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CONCERTSERIE 2018 – 2019

Stichting

Muziekkring Wijchen
30-09-2018 Lucie en Ksenia (piano / cello)
28-10-2018 Trio Cortado (fluit / althobo / basklarinet)
25-11-2018 Oesi, Basilova, Valkenburg
(cello / piano / zang)
6-01-2019 Gut Feelings (kwartet cello/gamba)
3-02-2019 Beth & Flo (pianoduo)
17-03-2019 La Cicala (blokfluit, cello en klavecimbel)
7-04-2019 Veldtbergen Trio (hoorn, klarinet en piano)
28-04-2019 Micheline van Hautum (zang met gitaar)

De concerten zijn in ‘De Schakel’ in Wijchen
Pius XII straat 85, 6602 BE - aanvang 14.00 uur

Let op de publicaties in de dag- en weekbladen en
kijk op de website: www.muziekkring-wijchen.nl
ABONNEMENTEN ENZ. ZIE VERDER IN DIT BOEKJE

Het is de werkgroep Programmering – ook in een nieuwe
samenstelling - weer gelukt om voor het 39e seizoen een
prachtig en gevarieerd programma samen te stellen.
De concerten in het komende seizoen zijn in elk geval
veelbelovend. Ook voor de komende seizoenen en zeker
bij het 40 jarig bestaan van de Muziekkring, streven wij er
naar de concerten op het huidige peil te houden.
Wij kunnen dat mede dankzij u als toehoorder, de steun van
onze trouwe adverteerders en niet te vergeten de bijdragen
van onze vrienden. Het bestuur van de Stichting Muziekkring
Wijchen wenst u een prachtige concertserie, waarin u weer
kunt genieten van uiteenlopende klanken.
Rob Hermsen,
Voorzitter

Markt 27 – 6602 AN Wijchen – Tel. 024 6411 2363

driessen@elektrovakman.nl

Radio – TV – Witgoed - Inbouwapparatuur

30 september 2018
201
Lucie en Ksenia (piano en cello)

Het duo Lucie Stepanova (cello) en Ksenia Kouzmenko
(piano) spelen een Frans, Tsjechisch en Spaans programma.
Het begint met ‘Pohádka’ van de Tsjechische componist Leoš
Janáček.. De Muziek van dit romantische sprookje werd
gedeeltelijk gebruikt in twee beroemde films; ‘Ondraag
aglijke
lichtheid van het bestaan’ en ‘De ontdekking van de hemel’
van Harry Mulisch.
Een andere Tsjechische componist, Josef Páleníček,was een
bekend pianist en liefhebber van Bach. Van hem op het
programma de bijzondere Variaties op het beroemde
koraalthema van Bach, ‘O Haupt voll Blut und Wunden’.
De Sonate voor cello en piano van Claude Debussy is de
eerste uit een serie van zes sonates die hij had gepland. Hij
schreef ze op latere leeftijd. Uiteindelijk voltooide hij er drie.
Hij liet zich voor deze cellosonate inspireren door muziek van
de barokcomponist Couperin.
Het volgende is ook van Debussy. Hij hield erg van Spaanse
muziek en was onder de indruk van het Alhambra in Granada.
Granada
De prélude
rélude ´La Puerta del vino´ is een ode aan het Alhambra.
Dit werk voor piano solo verbindt de Franse: de ´Siete
canciones populares españolas´. Deze gearrangeerde
Spaanse volksliederen, voor cello en piano, staan garant voor
een gepassioneerd slot van het concert.
www.kseniakouzmenko.com

28 oktober 2018
Trio Cortado (fluit / althobo / basklarinet)
Sinds december 2012 vormen Hannah de Witte, Arthur
Klaassens en Jasper Grijpink het bijzondere Trio Cortado.
De drie blazers kennen elkaar van hun gezamenlijke studietijd
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
De ongebruikelijke samenstelling van fluit, althobo en
basklarinet viel al snel bij het publiek in de smaak. De unieke
bezetting heeft wel als gevolg dat er geen enkel stuk voor
deze combinatie van instrumenten was geschreven. Eén
oplossing hiervoor is het zelf bewerken van bestaande
muziek. Dit geeft het trio de mogelijkheid veel verschillende
muziek te spelen. Meesterwerken uit de klassieke tijd (Bach,
Beethoven, Mozart) afgewisseld met (Ravel, Debussy,
Honneger en Schumann) en ook met 'moderne muziek' van
onder andere Elliott Carter. De arrangementen die Trio
Cortado speelt zijn allemaal door de spelers zelf
gearrangeerd.
Het maken van compleet nieuwe muziek laten ze liever over
aan hun componerende collega's. Een aantal daarvan ging de
uitdaging aan. In augustus 2013 is 'Slot Machine' van
Christiaan Richter in première gegaan. Dit is het eerste stuk
dat speciaal voor Trio Cortado is gecomponeerd en Richter
maakt hierin gebruik van maar liefst 9 instrumenten: piccolo,
fluit, altfluit, hobo, althobo, esklarinet, klarinet in A- & Bbklarinet en basklarinet.

