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Altijd al eens willen zwemmen in een zee van violen? Uw kind mee laten lopen in
een fanfare door een oude Amsterdamse kerk? Wegzwijmelen bij poëzie met een
goed glas wijn in de vooroorlogse Provence?
Vriendenconcerten zorgt ervoor dat het komend seizoen niet bij dromen blijft. Het
is de artistiek leiders Pamela Smits en Maarten den Hengst ook dit jaar weer gelukt
in een serie van zeven concerten op een bijzondere wijze componisten en stijlen
met elkaar te vermengen en uw zintuigen te laten prikkelen.
Muziek maken doe je samen. Zo ook bij Vriendenconcerten. Ieder concert nemen
Pamela en Maarten weer diverse vrienden mee op het podium. Gevierde vrienden,
aanstormende vrienden maar bovenal zeer muzikale vrienden.
De bijzondere concertlocatie, de 17e eeuwse Zuiderkerk met een mooie akoestiek,
ving de blik van Claude Monet in 1874 tijdens zijn bezoek aan Amsterdam. Zo
mooi als het nu is, moet het toen ook zijn geweest, want hij kon het destijds niet
laten om de kerk met fijne penseelstreken op het canvas vast te leggen.
Vriendenconcerten verzekert u dit seizoen opnieuw van intieme concerten, waar
musici na afloop gezellig een drankje met u willen drinken, en een plek waar
kinderen ook welkom zijn. Er is niet alleen ruimte voor muziek; een wijnproeverij,
dinerarrangement en spannende workshops staan ook op het programma.
Kortom: wees erbij!
Marijke Eichelsheim, Producent Stichting Vriendenconcerten

Marije Nie – tap
Enno Voorhorst – gitaar
Nadia Wijzenbeek – viool
Leonie Bot – viool
Judith Wijzenbeek – altviool
Pamela Smits – cello
Maarten den Hengst – piano
Krijgt u weleens zin om te dansen als u
klassieke muziek hoort?
Marije Nie tapdanst er op los tijdens dit
zondagmiddagconcert.
Met het beroemde Fandango kwintet van
Boccherini als afsluiter belooft dit een
swingende opening van dit seizoen te
worden.
Neem vooral uw kind(eren) mee! Het zou
zomaar kunnen dat ook hen wordt gevraagd
met de voetjes van de vloer te gaan…

Musical Toys
ANTONÍN DVOŘÁK		
Finale uit ‘Amerikaanse’ strijkkwartet nr. 12
GEORGE ENESCU			
Aubade voor viool, altviool en cello
ALEXANDER ARUTIUNIAN			
Pohádka (sprookje)
ISAAC ALBÉNIZ
Asturias (Leyenda) voor gitaar			
JEAN MARIE LECLAIR
Sonate voor 2 violen opus 3 nummer 5 in e klein
							
– pauze –
SOFIA GUBAIDULINA		
enkele delen uit Musical Toys
FRANSISCO TÁRREGA
Recuerdos de la Alhambra voor gitaar
LUIGI BOCCHERINI
Fandango kwintet voor gitaar en strijkers, G.448
							
		

ZONDAGMIDDAG

7 november
2015

15 november
2015

10:00 - 18:00

AANVANG 16:00

De Canadees David Kutz is naast het geven
van vele solorecitals door heel Europa en
de VS een veelgevraagd tubaïst bij orkesten
als het Saint Louis Symphony Orchestra,
het Koninklijk Concertgebouworkest, de
Zurich Opera en het Symphonie orkest van
Singapore. Momenteel is hij de solo tubaïst
van het Nederlands Philharmonisch Orkest.
David is ook zeer actief in diverse kamer
muziek ensembles, waaronder het Doelen
Ensemble, NedPhO-koperkwintet, het
Asko|Schönberg en zijn duo met slagwerker
Nando Russo. In 2008 was hij op tournee het
blaasorkest Symphonic Impulse in China.
David werd meermaals gevraagd op te treden
op de Internationale Tuba en E
 uphonium
Conferentie en op het Kamermuziekfestival
in Ottawa, Canada. Zijn debuut CD
Pure Imagination wordt in het najaar van
2015 in de Kleine Zaal van het Concert
gebouw gepresenteerd.
Ook als docent wordt David geregeld gevraagd
masterclasses te geven aan conservatoria in
Amsterdam en Den Haag. David studeerde
aan de Queen Universiteit in Kingston Ontario
en de McGill Universiteit in Montreal. In
2003 promoveerde David aan de North
western Universiteit in Chicago en ontving er
zijn doctorstitel in Music P
 erformance en
Music Pedagody.

