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Vooraf...

Welkom op deze zeer bijzondere – 13e editie - van Festival Via Musica. Na twaalf edities 

met een land, stad of streek als thema, wilden wij iets anders. Een denkbeeldige reis met 

als inspiratiebron een bekend persoon. Daarom lieten we ons voor de programmering 

inspireren door de dichter, filosoof, natuuronderzoeker en wetenschapper Goethe. We 

hadden en hebben een uniek programma samengesteld. Je hoeft geen Goethe kenner of 

liefhebber te zijn om dit festival te waarderen. Goethe is voor ons de kapstok geweest 

om een programma van de Middeleeuwen t/m 20e eeuw aan te hangen. Zelf werden we 

steeds enthousiaster.

En daar kwam de corona-crisis. Het werd stil. Geen concerten, zoveel mogelijk 

thuisblijven. Natuurlijk zijn wij in de 21e eeuw bevoorrecht, we hebben internet, TV, 

audioapparatuur. We hoeven ons niet te vervelen. Maar er gaat niets boven een live 

uitvoering, het samen beleven van muziek, de interactie tussen publiek en musici. Daarom 

zijn we heel blij dat we – in aangepaste vorm – twee dagen samen met jullie kunnen 

optrekken. Kunst is meer dan vermaak of tijdverdrijf. We hopen dat jullie samen met ons je 

wilt verwonderen, verbazen, opwinden, kalmeren, genieten en laten verrassen. Meer dan 

ooit voelen we de noodzaak om met elkaar deze tijdloze traditie levend te houden!

Zoals Goethe het al zei: “Ach god! De kunst is lang en ons leven zo kort.”

Achteraf...

De “Goethe editie” van Via Musica eindigt niet op 8 augustus. Ons verhaal is nog 

niet compleet. We begonnen op 21 juni, met “Goethe en de Sturm und Drang” in de 

Beleving Zeewolde, gingen verder op 19 juli in de Warmonderhof Dronten met “Goethe 

als natuurliefhebber” en na augustus, zodra het weer mogelijk is, volgen de andere 

programma’s, o.a.: de 5e symfonie van Schubert en de 40e van Mozart op 22 november 

in de Agora in Lelystad – Egmont van Beethoven en die Erste Walpurgisnacht van 

Mendelssohn in het voorjaar van 2021! Op de website komen de data en natuurlijk houden 

we u zoveel mogelijk op de hoogte.

David Rabinovich

Marion Boshuizen
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Vrijdag 7 augustus
Goede Rede, Almere-Haven

• 14:00 uur; Duo Meri Khojayan - viool & Robert Poortinga – piano 
• 16:30 uur; Tobias Borsboom - piano  
• 20:00 uur; Karin Strobos - mezzosopraan & Ernst Munneke – piano.  

Regie: Klaus Bertisch 

14:00 Duo Meri Khojayan - viool & Robert Poortinga – piano

Goethe en muziek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Deze zeer invloedrijke schrijver 
was de bron van inspiratie voor vele componisten. Neem bijvoorbeeld Johannes Brahms die 
Goethe als zijn favoriete schrijver zag of Robert Schumann die zijn huwelijksgeschenk, de 
liederencyclus ‘Myrthen’, voor zijn vrouw Clara, opende met de ‘Widmung’, een gedicht van de 
grote dichter. 

Het waren niet alleen de romantici die Goethe eerden met hun muzikale gave. Ook Beethoven 
en Schubert achtten Goethe als een genie. Schubert heeft in totaal tachtig gedichten in 
liedvorm vereeuwigd en Beethoven, die veel tijd met Goethe spendeerde, schreef in zijn 
brieven met veel bewondering. Onder andere zijn beroemde Egmont overture is gebasseerd op 
het werk van de dichter.

Deze vier componisten zijn de bouwstenen van dit programma. Beginnend met de typische 
lyriek van Schubert komen we bij de standvastige vierde sonate van Beethoven. Dit werk staat 
in perfect contrast tussen de sonatine van Schubert en de drie romancen van Schumann. Het 
programma zal besloten worden met de prachtige eerste sonate van Brahms.

Franz Schubert  Sonatine in a mineur op.137 no.2 
1797-1828 Allegro moderato
 Andante
 Menuetto: Allegro
 Allegro

Ludwig van Beethoven  Sonate no.4 in a mineur Op.23 
1770 - 1827  Presto
 Andante scherzoso, più allegretto 
 Allegro molto

Robert Schumann 3 Romancen op.94 
1810-1856 I. Nicht schnell 
 II. Einfach, innig 
 III. Nicht schnell 
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Johannes Brahms Sonate no.1 in G majeur op.78
1833-1897 Vivace ma non troppo 
 Adagio – Più andante – Adagio
 Allegro molto moderato

Robert Poortinga 
Robert heeft 6 jaar gestudeerd bij de gerenommeerde Georgische pianodocente Tamara 
Poddubnaya. Aanvankelijk aan het conservatorium in Groningen, maar na het behalen van 
zijn propadeuse is hij op uitnodiging van mevr. Poddubnaya meegegaan naar het Long Island 
Conservatorium in New York voor een zeer intensieve studie. In december 2012 is Robert daar 
summa cum laude afgestudeerd. Na zijn studie in New York heeft Robert o.a. gestudeerd bij: 
Konstantin Bogino (Italië) en Jean Francois Bouvery (Frankrijk). Hij neemt jaarlijks deel aan 
meerdere festivals in binnen- en buitenland. Verder heeft Robert concerten gegeven in Bethel 
ME (Gould Academy). WMP Concert Hall, Manhattan (NY) en Merkin Hall (NY). Na het behalen 
van zijn tweede Bachelor en master voor 
klassiek-piano heeft hij zich volledig gericht 
op het repertoire voor viool en piano. 

Meri Khojayan 
Meri heeft haar muzikale studie in eerste 
instantie gedaan in Yerevan, Armenië, waar 
zij tot de beste student van het studiejaar 
2008/2009 werd uitgeroepen. Zij is met 
lof afgestudeerd bij Eduard Tadevosyan. 
Daarna heeft zij 5 jaar gestudeerd aan 
het conservatorium van Maastricht bij Boris Belkin. Meri heeft deelgenomen aan diverse 
competities en festivals in diverse plaatsen in Europa, USA en Azië. Ze heeft meerdere 
prijzen gewonnen met haar muzikale talenten, waaronder de eerste prijs in de Khatchaturian 
competitie en de eerste prijs bij de Henri Koch internationale viool-competitie . Tijdens de 
vele concerten met orkest heeft Meri o.a. Valery Gergiev en Jorma Panula samengewerkt. 
De diverse orkesten waar ze mee soleerde zijn: zoals het Pools Filharmonisch Orkest, het 
Filharmonisch Orkest Zuid Nederland en het Filharmonisch Orkest van Dubai. 

