
 

 

 
 
 

Vriendenconcerten seizoen 2017-2018 
 
 

1. Zondagmiddag 15 oktober 2017, aanvang 16:00.  We’d like to introduce… 

Cello/piano recital met Pamela en Tobias. Niet alleen introduceren we Tobias als gast-programmeur  

en pianist van dit seizoen, maar het is tevens een voorproef en vooruitblik op wat er in de serie nog gaat 

komen met een Tsjechisch- en Frans programma en vele ‘onbekendere’ juweeltjes.  

  

 
2. Zaterdagavond 25 november 2017, aanvang 20:00. Apprenti et Maître 
Voor dit concert zal violist Piotr Jasiurskowski zich bij Pamela en Tobias voegen.  

Er wordt ingezoomd op de lijn van leraar-leerling van Saint-Saëns naar Fauré tot Ravel. Prachtige Franse 

romantiek wordt tot klinken gebracht, met o. m. de Vioolsonate Posthume van Ravel en  

Saint-Saëns La Muse et la Poète. 

 

 
3. Zaterdagavond 13  januari 2018, aanvang 20:00. Hungarian Canvas 
Muziek en schilderkunst komen samen in een live performance met Music Painter Maryleen Schiltkamp. 

Op het programma o.a. twee Hongaarse historisch belangrijke -want technische baanbrekend- meesterwerken; 

Liszt‘s Sonate voor piano solo en Kodály‘s Sonate voor cello solo.  

 

 
4. Zaterdagavond 17 februari 2018, aanvang 20:00. Ma Vlast: My homeland Czechia 
Tsjechisch kamermuziek programma samen met violisten Valentina Svyatlovskaya en Tim Brackman, en 

altvioliste Francien Schatborn. Veel juweeltjes uit de Tsjechische romantiek, waarbij Dvořak’s bekende 

Pianokwintet niet ontbreekt – een crowdpleaser! 

 

 
5. Zondagmiddag 25 maart 2018, aanvang 16:00. Sax-escapades 
Een concert met de saxofoon in een markante rol. De internationaal vermaarde saxofonist Arno Bornkamp 

treedt op, en zijn SAX-ensemble neemt de rol van orkest op zich in 3 concertante werken: Gershwin’s 

Rhapsody in blue, het Celloconcert van Gulda, en de Escapades van filmcomponist John Williams.  

Ook klinkt een première van een nieuwgeschreven werk voor de zeldzame combinatie sax, cello en piano. 

 

 
6. Zaterdagmiddag 21 april 2018, aanvang 16:00. Meneer Tobias en het Zwarte Monster 

Hoe klinkt tijd? Kindervoorstelling i.s.m. Theaterproductiehuis Oorkaan. Pianomuziek van meesters als  

Chopin, Mozart, Satie en Debussy. Leuk voor kinderen vanaf 4 jaar en hun fantasierijke ouders!! 

 

 
7. Zondagmiddag 3 juni 2018, aanvang 16:00. Cinematic Music 
Concert samen met klarinettist David Kweksilber en violist Pieter van Loenen. Filmische muziek van o.a. 

filmcomponisten John Williams, Henry Mancini en Nino Rota, en Stravinsky’s beeldende  

l'Histoire du soldat over een soldaat die zijn viool verruilt in een deal met de duivel.    
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