ILJA KEIZER

REGENTENZAAL
DR. SARPHATIHUIS

TAKASHI KAWASHIMA

ZATERDAGOCHTEND & MIDDAG

Masterclass
BLAZERS DOOR DAVID KUTZ
Dr. Sarphatihuis
Roeterstraat 2
1018 WC Amsterdam
Stichting Vriendenconcerten breidt zich uit
door naast de concertserie masterclasses
en workshops te organiseren. Gelauwerde
musici delen hun kennis en kunde met jong
aanstormend talent en vakstudenten, maar ook
met enthousiaste amateurs. Bovendien zijn de
topmusici zelf ook in de concertserie te horen.
Het Canadese fenomeen en Yamaha Artist David
Kutz zal in deze eerste editie een masterclass
geven voor koper- en houtblazers in de serie
Vriendenconcerten.
Deze masterclass vindt plaats in de prachtige
Regentenzaal van het Dr. Sarphatihuis en staat
open voor alle blazers: vakstudenten, jong talent
en gevorderde amateurs. Zowel solisten als
ensembles zijn welkom!
Entree voor toehoorders gratis.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via de
website. Nadere informatie volgt in september
2015 op www.vriendenconcerten.nl

David Kutz – tuba
Nando Russo – percussie
Pamela Smits – cello
Maarten den Hengst – piano

Hold your breath
Make a wish
Count to three
Come with me
And you'll be
In a world of
Pure imagination
-uit de film Willy Wonka and the Chocolate
factory
Tubaïst David Kutz en slagwerker Nando
Russo, twee fenomenen op hun instrument,
geven een kijkje in de wereld van de reus en
de herrieschopper uit het symfonieorkest.
Samen met celliste Pamela Smits en pianist
Maarten den Hengst spelen zij muziek van
Mozart tot Chick Corea en muziek waarvan de
inkt nog moet opdrogen.
De tuba een lieflijk instrument? Een kinder
liedje op slagwerk? Laat u verrassen tijdens
deze middag vol fantasie en spektakel!

Pure Imagination
MARTIJN PADDING 		
uit Inglorious Pieces: German March voor tuba en
percussie
SERGEI RACHMANINOFF
uit de cello sonate in g klein opus 19:
Andante voor tuba en piano
CHICK COREA
Crystal Silence voor vibrafoon en piano
Children Song voor cello en vibrafoon
MARKUS FAGERUUD
Rambling Elephant Rag voor tuba en piano
BRICUSSE/NEWLEY
Pure Imagination voor tuba, percussie, cello en
piano
– pauze –
W.A. MOZART
Sonate voor cello en tuba in Bes groot
NANDO RUSSO
NEW WORK voor solo percussie			
STEVEN VERHELST
Hogtown Wizzard voor cimbalo, piano en percussie
ETIENNE CRAUSAZ
Two Eastern Folk Dances voor tuba, percussie,
cello en piano		

ZATERDAGAVOND

20 december
2015

30 januari
2016

AANVANG 16:00

AANVANG 20:00

BETTIENA DRUKKER

ZONDAGMIDDAG

David Lucieer - acteur
Pamela Smits - cello
Maarten den Hengst - piano

Brieven aan een
Jonge Dichter

Emi Ohi Resnick - viool
Pamela Smits - cello
Maarten den Hengst - piano

‘Leef nu uw vragen. Misschien leeft u dan
gaandeweg, ongemerkt, op een dag in een
ver verschiet het antwoord binnen.’
- Rainer Maria Rilke

Laat u meevoeren door de samensmelting van
woord en muziek in een intieme setting.
Dit concert heeft geen pauze.

‘Ich lebe und komponiere wie ein Gott,
als wenn es so sein müßte.’
-Franz Schubert

Werken van o.a. Sjostakovitsj, Casals en Suk.

Het monumentale pianotrio in Bes groot
opus 99 van Franz Schubert vormt de
hoofdmoot van dit klassieke concert.
Schubert schreef het trio in het laatste jaar
van zijn leven, op het hoogtepunt van zijn
kunnen als componist.