Duo Meri en Robert werken als echtpaar zeer intensief samen. Maart 2017 hebben zij de 
eerste prijs voor viool solo, eerste prijs voor begeleiding en de ‘Grand-Prix’ voor kamermuziek 
gewonnen tijdens de ‘Musical Fireworks Competition’ te Baden-Württenberg. Ze speelden o.a. 
De viool sonates van Beethoven integraal in Amerika en de Sonaten van Brahms in Duitsland 
en Nederland. Inmiddels studeren ze sinds Oktober 2018 aan de prestigieuze ‘Accademia di 
Musica’ in Turijn bij Enrico Pace en Lukas Hagen. In 2019 hebben ze een prijs behaald op Luigi 
Nono kamermuziek competitie te Turijn. Inmiddels heeft het duo recitals in: Nederland, Spanje, 
Italië, Duitsland, Oostenrijk en Amerika gegeven.
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16:30 Tobias Borsboom  - piano

Goethe was in zijn tijd al een vooraanstaande figuur die een hoog aanzien genoot in de 
literaire wereld, maar ook door componisten als Beethoven en Schubert werd vereerd. 
Tegenwoordig wordt hij vaak neergezet als het boegbeeld van de Duitse cultuur.
Misschien niet onterecht aangezien zijn werk en filosofie een grote stempel gedrukt 
hebben op de culturele ontwikkelingen en richting van zijn tijd. Zijn leven zelf beschouwde 
hij als zijn grootste kunstwerk. Maar ook na zijn dood behield hij een nauwelijks te 
overschatten aantrekkingskracht. 

Tijdens deze muzikale bloemlezing gebaseerd op enkele van Goethes belangrijkste 
werken speelt Borsboom  repertoire die direct of zijdelings op Goethes werk is gebaseerd.

Goethe & Wilhelm Meisters Wanderjahre
 1. F. Liszt - Années de pélèrinage, livre I: 4. Au bord d’une source (Schiller)
 2. L. Godowsky - Java Suite - Gamelan 
Goethe & Faust
 3. F. Liszt - Mephisto Waltz I, S514 
 4. F. Schubert/Liszt - Gretchen am Spinnrade 
Goethe & Ballade: Der Erlkönig
 5. F. Schubert/Liszt - Erlkönig 
Intermezzo
 6. J. Brahms - Ballade, op. 10 nr. 2  
Goethe & Ballade: Der Zauberlehrling
 7. P. Dukas - l’Apprenti Sorcier (transc. Gyorgy Sandor) 

Tobias Borsboom
Tobias Borsboom onderscheidt zich als 
een van ‘s Nederlands bekendste jonge 
pianisten met zijn fijnzinnige pianistische 
kwaliteiten en poëtische, kleurrijke 
interpretaties. 

“Hij speelt (...) met grote bevalligheid, de 
nodige dramatiek en een juweel van een 
toucher”- Trouw

“Borsboom is een bespiegelende pianist, wat vooral in Chopins Nocturne nr. 4 naar voren 
komt, waarin hij het vilt de snaren laat aaien.” - Volkskrant

“(...) we bevinden ons wel in een fantasierijke en zeer afwisselende wereld die de grote 
pianistische kwaliteiten van Borsboom tot in de finesse recht doet (...) hij doet ermee 
wat hij wil, hij tovert associaties en connecties uit een imaginaire hoge hoed. Is dat niet 
synoniem aan tovenarij?” - OpusKlassiek
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Als winnaar van de Dutch Classical Talent Award speelt hij sinds 2015 in de concertzalen 
van Nederland. Zijn solorecitals geven blijk van zijn belangstelling voor hedendaagse 
muziek en zijn debuutalbum Wanderer (Label 7 Mountain Records, 2017) is met veel lof in 
de pers en media onthaald.

Tobias toont zich een veelzijdig en creatief musicus, die ook op het gebied van 
kamermuziek zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Ook gaat hij graag de samenwerking 
aan met andere theater- en kunstvormen. Tobias Borsboom is oprichter en leider van 
theatergroep De Schubertianen waarin de spelers in de huid kruipen van de artistieke 
vrienden van Schubert, en in de voorstelling De Housewarming 1826 houden zij een feest 
ter ere van hun grote vriend. 

De achterliggende jaren was Tobias eveneens prijswinnaar op concoursen als het 
YPF Piano Competition, het Concertgebouw Entree Kamermuziek Concours en het 
Prinses Christina Concours en meer. Hij voltooide in 2013 zijn master-opleiding aan het 
Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn. Daarvoor studeerde hij aan de Jong talent 
afdeling van het Utrechts Conservatorium bij Paolo Giacometti. Hij volgde masterclasses 
bij internationaal gerenommeerde musici als Maria João Pires, Klaus Hellwig, Georg 
Friedrich Schenck, Geoffrey Douglas Madge en Jan Boguslaw Strobel.
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20:00 Programma ‘Goethes vrouwen’ 

Klaus Bertisch – Tekst en Regie
Karin Strobos – Mezzosopraan 
Ernst Munneke – Piano 

Othmar Schoeck (1886-1957)  - Parabase 

Franz Schubert (1797-1828)  - Gretchen am Spinnrade 
Richard Wagner (1813-1883) - Ach neige, du Schmerzensreiche (Melodram) 
Ludwig van Beethoven (1770-1827)  - Es war einmal ein König 

Franz Liszt (1811-1886)    - Über allen Gipfeln ist Ruh/Wanderers Nachtlied 

Richard Strauss (1864-1949)  - Zugemessne Rhythmen 
Ludwig van Beethoven    - Freudvoll und leidvoll
    - Die Trommel gerühret 
Franz Schubert   - Der Rattenfänger 

Nicolai Medtner (1880-1951)  - Über allen Gipfeln ist Ruh/Wanderers Nachtlied 

Franz Schubert    - Heidenröslein 
Hugo Wolf (1860-1903)   - Philine 

Charles Ives (1874-1954)   - Ilmenau / Über allen Gipfeln ist Ruh 

Hugo Wolf    - So lasst mich scheinen 
Pjotr lljitsj Tsjaikovsky (1840- 1893) - Nur wer die Sehnsucht kennt 
Franz Schubert    - Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n 

Robert Schumann (1810-1856)  - Über allen Gipfeln ist Ruh/Wanderers Nachtlied
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Karin Strobos, mezzosopraan

Karin Strobos kreeg de kans in te vallen in de rol van 
Octavian in Der Rosenkavalier van R. Strauss bij De 
Nationale Opera onder de baton van Sir Simon Rattle. 
Haar succesvolle optreden oogstte lovende kritieken. 
Zowel het NRC als De Volkskrant spraken van een 
droomdebuut. De carrière van Karin is vanaf dat moment 
in een stroomversnelling terechtgekomen. Na haar rol in 
Der Rosenkavalier keerde Karin terug naar De Nationale 
Opera in Amsterdam voor de rollen Flora (La Traviata) 
en Phénice (Armide). In oktober 2018 zingt ze Karolka in 
Janacek ‘Jenufa’.