www.triocortado.nl

25 november 2018
201
Oesi, Basilova & Valkenburg (cello / piano / zang)
De Zuid-Afrikaanse contrabassist James Oesi (Londen, 1988)
studeerde eerst in Rusland voordat hij in 2009 naar Nederland
kwam. Vier jaar geleden studeerde hij op het Koninklijk
Conservatorium Den Haag af met een 10 plus aantekening.
Een
en unicum: hij is de enige contrabassist ooit die er een
masterstudie solo contrabas volgde. In het afgelopen
decennium heeft James een levendige carrière voor zichzelf
gevestigd als een solo contrabassist. Aangezien het repertoire
voor de contrabas beperkt is, speelt hij net zo makkelijk
werken voor cello, viola en – zelfs – viool.

Helena Basilova werd geboren in Rusland maar groeide op
in Nederland. Helena’s brede belangstelling voor muziek
openbaart zich in haar zeer gevarieerd repertoire. Toch voelt
ze nog altijd een sterke band met Russische muziek. Haar
piano-carrière
carrière nam een vlucht na de toekenning van de
Debuut Serie Concert Tour in 2008. Helena speelde sindsdien
in de belangrijkste concertzalen van Nederland waaronder Het
Concertgebouw, Muziekcentum Vredenburg en in de
Oosterpoort. Vervolgens leidde deze tour tot optredens in heel
Europa, Zuid-Amerika en de VS.
Ellen Valkenburg behaalde haar bachelor in 2012 aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag met een mooie
onderscheiding ‘voor authenticiteit in keuze en uitvoering van
het programma’. In 2014 sloot zij daar haar masterstudie zang
af bij Maria Acda en Sasja Hunnego.. In 2011 heeft Ellen
deelgenomen aan de mastercursus ‘Poetry and Performance
of the German Lied’, georganiseerd door het Franz-Schubert
Schubertinstitut in Baden bei Wien. Daar volgde ze masterclasses bij
onder anderen Elly Ameling, Irwin Gage, Rudolf Jansen,
Robert Holl en Barbara Bonney.

Voor Є 60,- heeft u een abonnement voor 8 concerten.
Door het bedrag over te maken op het rekeningnummer:
NL97 RABO 0118350919 t.n.v. de Stichting Muziekkring
Wijchen. De jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang.
Het abonnement is niet persoonsgebonden. Wel moet men
altijd het abonnement tonen. Reserveren is niet mogelijk.
Kaarten zijn voor € 10,- contant verkrijgbaar aan de kassa.
Kadobonnen à € 11,- zijn tijdens de concerten te koop.
Bel 024 641 4496 of email: muziekkringwijchen@hotmail.nl
uziekkringwijchen@hotmail.nl

6 januari 2019
201
Gut Feelings (kwartet celli & gamba)
Vier musici, die hun sporen al verdiend hebben als solist en in
ensembles en orkesten,, blijken elkaar op het podium enorm te
inspireren. Barokcello,
arokcello, violoncello piccolo en viola da gamba.
gamba
De gezelligheid en vakkundigheid van deze groep blijkt bij het
publiek enorm aan te slaan.