De intensieve briefwisseling tussen de
dichter Rainer Maria Rilke en zijn protegé
Franz Xaver Kappus vormt de basis van dit
unieke theaterconcert.
In 1929 publiceerde Kappus de brieven van
Rilke, maar niet zijn eigen brieven. Want, zo
schreef Kappus in zijn inleiding: ‘Wanneer
een unieke gigant aan het woord is, past het
de dwergen te zwijgen.’
Acteur Davide Lucieer, bekend uit
o.a Shakespeare's Richard III en de
hitfilm Verliefd op Ibiza, zal samen met
musici Pamela Smits en Maarten den
Hengst de dialoog tussen Rilke en Kappus
reconstrueren waarbij David in de huid van
Rilke zal kruipen en de stem van Kappus
door de muziek zal worden vertolkt.
Tijdloze onderwerpen als de liefde,
seksualiteit, het volwassen worden,
eenzaamheid, kunst en kunstenaarschap
zullen aan bod komen.

Na afloop kunt u tegen speciaal tarief
genieten van een exclusief dinerarrangement
bij het veelgeprezen Restaurant ANNA
(10- van Johannes van Dam), inclusief
Meet & Greet met de artiesten.

Restaurant ANNA
Warmoesstraat 111
1012 JA Amsterdam
Toeslag diner: €50 pp. voor een driegangenmenu, inclusief amuse en wijnen.
Deadline reserveringen: 20 november 2015.
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
Reserveren via de site www.vriendenconcerten.nl

Voor de pauze hoort u verschillende duo's
uit het rijke Duitse repertoire, waarna
vinoloog Sander Salburg u een keur van
bijzondere wijnen uit die regio laat proeven!
Violiste Emi Ohi Resnick is op veler
verzoek wederom te gast in de serie
Vriendenconcerten. Samen met Pamela
Smits en Maarten den Hengst maakt zij
deel uit van het eerder bij ons opgetreden
en veelgeprezen Pentachord Ensemble.

Musik und Wein
JOHAN AUGUST HALVORSEN
Passacaglia op een thema van
G.F. Händel voor viool en cello
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonate voor piano en viool in a, opus 23
			
FELIX MENDELSSOHN
Lied ohne Worte voor cello en piano,
opus 109
– pauze –
Wijnproeverij door vinoloog Sander
Salburg van Wijnkoperij de Hermitage
FRANZ SCHUBERT
Pianotrio nr.1 in Bes groot D.898,
opus 99

ZATERDAGAVOND

21 februari
2016

19 maart
2016

10:00 - 18:00

AANVANG 20:00

MARIJN SCHEERES

ZONDAGOCHTEND & MIDDAG

REGENTENZAAL
DR. SARPHATIHUIS

“Het applaus groeide uit tot een gejoel: zo
voortreffelijk was het spel van de Nederlandse
pianist Maarten den Hengst” - Telegraaf
“Solist Maarten den Hengst sloeg zich gemakkelijk
en met een mooi, helder toucher door de snelle
passages heen, zonder dat zijn virtuositeit omsloeg
in show....” -Trouw
Pianist Maarten den Hengst weet met zijn prachtige
spel zowel kenners als minder ervaren luisteraars
te raken. Naast zijn liefde voor het solo piano
repertoire is Maarten tevens een veelgevraagd
kamermusicus in alle mogelijke bezettingen.
Hij concerteerde op verscheidene nationale en
internationale festivals en maakte concertreizen
naar Duitsland, België, Georgië, Oostenrijk, Costa
Rica, Portugal en Engeland. In de loop der jaren
heeft hij nauw samengewerkt met componisten
als Willem Jeths, Hans Kox en Karl Fiorini. Als
solist werkte hij samen met dirigenten als Jürgen
Kussmaul, Fokko Oldenhuis en Jurjen Hempel.
Naast zijn concertpraktijk heeft Maarten veel
ervaring als docent. In het najaar van 2015 is hij
uitgenodigd om een Masterclass te geven aan de
Akademie für Tonkunst in Darmstadt (Duitsland).
Maarten studeerde aan het Sweelinck
Conservatorium Amsterdam bij Mila Balawskaja
en bij Jan Wijn, en aan de Universität für Musik
und darstellende Kunst in Wenen bij Noel Flores.
Hij volgde masterclasses bij o.a. Vladimir Viardo,
Philip Entremont, Boris Berman, Igor Roma, Jaques
Rouvier, Pascal Devoyon en Menahem Pressler.