Sinds 2014 heeft Karin Strobos een vast contract bij het 
Aalto-Musiktheater in Essen, Duitsland. Daar vertolkte 
ze rollen als Cherubino, Charlotte, Suzuki, Zerlina, Idamante, Dorabella, Rosina, Siébel, 
Hänsel en Donna Elvira.
Van 2009 tot 2011 behoorde Karin tot het vaste ensemble van Opera Zuid, waar ze 
rollen zong als Octavian, Cherubino, Hänsel, Varvara, Suzuki, Siébel en Boulotte. In mei 
2015 kwam ze terug om de titelrol te zingen in Rossini’s La Cenerentola te zingen. Bij de 
Nederlandse Reisopera zong ze Cherubino, Flora, Rosina en Der Komponist (Ariadne auf 
Naxos). In september en oktober 2019 zingt Karin wederom de rol van Rosina in Il barbiere 
di Siviglia (Rossini). Het is de reprise van de succesvolle voorstelling van de Nederlandse 
Reisopera uit 2013.

Karin trad ook veelvuldig op als soliste bij orkesten, zoals het Radio Filharmonisch Orkest, 
het Residentie Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, Het Gelders Orkest, het 
Noord Nederlands Orkest en de philharmonie zuidnederland. Willem Jeths schreef 
speciaal voor Karin twee delen in zijn Eerste Symfonie. Hiermee maakte Karin haar 
debuut in de Zaterdagmatinee in het Concertgebouw van Amsterdam met het Radio 
Filharmonisch Orkest o.l.v. Edo de Waart. Onder leiding van De Waart maakte Karin in 
2015 haar debuut bij deFilharmonie van Antwerpen, in Mahler’s Vierde Symfonie.
Kamermuziek maakt Karin veel en graag met pianiste Else Sterk, als trio met Daria van 
den Bercken en Felicia van den End, met Sax en Stix en met Cello8ctet Amsterdam. In het 
seizoen 2017-18 tourde ze door Nederland met ‘Die Schöne Magalone’ van Brahms. Hierin 
werkt ze samen met pianist Thomas Beijer en acteur Sieger Sloot. Karin ontving prijzen 
als de Grachtenfestivalprijs 2011, het Gouden Viooltje en de Debuut Publieksprijs met 
Felicia en Daria. Ze studeerde zang bij Henny Diemer aan het Utrechts Conservatorium, 
waar ze in 2009 haar Master met onderscheiding ontving. Ook maakte ze deel uit van 
het ensemble van Opera Studio Nederland. Daarnaast kreeg zij zanglessen van Brigitte 
Fassbaender, Iris Dell’Acqua, Gemma Visser en Margreet Honig.
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Ernst Munneke (piano) maakt sinds 2009 deel uit van de muzikale staf van De Nationale 
Opera, na jaren als freelance-repetitor te hebben gewerkt. Hij studeerde aan de 
conservatoria van Utrecht en Amsterdam bij Alan Weiss, Jan Wijn en Håkon Austbø en 
specialiseerde zich in liedbegeleiding bij Rudolf Jansen. Met bariton Thomas Oliemans 
volgde hij bovendien masterclasses bij Dietrich Fischer-Dieskau. Daarnaast studeerde hij 
in de Verenigde Staten aan het Brevard Music Center in North Carolina, het Manchester 
Music Festival in Vermont en het gerenommeerde Tanglewood Music Festival in 
Massachussetts. Hij behaalde diverse prijzen, waaronder de eerste prijs op het Belvedere 
Wettbewerb für Opern-Korrepetition in Wenen. Als repetitor werkte hij eerder tevens voor 
onder andere de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid, en begeleidde hij masterclasses 
in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië. Naast zijn werk als repetitor werkt hij privé 
als muzikale coach voor zangers en bovendien heeft hij een intensieve concertpraktijk als 
liedbegeleider en kamermusicus met vele zangers en instrumentalisten. Hij gaf concerten 
door heel Europa, Amerika (o.a. Carnegie Hall), Mexico en de Nederlandse Antillen. Hij 
maakte een groot aantal opnamen, waaronder demet een Edison bekroonde, debuut-cd 
Corazon van mezzo-sopraan Tania Kross, de door Jan Rot vertaalde versie van Schuberts 
Die Schöne Müllerin met tenor Marcel Beekman en De Ballade van de Gasfitter van Klaas 
ten Holt met bariton Mattijs van de Woerd.
 
Klaus Bertisch studeerde Engelse en Duitse taal- en letterkunde, pedagogiek en 
kunstzinnige vorming in Frankfurt. Van 1979 tot 1987 was hij dramaturg aan de Oper 
Frankfurt. Daarna werkte hij voor het Siemens Kultur Programm te München en voor 
operahuizen en festivals in Duitsland, België, Frankrijk en Oostenrijk. Bij het Volkstheater 
München was hij dramaturg en acteur bij de wereldpremière van Franz Helms Kaktus. Van 
1990 tot 2018 was hij chef-dramaturg bij De Nationale Opera. 
Als regisseur realiseerde Klaus in Essen het project Verschollen, in Amstelveen The Rake’s 
Progress en Groots en meeslepend wil ik leven (Ansink/Martinů/Puccini) in samenwerking 
met Marcel Sijm en geënsceneerde recitals met teksten van Rilke, Heine, Goethe en 
Mörike. In het Amsterdamse Concertgebouw regisseerde hij Die lustige Witwe en De 
spelers en bij Opera Studio Nederland diverse soloprogramma’s. Met Willy Decker werkte 
hij als dramaturg samen aan Der Ring des Nibelungen in Dresden, Die tote Stadt en La 
traviata bij de Salzburger Festspiele en Death in Venice in Barcelona, met Dale Duesing 
aan L’étoile bij de Staatsoper Berlin. Hij was dramaturg voor Floris Visser in Amsterdam, 
Karlsruhe en Moskou, voor Christof Loy in Amsterdam  Salzburg en Wenen. Met Pierre 
Audi werkte hij behalve in Amsterdam ook in Brussel, Salzburg, bij de Ruhrtriennale, Parijs 
en in Madrid.Hij was docent theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam 
en werkt met jonge zangers aan de Dutch National Opera Academy. Naast de verzameling 
Schwanenmärchen en een boek over regisseur Ruth Berghaus publiceerde hij der eerste 
Duitstalige biografie over componist Leo Smit Unerhörtes Talent.
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Zaterdag 8 augustus
tour door de Noordoostpolder