René Berman is sinds 1994 solocellist van het Gelders
Orkest en hoofdvakdocent aan het conservatorium van
Arnhem. Hij studeerde bij Ben de Ligt, en daarna bij William
Pleeth. Hij volgde cursussen bij Milos Sadlo, Tibor de Machula
en Frances-Marie Uitti
Jan Insinger begon met cellolessen aan de muziekschool
ziekschool bij
Lenian Benjamins aan
an het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam. Momenteel is hij solocellist van Holland Symfonia
en, met klassieke cello, lid van het Nepomuk Fortepiano
Quintet, het Nederlands Barytontrio en de
e van Swieten
Society.
Marike Tuin begon met cellolessen aan de muziekschool bij
Otto Berg. Ze begon vervolgens haar studie 'moderne' cello
aan het Utrechts Conservatorium bij Lenian Benjamins maar
stapte na enige tijd over op barokcello. Ze voltooide deze
dez
studie aan het conservatorium van Amsterdam, waar ze
achtereenvolgens bij Wouter Möller en Jaap ter Linden
studeerde. Met haar gambastudie begon ze in Ierland.
Frank Wakelkamp studeerde "moderne" cello aan het
Utrechts Conservatorium. Masterclasses volgde hij bij Frans
Brüggen, Heinrich Schiff en Christophe Coin. Bij Viola de
Hoog studeerde hij af als Uitvoerend Musicus barokcello. Als
orkestmusicus werkte hij met Anima Eterna, Concerto
d'Amsterdam, Les Musiciens du Louvre, Al Ayre Español. Met
de dirigenten
irigenten Jos van Immerseel, Eduardo Lopez Banzo, Erik
van Nevel en Ton Koopman.
Maar
aar ook als solist speelde hij celloconcerten van Vivaldi,
Boccherini, Haydn en Saint-Saëns.
www.gutfeelings.nl

3 februari 2019
Beth & Flo (pianioduo met een ‘vleugeltje’ theater!)
Elsbet Remijn en Claudette Verhulst studeerden klassiek
piano. Ze leerden elkaar kennen in de klas van Rian de Waal
op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Elsbet en
Claudette behaalden daar in 2014 hun Masterdiploma,
respectievelijk bij Ellen Corver en David Kuijken. Zij namen
ook met succes deel aan verschillende concoursen, zoals het
concours van de SJMN en het Prinses Christina Concours.
Masterclasses voor solo-repertoire volgden ze bij onder
anderen Igor Roma, Ronald Brautigam, Paul Badura-Skoda
en Ilona Timchenko.
Omdat zij ook affiniteit hebben met theater, besloten zij dit te
integreren in hun concerten. Zo ontstond in 2013 het duo Beth
& Flo; een pianoduo dat klassieke recitals geeft en deze
opluistert met gesproken en gezongen woord. Muziek in een
verhaal of context plaatsen en interactie met het publiek zijn
belangrijke elementen in de concerten van Beth & Flo.
Zij hebben al op verschillende podia gestaan. Onder meer in
Het Concertgebouw Amsterdam, TivoliVredenburg Utrecht,
Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven en de Oosterpoort te
Groningen. In 2017 gaven zij concerten in New York en op
Sicilië waar zij bij hun deelname aan IBLA Grand Prize met
een 8,7 onderscheiden als ‘Most Distinguished Musicians’.
Vandaag spelen Beth & Flo o.a. werken van Rachmaninov en
het symfonische gedicht Die Moldau van Smetana in zijn
bewerking voor piano quatre-mains.

https://bethflo.com

17 maart 2019
La Cicala (blokfluit / cello / klavecimbel)
La Cicala, opgericht in 2011 door Inês d’Avena is gewijd aan
het verkennen van de rijke en boeiende Napolitaanse barokmuziek. Het ontleent zijn naam aan de Cicade, het ‘zingende’
insect, hoorbaar in de zomer ’s avonds in Zuid-Europa.

La Cicala wordt gevormd door jonge internationale musici.
Allemaal zijn ze actief in gerenommeerde ensembles zoals
het Amsterdam Baroque Orchestra, Bach Collegium Japan,
Orkest van de Achttiende Eeuw, en Orkest van het tijdperk
van de Verlichting. De dubbel-CD La Cicala’s is met veel lof
ontvangen door de gespecialiseerde internationale pers.
Inês d'Avena blokfluit (1983, Rio de Janeiro) kwam in 2001
naar Nederland om zich bij Reine-Marie Verhagen, Sébastien
Marq en Peter van Heyghen op het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag te specialiseren in Oude Muziek. In 2007 sloot zij
de studie af met een Bachelor- en Master Degree. In 2015
promoveerde zij in Leiden op een onderzoek over de blokfluit
in het barokke Napels.
Claudio Ribeiro (São Paulo) begon zijn studie piano in 1983.
In 1994 werd hij toegelaten tot de Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP). Hier studeerde hij clavecimbel bij
Edmundo Hora en behaalde zijn Bachelor in Koor- en
Orkestdirectie. In 2004 behaalde hij zijn Bachelor diploma en
in 2006 zijn Master diploma aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag bij Jacques Ogg.
Rebecca Rosen (1978, Los Angeles) begon op haar negende
met de studie cello. Na het behalen van haar Bachelor of Arts
Degree in muziektheorie aan de Universiteit van Los Angeles
in 2000 begon zij de specialisatie in barokcello bij professor
Elisabeth LeGuin. Daarnaast volgde zij masterclasses bij o.a.
Phoebe Carrai en Christophe Coin. Zij studeerde aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag waar zij in 2007
afstudeerde als student van Jaap ter Linden.
www.lacicala.nl

