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De Stadhuisconcerten in Naarden
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Vrijdag 28 oktober 2016, 20.15 uur
Storioni Trio
Bart van de Roer piano
Wouter Vossen viool
Marc Vossen cello
Pianotrios van Beethoven.
Het Storioni Trio voert werken uit
voor pianotrio, variërend van klassiek tot hedendaags, van Haydn tot
Henze. Recent heeft het trio in
Zwitserland en Nederland de volledige pianotrios van Beethoven uitgevoerd, zowel op authentieke als op moderne instrumenten. De repetities van het trio zijn
even indringend als hun concerten en dienen beide om verder
te gaan ‘dan de muziek en het vertellen van het verhaal’.

Vrijdag 18 november 2016, 20.15 uur
Rosanne Philippens viool
Julien Quentin piano
Werken van Schubert, Ysaÿe, Kreisler, Szymanowski en
Saint-Saëns
Nadat Rosanne Philippens op haar derde begon met viool spelen en in 2009 haar studie aan het Koninklijk Conservatorium
summa cum laude afsloot, is haar ster snel gestegen. Nationale
en internationale prijzen vielen haar ten deel en recensies in
binnen- en buitenland zijn lovend. Naast haar optredens als
soliste bij orkesten,
speelt zij geregeld
samen met pianist
Julien Quentin.
Rosanne bespeelt dit
jaar
de
“Barrere”
Stradivarius uit 1727,
de viool waar Janine
Janssen gedurende vijftien jaar op speelde.

Vrijdag 9 december 2016, 20.15 uur
‘Noël’ - Carols, liedekens & polyfonie
Egidius Kwartet
Peter de Groot alt
João Moreira tenor
Hans Wijers bariton
Donald Bentvelsen bas

Vrijdag 17 februari 2017, 20.15 uur
‘Peace Please!’
Ebonit Saxophone Quartet
Simone Müller
Dineke Nauta
Johannes Pfeuffer
Paulina Marta Kulesza

Christmas carols. Innigheid en
warmte klinken schijnbaar door
de grenzen van stijlen heen, en om dat te bewijzen zet het
Egidius Kwartet onbekommerd de zeer Engelse 20ste eeuwer
William Walton naast de 16e-eeuwse Lage Lander Gheerkin de
Hondt en de Amerikaanse dominee Burt naast priester Clemens
non Papa.
De onvergetelijke GODFRIED BOMANS heeft geprobeerd de
kerstinnigheid te verklaren. Zijn beschouwingen vormen de rode
draad in het eclectische programma.

Maurice Ravel - Tombeau de Couperin
Mieczyslaw Weinberg - Aria voor strijkkwartet op. 9
JacobTV - Postnuclear Winterscenario Nr. 10
Chris Chamoun - War Nocturne

Vrijdag 20 januari 2017, 20.15 uur
Dudok Kwartet
Judith van Driel viool
Marleen Wester viool
Lotte de Vries altviool
David Faber cello
Ralph van Raat piano
Franz Schubert -Strijkkwartet nr.10 in Es, op.125 nr.1, D.87
Dmitri Sjostakovitsj - Strijkkwartet nr. 5 in Bes, op.92
Alfred Schnittke - Pianokwintet
Het Dudok Kwartet sudeerde in 2013 met de hoogste onderscheiding af aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie.
Mede door hun successen op internationale concoursen wordt
het kwartet erkend als een van de meest veelbelovende jonge
strijkkwartetten van Europa. Het kwartet speelt na de pauze
met pianist Ralph van Raat het hartverscheurende pianokwintet van Alfred Schnittke.

Strijd is er altijd geweest, net als hoop en muziek. Hoe gingen
componisten door de geschiedenis heen om met oorlog en hoe
reflecteerden zij daar op? Hoe horen we dat in hun muziek? En
hoe gaan wij, de nieuwe generatie, er mee om? In dit programma laten wij muziek horen van componisten, uit verschillende
perioden, die op verschillende manieren met de wreedheid van
oorlog omgaan.

Vrijdag 24 maart 2017, 20.15 uur
Aidan Mikdad piano
Werken van Beethoven, Chopin, Liszt en Schumann
Volgens Aidan (14) is het
geheim van muziek maken
niet zozeer spelen, maar luisteren. Hij houdt van pianisten
die persoonlijk spelen, maar
niet té. Een muziekstuk is een
beetje als een kamer die al
ingericht is maar waaraan je
nog wel wat kleine dingetjes
mag veranderen en toevoegen
volgens je eigen smaak. (interview Wenneke Savenije,
Pianowereld januari 2016).