10:00 -10:45
• De Hoeksteen in Emmeloord : David Rabinovich – viool, Marion Boshuizen – orgel & 

klavecimbel

11:45-12:30 & 14:00-14:45 & 16:15-17:00
• Marknesse, RK kerk: Capella Sancta Maria 
• Kraggenburg, Hertenpad 12: ensemble Aventure 
• Ens, voormalige Hervormde Kerk: strijktrio Dianthus

  De Hoeksteen, Emmeloord

David Rabinovich viool en Marion Boshuizen, orgel en klavecimbel

Werken van J.S. Bach

• Fantasia BWV 572 “Pièce d’orgue”
• Sonate VI in G BWV 1019 voor viool en klavecimbel 
 Allegro – Largo – Allegro (klavecimbel solo) – Adagio – Allegro
• Sonate III in E BWV 1016 voor viool en klavecimbel 
 (Adagio) – Allegro – Adagio ma non tanto – Allegro

David Rabinovich & Marion Boshuizen hebben een 
gezamenlijke passie voor de sonates van J.S. Bach 
voor viool en klavecimbel. Het zijn stuk voor stuk 
meesterwerken en allemaal totaal verschillend in 
stijl en karakter. Door de complexiteit valt er continu 
iets nieuws te ontdekken, zowel voor spelers als 
luisteraars, maar ook al bij een eerste kennismaking 
word je meteen geraakt door de schoonheid van de 
melodielijnen.
David Rabinovich en Marion Boshuizen besloten de 
sonates integraal op te nemen. Deel één - met de 
sonates II,IV en VI – verscheen in 2014 en in maart 2017 
verscheen deel twee, met daarop de sonates I,III en V 
plus de twee sonates die Bach schreef voor viool en 
basso continuo. Dit zijn echt sonates met een solo en 
een begeleidende doorlopende bas, dus meer een duo. 
De cd’s kregen lovende recensies! 
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  Marknesse, RK Kerk

Capella Sancta Maria

Programma

Tristezas me matan

Nicolas Gombert (c1495-1560)  Chanson: Tous le regretz 
Chant  Gaudeamus 
Cristobal de Morales (c1490-1553) Tristezas me matan: Kyrie 
Cristobal de Morales (c1490-1553) Tristezas me matan: Gloria
Cristobal de Morales (c1490-1553) Motete: Manus tuas, Domine 
Cristobal de Morales (c1490-1553) Madrigal: Quando lieta sperai 
Cristobal de Morales (c1490-1553) Tristezas me matan: Sanctus 
Josquin des Pres (c1450-55-1521) Chanson: Mille regretz 
Cristobal de Morales (c1490-1553) Tristezas me matan: Agnus dei 
Chant  Diffusa est 
Nicolas Gombert (c1495-1560) Chanson: Mille regretz 

Cristóbal de Morales nam de mis Tristezas me matan niet op in zijn beroemde uitgave 
Missarum (Rome, 1544). Dat we het werk toch kennen komt doordat er een kopie bewaard 
is gebleven in ‘Manuscript 17’ van de Sixtijnse Kapel. Een bewijs van de grote waardering 
voor Morales en zijn muziek is dat deze mis in 1624 nog gezongen werd. Dat, terwijl muziek 
van meer dan 20 jaar geleden in die tijd al als "oud" bestempeld werd. Het werk omvat alle 
kenmerken van Morales' stijl, gecombineerd met een uitgesproken Spaans karakter.

Aan Morales kan de invoering van de Frans-Vlaamse stijl op het Iberisch schiereiland 
worden toegeschreven. Morales beweerde de ware leerling van Josquin te zijn, hoewel 
het onwaarschijnlijk is dat hij bij hem studeerde. De Vlaming Gombert, met wie Morales 
vele gedrukte uitgaves deelde, kan Josquin wel persoonlijk hebben gekend. Gomberts 
invloed is aanwezig in de composities van Morales en de invloed van Josquin is hoorbaar 
in hun beider werk. Samen vormden deze drie componisten een driemanschap met een 
krachtige invloed in heel Europa.
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Capella Sancta Maria, o.l.v. Enrique López-Cortón

Mónica Monteiro (soprano)
Sophia Patsi (contralto)
Emilio Aguilar (tenor)
Jasper Schweppe (barítono)
Donald Bentvelsen (bajo)

Tous les regretz qu’oncques furent au monde
venez vers moy quelque part que je soye
prenez mon cueur en sa douleur parfonde
et le fendez que soudainement men voye

Quando lieta sperai sederm’all’ombra 
tra i bei purpurei fior del nuov’Aprile 

e cantando obliar mio stat’humile 
tenendo sol d’amor l’ anim’ ingombra, 

ecco Euro, ecco Aquilon che ‘l mond’adombra 
di nivol´e di pioggi’ entr’a l’ovile 
trista mi chiude. 

Con rabbioso soffiar subito sgombra, 
tal ch’io non spero che mi s’apra mai più 
chiar’il ciel o più tranquill’un giorno: 
tanto di ben mi fur le stell’ avare. 

Lagrime dunque e sempiterni guai, 
statemi pur eternalmente intorno, 
si ch’el fin giungh’alle mie pen’ amare

Quando lieta sperai sederm’all’ombra 
tra i bei purpurei fior del nuov’Aprile 
e cantando obliar mio stat’humile 
tenendo sol d’amor l’ anim’ ingombra, 

Ecco Euro, ecco Aquilon che ‘l mond’adombra 
di nivol´e di pioggi’ entr’a l’ovile trista mi chiude. 
Con rabbioso soffiar subito sgombra, 

All the sadness that has ever been of this world,

Come hither to me, wherever I may be.

Take my heart in its deep grief

And cleave it in twain when suddenly I see her

Quando alegre esperaba sentarme a la sombra

entre las hermosas flores moraldas del nuevo Abril

y cantando olvidarme de mi triste estado 

con solo el amor estorbando mi ànimo

he aquí que  llegan Euro y Aquilone que ensombrecen 

el mundo de nubes y de lluvia, y me encierran en la 

triste choza

Con soplar rabioso derepente despeja,

de manera que no espero que se vuelva a abrir

mas claro el cielo ni mas tranquilo un dia:

Asi de buenas fueron para mi las estrellas avaras.