Masterclass
PIANO EN KAMERMUZIEK
DOOR MAARTEN DEN HENGST
Dr. Sarphatihuis
Regentenzaal
Roeterstraat 2
1018 WC Amsterdam

Artistiek leider Maarten den Hengst
zal een masterclass geven in de serie
Vriendenconcerten voor zowel pianisten
als kamermuziekensembles. Deze vindt
plaats in de Regentenzaal van het Dr.
Sarphatihuis, een monumentaal pand
in de Plantagebuurt.
De masterclass staat open voor
vakstudenten, jong talent en
gevorderde amateurs. Zowel solisten,
duo’s en grotere ensembles.
Entree voor toehoorders gratis.
Nadere informatie volgt in januari
2016 op www.vriendenconcerten.nl.
Deelnemers kunnen zich aanmelden
via de website.

Daniel Rowland - viool
Sjaan Oomens - viool
Eva van Haaften - viool
Tim Brackman - viool
Giles Francis - altviool
Joël Waterman - altviool
Pamela Smits - cello
Douw Fonda - cello
Een rij aan gevierde én aanstormende
talenten vult vanavond het podium. Onder
aanvoering van Daniel Rowland, de jonge
primarius van het veelgeprezen Brodsky
Quartet uit Londen, worden drie bijzondere
werken uit de kamermuziek literatuur
uitgevoerd.
Het concert begint met het strijkkwintet
in C van Beethoven, waarna cellist Douw
Fonda de gelederen komt versterken in het
strijksextet van Borodin. Tot slot komen de
‘jonkies’ Eva van Haaften en Tim Brackman
erbij om het onvolprezen strijkoctet van
Felix Mendelssohn uit te voeren.
Wij kijken er naar uit deze zelden
uitgevoerde werken live, gespeeld door
bevlogen musici, in ‘onze’ Zuiderkerk te
beluisteren. U ook?

8tet!
LUDWIG BEETHOVEN
Strijkkwintet in C groot opus 29
ALEXANDER BORODIN
Strijksextet in d klein opus postume
– pauze –
FELIX MENDELSSOHN
Strijkoktet in Es groot opus 20

ZONDAGMIDDAG

16 april
2016

22 mei
2016

AANVANG 20:00

AANVANG 16:00

Sarah Ouacrat - fluit
Hajime Konoe- fagot
Levan Tskhadadze - klarinet
Laurens Otto - hoorn
Giorgi Gvantseladze - hobo
Maarten den Hengst - piano
Pianist Maarten den Hengst heeft een
bijzonder blaaskwintet uitgenodigd voor
dit programma geheel gewijd aan Franse
muziek.
Deze mix van gerenommeerde nationale en
internationale musici nemen u allereerst mee
langs Egyptische piramides en het graf van
de oude Franse meester Couperin. Hierna
is het tijd voor een ondeugend feestje en
bezoeken ze de Pin-up girls in de Moulin
Rouge.
Als uitsmijter van dit prikkelende concert
bundelen pianist en blazers nog eenmaal de
krachten in het virtuoze sextet van Poulenc.

La Douce France
MAURICE RAVEL
Le Tombeau de Couperin, voor
blaaskwintet
CLAUDE DEBUSSY
6 Épigraphes antiques L131, voor fluit,
hoorn en piano
– pauze –
JEAN FRANCAIX
L'Heure du Berger, sextet voor piano
en blaaskwintet
FRANCIS POULENC
Sextet voor piano en blaaskwintet in C
groot opus 100

MARIJN SCHEERES

BETTIENA DRUKKER

ZATERDAGAVOND

Abbie de Quant - fluit
Pamela Smits - cello
Maarten den Hengst - piano
"Bij de Quant is alles goud wat er klinkt"
- Leeuwarder courant
In de handen van de alom geprezen Abbie
de Quant verandert haar instrument in
een toverfluit. Met trots verwelkomen
wij op dit slotconcert van het seizoen de
grande dâme van de fluit. Abbie de Quant
speelt met Pamela Smits en Maarten den
Hengst, in wisselende samenstellingen, een
programma waarin de fluit zingt, fluistert,
zindert en swingt.
Na afloop van het concert zal een koud glas
prosecco worden geserveerd om het seizoen
gezamenlijk feestelijk af te sluiten.

Whistle & Blow
CARL MARIA VON WEBER
Trio voor piano, fluit, cello opus 63
HEITOR VILLA-LOBOS
Assobio a jato ('The Jet Whistle') voor
fluit en cello
			
ANDRÉ JOLIVET
Chant de Linos voor fluit en piano
– pauze –
CLAUDE DEBUSSY
Syrinx voor fluit solo
BOHUSLAV MARTINU
Trio voor fluit, cello en piano

ENTREE EN ABONNEMENTEN

STEUN STICHTING VRIENDENCONCERTEN
EN WORD VRIEND VAN ONS

Volwassenen
Entreeprijs aan de kassa
Voorverkoop
Vrienden

€ 18,50
€ 16,50
€ 15,00

Kinderen
Kinderen van 10 tot 18 jaar
Kinderen tot 10 jaar

€ 10,00
gratis

Profiteer van abonnementskortingen!
			
