en
publiceerde en daarmee in een keer het genre mazurka
volledig definieerde. Typisch voor de mazurka, een Poolse
volksdans, is dat in de driekwartsmaat het accent op de
tweede tel ligt en dat de tempi over het algemeen wat
hoger liggen dan bij bijvoorbeeld een wals. Chopin
Leopold Godowski
gebruikte geen letterlijke traditionele melodieën, maar liet
zich voornamelijk door ritmiek en melodie inspireren. Dat levert een enorme variëteit aan mazurka’s op; hij
schreef er bijna zestig. De Drie Mazurka’s op. 59 die vandaag gespeeld worden, publiceerde Chopin in 1845.
Het bestaat uit een moderato, allegretto en vivace, waarin de nadruk op de tweede tel in alle delen prominent
aanwezig is. De vier Ballades die Chopin schreef zijn steeds ééndelige werken, waarvan de derde (Ballade nr. 3
op. 47) vandaag wordt gespeeld.
Waar Chopins werk gezien kan worden als een samensmelting van de Franse en Weense scholen, lieten de beide
Franse ‘impressionisten’ Claude Debussy (1862-1918) en Maurice Ravel (1875-1937) zich inspireren door een
enorm een breed scala aan muziek van over de hele wereld, zeker ook door de Oosterse tradities. Daarmee
grijpen ze impliciet terug op Rameau, die zich voor zijn beroemde balletopera ‘Les indes Galantes’ ook liet
inspireren door ‘Les Indes’, in zijn tijd de gebruikelijke term voor alle niet-Europese volkeren. Maar beiden
grijpen ze ook direct terug op de werken van Rameau en Couperin.
Van Debussy staan vandaag Masques L105 en de eerste serie Images L110 op de lessenaar. Debussy schreef
twee series Images van elk drie stukken voor solo piano en nog een derde serie van drie Images voor orkest. De
eerste serie Images opent met Reflets dans l‘eau (reflecties in het water), een prachtige verklanking van de
vele karakteristieken van de beweging van water. Het derde deel ‘Mouvement’ is wellicht de minst ‘concrete’
titel van de drie, maar door de eindeloze stroom triolen wellicht niet treffender te beschrijven. Het tweede
deel is ‘Hommage à Rameau’ getiteld. Debussy pleitte als muziekcriticus (onder het pseudoniem Monsieur
Croche) al voor een eigen Franse muziektraditie, die hij koppelde aan Rameau; Hommage à Rameau. Mogelijk is
hij geïnspireerd door Rameau's opera, Castor et Pollux. Een moderne revival van de eerste twee actes werd in
1903 in Parijs uitgevoerd; Debussy was in het publiek en schreef een recensie. Hij was daarnaast ook een van de
redacteuren van Rameau's complete werken. De hommage kent een ingetogener karakter dan de andere twee

delen, en is daarmee te begrijpen als een Tombeau (tombe of grafsteen), een ode aan een overleden
componist.
En daarmee is direct de link gelegd met Maurice Ravel, wiens Tombeau de Couperin, zo’n tombe voor de
Franse klavecimbeltraditie (belichaamd door Couperin) vormt. Daarin droeg hij elke van de vijf delen op aan
vrienden die hij in de eerste wereldoorlog verloor. Van Ravel staat vandaag een deel uit zijn serie Miroirs op
het programma. Het aardige is dat hij ook hier weer ieder individueel deel aan verschillende personen opdroeg.
Alleen ging het nu om zijn collega-kunstenaars die zich onder de geuzennaam ‘Les Apaches’ hadden verenigd,
waaronder ook Stravinsky en Debussy. Het Alborada del Grazioso uit 1918, (Het Ochtendlied van de Nar) droeg
Ravel op aan de schrijver en muziekcriticus Michel-Dimitri Calvocoressi. Het is een van de vele werken waarin
Ravel speelt met Spaans/Baskische invloeden. Een ritmisch en virtuoos stuk, dat een wervelend slot van het
concert gaat vormen.
Eelco van Wijk, maart 2020
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Recensie Randmeerconcert 15 februari 2020. Martijn Cornet en Ragazze Quartet
Een hartverwarmende Winterreise
Hoe krijg je het voor elkaar om de liederencyclus Die Winterreise van Schubert over het voetlicht te brengen als
was het een meeslepende film? Terwijl je elkaar als strijkkwartet en zanger nog betrekkelijk kort kent? Dit is wat
er zaterdagavond 15 februari in de Oude Kerk Ermelo gebeurde.
Een zaal goed gevuld met bezoekers die Schubert wilden leren kennen of herbeleven in het ultieme meesterwerk
op het gebied van de liedkunst. Het strijkkwartet nam de plaats in van de piano, in een recente bewerking van
Wim ten Have. Zou het kleurenpalet van de vier strijkers – het Ragazze Quartet - de ijzingwekkende tonen in het
verhaal van de bariton – Martijn Cornet – verscherpen of verzwakken?
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus – in de eerste regels van de opening werd al duidelijk: dit
wordt spannend. Voor zover er al scepsis was, duurde het niet lang of je gaf je gewonnen. Martijn zingt expressief, hij bedient zich vrijelijk van een rijk geschakeerde stemvorming, van laag tot hoog, van pianissimo tot forse
forte, met een verbale dictie die het gemis aan woordelijk afgedrukte teksten vrijwel volledig compenseert – er
was een prachtige toelichting voorhanden van Hans Maas. Het Ragazze Quartet speelde dynamisch en naadloos
samen. De ‘meiden’ etaleerden consequent hun volkomen gelijke onderlinge opvatting, in een aandachtige en
evenwichtige wisselwerking met de zanger. Die Winterreise, 24 liederen van teleurstelling, verwarring en vertwijfeling, kon niet kleurrijker worden vertolkt. Schubert op Winterreise? Schubert kwam thuis.
Ermelo, februari 2020
Bart Vriesekoop
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Agenda 2019-2020 seizoen 46
1 zaterdag 21 september 2019
Camerata RCO &
Thomas Beijer piano

20.00 uur

Theater Stroud Putten

2 zaterdag 12 oktober 2019
Ensemble Lumaka

20.00 uur

Oude Kerk Ermelo

3 zondag 3 november 2019
Marcel Worms piano

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

4 zondag 24 november 2019
Frank van den Brink klarinet
Jaap Kooi piano

14.30 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

14.00 uur

Veluvine Nunspeet

6 zondag 26 januari 2020
Enno Voorhorst gitaar
Pauline Oostenrijk hobo

14.00 uur

Catharinakapel Harderwijk

7 zaterdag 15 februari 2020
20.00 uur
Martijn Cornet &
Ragazze Quartet.
Programma: Winterreise van Franz Schubert

Oude Kerk Ermelo

8 zondag 8 maart 2020
Hannah Shybayeva piano

14.00 uur

De Verbeelding Zeewolde

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

20.00 uur

Veluvine Nunspeet

10 zaterdag 18 april 2020
Hermitage Strijkkwartet

20.00 uur

Theater Stroud Putten

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert heeft plaatsgevonden in Elburg op
zondag 15 december 2019.

Zaaladressen
Oude Kerk Ermelo
Kerkbrink 1 - 3851 MB

Catharinakapel Harderwijk
Klooster 1 - 3841 EN

Veluvine Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186 - 8071 AK

Theater Stroud Putten
Brinkstraat 91 - 3881 BP

De Verbeelding Zeewolde
De Verbeelding 25 - 3892 HZ