Lagrimas pues y sempiternas affliciones,

Quedáos tambien eternamente por aquì,

hata que el  fin llegue para mis amargas penas.

When I hoped to sit in the shade 

among the lovely purple flowers of April

and while singing to forget my sad state 

and not to think of a single love,

Behold the east and north winds bringing clouds and 

rain forced me to take shelter and drove away my 

soft hope by their raging fury.

Teksten
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tal ch’io non spero che mi s’apra mai più 
chiar’il ciel o più tranquill’un giorno: 
tanto di ben mi fur le stell’ avare. 

Lagrime dunque e sempiterni guai, 
statemi pur eternalmente intorno, 
si ch’el fin giungh’alle mie pen’ amare

Mille regretz de vous abandonner 
Et d’eslongier vostre fache amoureuse. 
J’ay si grant doeul et peine doloreuse 
Qu’on me verra brief mes jours deffiner.

In consequence I never any longer anticipate

a clear sky and peaceful day, for the very heavens

conspire against my happiness.

Tears and sorrows unceasingly 

will engulf me eternally until that day

when all bitter sorrows will pass away.

A thousand regrets at deserting you

and leaving behind your loving face,

I feel so much sadness and such painful distress,

that it seems to me my days will soon dwindle away.

Capella Sancta Maria Capella Sancta Maria is een professioneel vocaal ensemble, 
gebaseerd in Amsterdam, en gespecialiseerd in Renaissance muziek. Het bestaat zowel 
uit zangers van internationale vermaardheid als uit jonge talenten. Capella Sancta Maria 
heeft opgetreden op internationale festivals zoals onder andere Festival de Musica 
Antigua de Sevilla (Spanje), Festival Internacional de Arte Sacro (Madrid), Festival 
Espazos Sonoros (Spanje), Utrecht Oude Muziek Festival (Utrecht), Noorderkerkconcerten 
(Amsterdam), Musica Antica da Camera (Nederland). Zij worden geprezen om hun warme 
ronde klank, om de ontroerende interpretaties en hun originele programma. 
Voor meer informatie: www.capellasanctamaria.com 
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  Kraggenburg, Voormalige fruitschuur aan het Hertenpad 12

Aventure, ensemble voor middeleeuwse muziek

Christopher Kale - zang/verteller
Marco Magalhães, Raphaela Danksagmüller, Ita Hijmans - blokfluit

Reynaert die zal Reynaert blijven

Preambulum super Fro welt arrangement IH
Fro welt ir sint gar hüpsch und schön Hugo von Montfort (1357-1423)
A discort/ Virginem mire pulchritudinis Buxheim Organbook/ arr.
‘Het was op enen Pijnxster dach’ naar: Reynaerts Historie* (ca. 1417?)

Der ratten schwantcz Żagań partbooks (1477-80)
‘Hoort hoe de muizen piepen’ naar: Reynaerts Historie
Dy katczen pfhote  Żagań partbooks 
De capelaen van Hoedelem Gruuthusehandschrift II.17 (ca.1400)

Der notter schwantcz  Żagań partbooks
‘Confiteor tibi pater mater’ naar: Reynaerts Historie
Stüblin/Virginalis flos vernalis Buxheim/ Locham Songbook (1452-1460)
‘De schat van Kriekenpit’ naar: Reynaerts Historie 

Here God wi mach hem des beclaghen/ Gruuthusehandschrift II.1 
Here God wi mach hem des beclaghen arrangement/ Gruuthusehandschrift
‘Reynaert de sluwe pelgrim’ naar: Reynaerts Historie 
Der kranch schnabil Żagań partbooks 
‘Vertel ons van de juwelen’ naar: Reynaerts Historie 

Ne gheen solaes vor vrauwen minne/ Gruuthusehandschrift II.26
Ne gheen solaes vor vrauwen minne  arrangement/ Gruuthusehandschrift
‘Het duel’ naar: Reynaerts Historie 

Preambulum super Ich spür ein tier arrangement
Ich spür ein tier Oswald von Wolkenstein (1376-1445)
Esperance Rechterlijk Archief Helmond (ca.1416)/arr.
‘Reynaert, je wordt mijn homan, een edel baron” naar: Reynaerts Historie  
Dits een rondeel  arr./ Handschrift Van Hulthem (1405-08)
Wir willent vreulich singen ho  Handschrift Pieter Potter (begin 15e eeuw)
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Der fochs schwantcz Żagań partbooks
‘Reynaert die zal Reynaert blijven’ naar: Reynaerts Historie 
Preambulum super O, snode welt arrangement
O, snode welt Oswald von Wolkenstein

*  Gebaseerd op Reynaerts Historie, ed. Reynaert in tweevoud, deel II, P. Wackers, 2002

Aventure speelt op een nieuw gereconstrueerd 
blokfluitconsort uit het midden van de 15e eeuw. 
Meer weten? 
www.fillingthegapreconstructionproject.wordpress.com
www.aventure-ensemble.nl

Met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst en 
de Gillis Hondius Foundation

Toelichting
Reynaerts historie (ca.1417?), het tweede en uitgebreidere 
verhaal over Reynaert de vos, dankt zijn populariteit mede 
aan Goethe die er zijn Reineke Fuchs uit 1794 op baseerde.

Het Reynaert-verhaal zelf is niet op muziek gezet, maar in vroeg vijftiende-eeuwse liederen 
klinken wel dezelfde klachten over de perverse wereld, de hebzucht van mensen en 
onbetrouwbaarheid van machthebbers. Terwijl het satirische dierenverhaal de maatschappij 
spiegelt, vertellen de liederen het menselijke en persoonlijke verhaal, beschouwend of ronduit 
hilarisch. Een klankschap van het Vlaamse en Nederlandse gebied omstreeks 1400 klinkt om 
de liederen heen als het muzikale decor voor Reynaerts historie. De instrumentale fantasia’s 
uit de latere vijftiende eeuw zoals de Fochs schwantcz, Katczen pfote of Ratten schwantcz 
verbeelden de dieren in muziek en geven het ‘tijdloze’ van Reynaert aan.