Abonnementsprijzen
7 concerten
€ 100,00
6 concerten
€ 90,00
5 concerten
€ 75,00
4 concerten
€ 60,00

Met de steun van Vrienden staat Stichting
Vriendenconcerten sterk en kan zij blijven
bouwen aan een toekomst waarin topkwaliteit
in de (klassieke) muziek voorop staat.
Vrienden dragen bij aan ontwikkeling van
randprogrammering, verrassende concerten
en programma’s.

Abonnementsprijzen Vrienden
7 concerten
6 concerten
5 concerten
4 concerten

Stichting Vriendenconcerten heeft in korte
tijd al veel bereikt:
•	Reguliere concerten en masterclasses
•	Onvergetelijke muzikale momenten in
combinatie met culinaire proeverijen
•	Een begrip in de buurt en een stijgend
publieksaantal
•	Erkenning door gerenommeerde fondsen en
toekenning culturele ANBI-status

Studenten
Op vertoon van geldige
studentenkaart

€ 10,00

€
€
€
€

90,00
82,50
70,00
57,50

Groepskorting: alleen in de voorverkoop!
bij bestellingen van 4 of meer kaarten
per kaart
€ 15,00
Stichting Vriendenconcerten
ABN AMRO: NL45 ABNA 0537 6046 93
Kaarten en reserveringen
www.vriendenconcerten.nl
Telefoon: +31 6 1992 6938
info@vriendenconcerten.nl
Zaal en kassa open
45 minuten voor aanvang van een concert
Zaterdag vanaf 19:15 uur
Zondag vanaf 15:15 uur

Vriend worden
Graag verwelkomen wij u als nieuwe Vriend.
Als dank voor uw Vriendschap geniet u
van kortingen, exclusieve aanbiedingen en
speciale Vriendenaanbiedingen. Word Vriend
à € 35 per jaar, of Gezinsvriend* à € 50 per
jaar. Meldt u zich aan als nieuwe Vriend via
www.vriendenconcerten.nl
* geldig voor alle leden van een gezin

Exclusief voor Vrienden
•	Als eerste reserveren voor het nieuwe seizoen
•	Exclusieve Vriendenkorting: u betaalt als
Vriend € 15,- voor een kaartje i.p.v. de
reguliere € 18,50
•	2 x per jaar Vriendennieuws met kijkjes a
 chter
de schermen en winacties
•	Vriendenpas met een unieke code
Doneren
Stichting Vriendenconcerten is als culturele
ANBI geregistreerd. Steeds meer mensen
besluiten een cultureel doel te ondersteunen
met een gift. U kunt vanwege de culturele
ANBI-status profiteren van een extra belastingaftrek. Dankzij de Geefwet kunt u bij uw

belastingaangifte uw schenking nu verhogen
met een ‘culturele multiplier’ van 25%.
(afhankelijk van bepaalde voorwaarden).
Voor meer informatie over Stichting Vriendenconcerten, zie www.vriendenconcerten.nl of
neem contact op via info@vriendenconcerten.nl

MET DANK AAN...
Deze concerten zijn er niet zomaar. Heel graag willen wij de sponsoren, donateurs,
vrijwilligers en Vrienden, het bestuur van de Stichting Vriendenconcerten danken voor hun
steun en actieve rol om ook dit seizoen weer een mooie concertserie mogelijk te maken.
Pamela Smits en Maarten den Hengst
Artistieke leiding

Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam
(020) 308 03 99
www.zuiderkerkamsterdam.nl
En gesponsord door:
Gesitueerd tussen het Waterlooplein
en de Nieuwmarkt.
Metrostation Nieuwmarkt, uitgang
Nieuwe Hoogstraat.
Drie parkeergarages op loopafstand.

Onze donateurs

‘T AMSTERDAMMERTJE

Amsterdam CS

- Voor APK en Alle werkzaamheden aan uw auto -
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Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
Stichting Het Amsterdamsche Fonds
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
Dr. Hofstee-Stichting
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Genootschap Nederlandse Componisten
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De serie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zuiderkerk

WATERLOOPLEIN

Voor meer informatie over de serie Vriendenconcerten
en/of Stichting Vriendenconcerten: www.vriendenconcerten.nl

www.vriendenconcerten.nl