Chinees Indisch Restaurant

Touwslagersbaan 28, 6602AL Wijchen, T. 024 641 3470
Maandag
andag t/m woensdag 15:30 tot 21:30 uur
Donderdag t/m Zondag en feestdagen van 12:00 tot 22:00 uur
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7 april 2019
Veldtbergen Trio (hoorn, klarinet en piano)

Hoornist Henk Veldt (1985) heeft in diverse orkesten en
ensembles gespeeld. Hij heeft ervaring met blaas- en
symfonieorkesten, kamermuziekensembles als ook met
musicals en met name blaasensembles. Henk was
hoornaanvoerder in het Noordhollands Jeugdorkest, Nationaal
Jeugd Fanfare Orkest en is momenteel hoornaanvoerder in
het VU-Orkest te Amsterdam.
Klarinettiste Nicole van Jaarsveld (1983) was met haar
ensembles te horen in de kleine zaal van Het Concertgebouw
en het Muziekcentrum Vredenburg. Ze won tweemaal de
kamermuziekmarathon van het Utrechts Conservatorium, dat
te horen was op Radio 4 vanuit het Concertgebouw. Ook was
Nicole met Duo Heemsbergen & Van Jaarsveld het Vivezza
Trio te gast in het programma Viertakt Podium van Radio 4.
Angélique Heemsbergen, de jonge en dynamische
Utrechtse pianiste, studeerde succesvol af in de Master of
Music in Performance. Door haar passie en liefde voor de
piano en het muziekvak is ze zeer breed inzetbaar als
professioneel solo pianist, begeleider en repetitor. Angélique
heeft meerdere jaren ervaring in de begeleiding van vocale en
instrumentale musici en is ook in de kamermuziek bekend met
klassieke en hedendaagse stijlen.
De combinatie van hoorn, klarinet en piano geeft een
aangename combinatie van warme klanken en veelzijdigheid
waar het trio graag mee aan de slag gaat.

28 april 2019
Micheline Van Hautem (zang ´A la Carte´)
Micheline Van Hautem, de Vlaamse deerne, trok 15 jaar
geleden de wijde wereld in gewapend met haar stem, gitaar
en laptop. Haar eerste stop was New York, een smeltkroes
van inspirerende culturen. Om zich te onderscheiden, zong ze
vooral liedjes in het Frans, met name Brel en Piaf. Dit leidde
tot meerdere uitverkochte concerten in de Florence Gould Hall
in Manhattan. Terug in Europa kreeg ze een warm onthaal in
een uitverkocht Amsterdams Concertgebouw.
Haar eerste CD, Chocolat, is een selectie songs opgenomen
met medewerking van The Alessi Brothers, Erik de Jong
(Spinvis), Tim Finn (Crowded
wded House) en Mathilde Santing.
Met haar volgende CD ‘La Musique’ keert Micheline terug
naar haar eerste liefde: de muziek van Jacques Brel.
Met CD 'Creme de la Crème' die Micheline opnam met haar
sparring partner, gitarist Erwin van Ligten is een CD met
verrassend nieuwe Franse vertalingen van songs van
Boudewijn de Groot, Frank Boeijen en zelfs Urbanus. Op het
podium zijn Micheline & Erwin niet te versmaden en trekken
volle zalen in Nederland en België. Als geen ander speelt ze
met de stem en met de emotie en doet ze het publiek op
indrukwekkende wijze muisstil worden.
Producer Erwin van Ligten (Surabaya, 1957),
1957) gitarist en
sparringspartner van Micheline werkt al jaren met diverse acts
en artiesten, waaronder Dizzy Man’s Band, Bertus Borgers,
Barry Hay, Angela
ela Groothuizen en Berget Lewis,
Lewis Mathilde
Santing, Frédérique Spigt, Chris Hinze en Astrid Seriese.
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