Hugo von Montfort en Oswald von Wolkenstein – beiden lagere adel uit Zuid-Tirol en belast 
met diplomatieke opdrachten voor de echte machthebbers – herinneren aan de middeleeuwse 
dichter-zangers. Hun werk is echter persoonlijker, mogelijk deels autobiografisch, wat voor 
ons nu de emotie tastbaar maakt. Bovendien meldt Hugo het bijzondere feit dat niet hijzelf 
maar zijn knecht Burk Mangolt (voor 1380-1430) ‘die daar heel goed in was’ de flamboyante 
melodieën voor zijn liederen maakte.
De ballade A discort en het rondeau Esperance circuleerden door Europa in brede kring 
en laten het gangbare meerstemmige geluid rond 1400 horen. A discort is onder andere 
overgeleverd in een Utrechts handschriftfragment en kreeg in centraal Europa de 
nieuwe geestelijke tekst, Virginem mire. Zo bleef het stuk in gebruik en arrangeerden 
instrumentalisten het in het midden van de vijftiende eeuw; wij spelen het gebaseerd op die 
versie.  De tenorstem van Esperance staat gekrabbeld tussen archiefstukken uit Helmond. 
Die krabbels en het raamwerk van het alom bekende rondeau vormen de basis voor de versie 
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die hier klinkt met een nieuwe contratenor en gevat in een instrumentaal jasje. Schwantcz-
stukken worden de instrumentale fantasia’s met dierennamen genoemd, waarschijnlijk als 
verbastering van ‘Tanz’. Toch zijn het geen stukken om op te dansen geweest, maar juist de 
vroegste ‘vrij’ gecomponeerde fantasia’s voor instrumentaal ensemble. Kenmerkend is dat 
de verschillende stemmen elkaar ‘najagen’ en imiteren, steeds dichter op elkaar naar het 
einde toe. Misschien zit de gein in de staart? Het Brugse Gruuthusehandschrift geeft een 
fantastisch inzicht in de toenmalige maatschappij. Zo is de Capelaen van Hoedelem niet 
alleen grappig maar verklaart het verhaal het heersende wantrouwen jegens autoriteiten. 
Of horen we de morele boodschap in Ne gheen solaes – waarin een dame zich vergist in de 
naam van haar minnaar – men verbetert de vrouw niet met slaag! In Here God wi mach hem 
des beclaghen verzucht de dichter dat elk graag zijn deel van het geluk op aarde neemt, maar 
wát als dat niet lukt?  ‘Stüblin’ staat naast de eenstemmige melodie Virginalis flos vernalis 
in het Locham Songbook. Die melodie bouwt voort op een oudere wereldlijke melodie en kent 
diverse instrumentale versies. Dit soort melodieën vertelt ons veel over hoe instrumentalisten 
in de vijftiende eeuw hun instrumentale arrangementen maakten. We zijn in hun voetsporen 
getreden en hebben op diverse melodieën in dit program hun methode toegepast. ‘Dits een 
rondeel’, het tekstloze refreinlied dat volgens de schrijver een ‘rondeel’ was, klinkt hier als 
instrumentaal arrangement. Het stamt uit een groot verzamelhandschrift met allerhande 
Middelnederlandse sproken en verhalen. Het zijn de alledaagse melodieën als dit ‘rondeel’ 
en Wir willent vreulich singen uit een ambtelijk register, die het klankschap rondom 
Reynaerts historie completeren.

Ita Hijmans

Fro welt ir sint gar hüpsch und schön
und euer lon für nichte. 
Gar liebi wort und süss gedön
als ierr da ist kain schlichte. 
Wer sich mit dir bekümbern tüt
der ist zwar in ain iergang komen 
und geit am jungsten bösen müt 
das han ich sicher wol vernomen 
Lieber gesell was zeichst du mich 
Ich han dir dikch doch müt gegeben 
Was du mich hast so gar vernicht 
Du solt mit fröden mit mir leben. 
Lass vögelli sorgen und gang zu mir
Und spring mit fröden an den tantz 
Das wil ich sicher raten dir 
Setz auff dein haupt ain rosenkrantz.

De capelaen van Hoedelem 
die soude eens nuchtens messe doen 
Die coster die drouch bachten hem 
sinen bouc ende sinen craproen 
Hi seide coster lieve garsoen 
nu ganc een lettelkijn met mi 
refrein: De bottekalagi de madamoers sondi 
sondi De bottekalagi de madamoers de 
voustra vi. 

De coster seide Domine 
waerwaert wildi henen gaen 
Lieve coster nemmermee 
ne latet niemene verstaen 
Men soude mi de crune vlaen 
wiste men hoedi zake zi 

Teksten
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Als si camen vor die duere 
daer di pape wilde zijn 
Coster nu moeti hier vuere 
bliven staende een lettelkijn 
Haddic ghedaen den wille mijn 
ic comme tot u sonder chi 

Mijn here de pape die ginc in 
De coster die daer buten stoet 
Hi peinsde wel in zinen zin 
dese pape en es niet vroet 
Quame de man dan ware niet goet 
Hi soude mi vraghen wat wildi 

De coster die ne stont daer niet lanc 
De man ne cam ter duere ghegaen 
Laet in laet in dat was sijn zanc 
of ic sal de duere up slaen 
Als hi dit riep doe wast ghedaen 
in de camere so ginc hi 

Een pape dat hi te bedde vant 
Die arde jamerlike sach 
De man nam enen stoc in dhant 
Hi gaf hem menighen drouven slach 
Hi seide dit es u laetste dach 
De pape maecte groot ghecri 

De coster hoerde dat ghescal 
Hi tart een lettelkijn bet naer 
Hi hoorde tspa-pen ongheval 
Hi seide wat duvle doedi daer 
God geve mi enen drouven jaer 
Mi en es lief dat ic hier buten zi. 

Here God wi mach hem des beclaghen die 
sine ghenouchte crijght op erde 
Hoe mach hem dan den tijt behaghen 
die nie ghewan daer hi naer gherde 
Hi es te voet tgheluc te perde 
Met rechte lijt sijn herte pijn 
Want elc ende elc neemt gerne tsijn.

Ne gheen solaes vor vrauwen minne 

si sijn van herte reine 
Het lach een wijf van frisschen zinne 
bi hare boele alleine
In anders arem vast ghemeine 
Si helsden vaste omtrent de crop
refrein: Ai mi lieve Jacop Ai mi lieve Jacop

Der minnen spel si beide plaghen 
met groter melodien 
Ende als si meest in vruechden laghen viel 
soe in frenezien
Ic wane soe liet haer elder vrien 
Van vruechden riep soe den walop

Haer boel was gram om desen worde 
Hi sprac si di bezeten 
Wien waest dat ic u nomen hoorde 
Hebdi minen name vergeten
Wel an ic wil de wareit weten
Mi dincke ghi hout met mi u scop
Si peinsde als soe wel haer bedochte 
wat duvle hebbic gheseit 
Vele onsculden dat soe zochte 
si seide het was haer leit
Hi zwoer bi sijnre zekerheit 
Ghi sult ontfanghen menighen clop

Dus was dat vraukin daer bedroghen 
bi haren zotten wane 
Elc peinse om dat soe heift vor oghen 
als men rolt in haer bane
Men betert ghene wijfs met slane
Nochtan so maken si menighen Job 

Ich spür ein tier mit füssen brait 
gar scharpf sind im dy horen 
das will mich tretten in die erd 
und stössleichen durchboren 
den slund so hat es gen mir kert 
als ob ich im für hunger sey beschert. Und 
nahet schir dem herzen mein 
in pefündlichem getöte 
dem tier ich nicht gewichen mag 
O-we, der grossen nöte 
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seyd all mein iar zu ainem tag 
geschübert sind die ich hie hab verzert. Ich 
pin erfordert an den tanz 
do mir geweiset würd 
all meiner sünd ein grosser kranz 
der rechnung mir gebürt. 
Doch wil es Got der ainig man 
so wirt mir pald ein strich 
da durch getan. 

Wir willent vreulich singen ho 
und vreuen uns dez wiinez train 
Hi maicht vil manich hertse vro 
darum wil wirs nicht avelain 
Schenck yn und la diin truren stain.

O snode welt, 
wy lang ich leib und gut in dir vorsleisse 
so vind ich dich nuer eitel swach 
int wort werck und geperde,
der untrew pistu also vol
daz ich dich ort noch end begreiffen kan. 
Falsch bosen gelt, 
furstu lugleich truglichen gar zu fleisse 
mit mue und arbait ungemach
und groesleichen gewerde ,
so ringstu nach der helle hol, 
daz klagt ir tumen frawen und auch man
Taegleichen stick wyr tag und nacht nach 
gut und weltleich er 
wirt unser wil dar inn volpracht 
so hab wir doch nicht mer 
nuer klaine speys und swachs gewand und 
was wir guts da bey han fur gesant 
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  Voormalige Hervormde kerk Ens

Trio Dianthus: Goethe – Beethoven – Webern

L. van Beethoven Strijktrio Op. 9 nr. 3 in c-moll

I. Allegro con spirito
II. Adagio con espressione
III. Scherzo – Allegro molto e vivace
IV. Finale – Presto

Korte toelichting

A. Webern Strijktrio Op. 20

1.   Sehr langsam - Fließend, äußerst zart
2.   Sehr getragen und ausdrucksvoll

Daphne Oltheten – Viool
Anna Neubert – Altviool
Miriam Griess – Cello

Goethe - Beethoven – Webern
“Wer Musik nicht liebt, verdient nicht, ein Mensch genannt zu werden, wer sie nur liebt, ist 
erst ein halber Mensch, wer sie aber treibt ist ein ganzer Mensch.“ – Goethe
Goethe en Muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waarbij Beethoven, Goethe 
en Webern eigenlijk een logische combinatie vormen. Beethoven, tijdgenoot van Goethe, 
was een grote fan van de schrijver en liet zich door hem inspireren. Of Goethe ook zo 
dol was op Beethoven is niet helemaal duidelijk. Er zijn zowel verhalen bekend dat 
Goethe eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd was in zijn tijdgenoot, als verhalen over 
wederzijdse bewondering. Wat zeker is, is dat de twee grootheden nooit nauw hebben 
samengewerkt. Logisch is dat Webern en Goethe ook nooit samenwerkten: Webern leefde 
immers ongeveer 100 jaar later. De invloed van Goethe op Webern was echter enorm. 
Hij bestudeerde niet alleen het werk van Goethe zelf, maar ook alle composities die 
geïnspireerd waren door Goethe. 

Tijdens dit concert zet Trio Dianthus twee meesterwerken naast elkaar, gecomponeerd in 
verschillende tijden en verbonden door Goethe. 
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Miriam Griess, Anna Neubert en Daphne Oltheten hebben elkaar in Keulen vanwege hun 
gezamenlijke liefde voor kamermuziek leren kennen.
Door de verschillende achtergronden (Daphne uit Nederland, Anna uit Duitsland en Miriam 
uit België) en openheid voor stijlen, ontwikkelden de drie zich al snel als vaste partners in 
de muziek.

Het strijktrio heeft natuurlijk de fantastische parels uit de Eerste Weense school op het 
repertoire staan, maar speelt ook graag latere stukken van bijvoorbeeld Webern of Kurtág. 
Ook werkt de groep graag samen met andere musici, zodat het strijktrio zich omvormt tot 
bijvoorbeeld strijkkwartet of pianotrio.
Vanaf de tweede helft van 2020 werkt het Trio Dianthus nauw samen met de Chileense 
Jazzbassist & componist Jean Louc Cammas, waarbij zij een programma met Jazz Trio en 
Strijkkwartet op zullen zetten.

Daphne Oltheten Miriam Griess

Anna Neubert
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Online presentatie

Het is voor iedereen een bijzonder festival dit jaar; voor de musici, voor de organisatie en 
ook voor het publiek. We hebben er in deze situatie voor gekozen om een combinatie te 
maken van concerten met publiek met daarnaast ook een livestream. Voor luisteraars en 
kijkers moet de sfeer mee te beleven zijn en daarom wilden we graag een presentator die 
deze twee dagen met ons mee zou reizen. We zijn heel blij dat radio 4 presentator Sander 
Zwiep, een echte kenner van klassieke muziek en een enthousiast verteller, het hele 
festival met ons mee reist!  

Sander Zwiep
Na een halve studie Communicatie- en een minor Filmwetenschap besloot Sander Zwiep 
zijn hart te volgen en haalde zijn bachelor in de Muziekwetenschap. Music was his first 
love, met de paplepel ingegoten door vader (klassiek) en moeder (pop). Een gezonde 
dosis muzikale zendingsdrang en een voorliefde voor het radiomedium maken dat de 
Radio 4-microfoon hem bijzonder lief is. Een man met een missie: het serveren van zoveel 
mogelijk muzikale tijdloze schoonheden. Van Gregoriaans tot Braziliaans, van Bruckner tot 
Bernstein (Leonard én Seymour) en van Wagenaar tot Williams (John én Vaughan).

Hij werkte als samensteller bij Radio Nederland Wereldomroep, als product manager bij 
Primephonic, als copywriter bij een grote muziekwinkel en als redacteur voor tijdschrift 
Luister. Zelf spelen doet hij graag, waarbij toetsinstrumenten -van synthesizers tot 
pijporgels- kunnen rekenen op zijn warme belangstelling. Freelance speelt hij als pianist 
op feesten en partijen.

Buiten werktijd is Sander een hoarder par excellence, waarbij tweedehands cd’s steevast 
in zijn uitpuilende mancave belanden. Oja, hij werkt ook aan zijn eerste roman!

Online  
presentatie 
door Radio4 
presentator 

Sander Zwiep
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Adressen

Goede Rede
Kerkgracht 60
1354 AM Almere-Haven

RK Kerk H. Ireneüs
G. Lokkenstraat 30
8316 AE Marknesse

De Hoeksteen
Nagelerstraat 2
8301 XE Emmeloord

Fruitschuur
Hertenpad 12
8317 PS Kraggenburg

Voormalige Hervormde Kerk
Kerkplein
8307 AP Ens
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Van Nagelerweg 2 Emmeloord naar G. Lokkenstraat 32 Marknesse

Start bij Nagelerweg 2 in Emmeloord en ga noordwaarts

1. Ga na 68 meter na de oversteek rechtdoor , naam blijft Nagelerweg

2.  Ga na 141 meter bij het kruispunt schuin links naar Nagelerstraat

3.  Ga na 60 meter bij het kruispunt rechtdoor , naam wordt Nagelstraat & richting 
knooppunt 27

4.  Ga na 32 meter bij de T-splitsing schuin rechts naar Nagelerstraat & naar knooppunt 
27

5.  Ga na 179 meter bij knooppunt 27 rechtdoor naar knooppunt 30

6.  Ga na 7.6 km. bij knooppunt 30 linksaf naar Sluis

7.  Ga na 90 meter bij de zijstraat rechtdoor , naam wordt Breestraat

8.  Ga na 233 meter bij de zijstraat rechtdoor , naam wordt Groene Zoom

9.  Ga na 149 meter bij de Y-splitsing rechtsaf naar Kampweg

10. Ga na 39 meter bij de zijstraat schuin links naar G Lokkenstraat

11. Kom na 9 meter bij het eindpunt van uw route.

Lengte: 9 km Duur: 35 minuten bij 15 km/u

Fietsroutes
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van G. Lokkenstraat 32 Marknesse naar Hertenpad 12 Kraggenburg

Start bij G Lokkenstraat 32 in Marknesse en ga noordwestwaarts

1. Ga na 9 meter bij de T-splitsing schuin rechts naar 
Kampweg

2. Ga na 39 meter bij de Y-splitsing linksaf naar 
Groene Zoom

3. Ga na 149 meter bij de zijstraat rechtdoor , naam 
wordt Breestraat & richting knooppunt 30

4. Ga na 233 meter bij de zijstraat rechtdoor , naam 
wordt Sluis & naar knooppunt 30

5. Ga na 90 meter bij knooppunt 30 rechtdoor naar 
knooppunt 49

6. Ga na 1.5 km. bij knooppunt 49 rechtdoor naar 
knooppunt 64

7. Ga na 907 meter bij knooppunt 64 rechtsaf naar 
knooppunt 95

8. Ga na 1.6 km. bij knooppunt 95 linksaf naar 
knooppunt 38

9. Ga na 3.3 km. bij knooppunt 38 rechtdoor naar 
Neushoornweg

10. Ga na 1.1 km. bij de zijstraat linksaf naar Hertenpad

11. Kom na 882 meter bij het eindpunt van uw route

Lengte: 10 km Duur: 40 minuten bij 15 km/u
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van Hertenpad 12 Kraggenburg naar Kerkplein 30 Ens

Start bij Hertenpad 12 in Kraggenburg en ga westwaarts

1. Ga na 882 meter bij de T-splitsing rechtsaf naar Neushoornweg & naar 
knooppunt 38

2. Ga na 1.1 km. bij knooppunt 38 linksaf naar knooppunt 5

3. Ga na 1.6 km. bij knooppunt 5 rechtdoor naar knooppunt 54

4.  Ga na 1.6 km. bij knooppunt 54 rechtdoor naar Oostereind

5.  Ga na 376 meter bij het kruispunt schuin links naar Stallijnstraat

6.  Ga na 23 meter bij de Y-splitsing schuin rechts naar Baan

7.  Ga na 154 meter op de kruising scherp rechts naar Baanhoek

8.  Ga na 28 meter op de kruising rechtdoor , naam wordt Antony Coolijnstraat

9.  Ga na 81 meter op de kruising linksaf naar Kerkplein

10. Ga na 67 meter bij de zijstraat rechtsaf , naam blijft Kerkplein

11.  Kom na 46 meter bij het eindpunt van uw route 

Lengte: 6 km Duur: 25 minuten bij 15 km/u

Fietsroutes
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van Kerkplein 30 Ens naar Nagelerweg 2 Emmeloord

Start bij Kerkplein 30 in Ens en ga zuidoostwaarts

1. Ga na 46 meter bij de T-splitsing 
linksaf , naam blijft Kerkplein

2. Ga na 67 meter op de kruising 
rechtsaf naar Antony Coolijnstraat

3. Ga na 81 meter op de kruising 
rechtdoor , naam wordt Baanhoek

4. Ga na 28 meter op de kruising scherp 
links naar Baan

5. Ga na 154 meter bij de Y-splitsing 
schuin links naar Stallijnstraat & 
richting knooppunt 54

6. Ga na 23 meter bij het kruispunt 
schuin rechts naar Oostereind & naar 
knooppunt 54

7. Ga na 376 meter bij knooppunt 54 
linksaf naar knooppunt 81

8. Ga na 3.2 km. bij knooppunt 81 
rechtdoor naar knooppunt 70

9. Ga na 1.4 km. bij knooppunt 70 linksaf naar knooppunt 99

10. Ga na 2.4 km. bij knooppunt 99 schuin links naar knooppunt 65

11. Ga na 3.4 km. bij knooppunt 65 rechtsaf naar Nagelerweg

12. Ga na 357 meter bij het kruispunt schuin links , naam blijft Nagelerweg

13. Ga na 141 meter bij het kruispunt terug , naam blijft Nagelerweg

14. Kom na 68 meter bij het eindpunt van uw route 

Lengte: 12 km Duur: 50 minuten bij 15 km/u
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MIDDEN IN HET ZUIDERZEEGEBIED 
• GELEGEN IN HET CENTRUM VAN LELYSTAD
• 86 RUIME KAMERS 
• 3 VERGADERZALEN
• OP LOOPAFSTAND VAN HET STATION 
• PARKEERGARAGE TEGENOVER HET HOTEL

APOLLO HOTEL LELYSTAD CITY CENTRE
Agoraweg 11, NL - 8224 BZ  Lelystad • T +31(0)320 - 242 444 

meetings.lelystad@apollohotels.nl • www.apollohotels.nl


