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SERGEI DIAGHILEV – EEN LEVEN VOOR DE KUNST
Voor dit festival hebben we ons laten inspireren door een van de belangrijkste personen
in het culturele speelveld van begin 20 e eeuw: Sergei Diaghilev. De man die componisten,
beeldend kunstenaars en choreografen met elkaar verbond en grootse projecten
realiseerde.
Ieder afzonderlijk programma van dit festival heeft een link met Diaghilev en zijn kleurrijke
leven is heel boeiend beschreven in een biografie van de hand van Slavist Sjeng Scheijen
met de passende titel “een leven voor de kunst” en we zijn heel blij dat hij ons van allerlei
adviezen heeft willen voorzien.
Als we even kijken naar de eerste vijfentwintig jaar van de vorige eeuw, dan worden die
gekenmerkt door twee grote gebeurtenissen: de eerste wereldoorlog en de pandemie
veroorzaakt door de Spaanse griep. Het kan bijna niet erger; de ellende van vier jaar
oorlog loopt naadloos over in een verschrikkelijke pandemie waarvan het aantal
slachtoffers dat van de oorlog vele malen overtreft.
Geweld, dood, verderf, ziekte…..niet bepaald een tijd om met je grootse plannen aan
te komen. Het idee pandemie is tegenwoordig voor ons ook een begrip. Hier waren
de theaters het afgelopen jaar vrijwel dicht, het culturele leven lag – op de online
voorstellingen na -stil, we moesten afwachten tot we weer door mochten.
Afwachten was nou net niet datgene wat Diaghilev deed. Russische revolutie noch de
wereldoorlog noch de Spaanse griep konden hem ervan weerhouden om zijn artistieke
plannen te verwezenlijken. Hij was onder alle omstandigheden een toegewijd dienaar
van de schoonheid en van de kunsten. En die omstandigheden zaten vaak niet mee, door
persoonlijke vetes, ziekte, politieke spanningen en niet in de laatste plaats door financiële
tegenslagen. Hij financierde het project van het ene jaar met de inkomsten van het
volgende jaar, ging failliet, maar gaf nooit op. Zijn improvisatievermogen was enorm. Kunst
gaf hem vleugels.
Voor ons kwam Diaghilev op het juiste moment. Zijn drive en zijn improvisatietalent
inspireerden ons ook voor de totstandkoming van deze 13e editie van Festival Via Musica .
David Rabinovich &
Marion Boshuizen

Of all the wonders that the world had to offer,
only art promised immortality
Sergei Diaghilev
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HET PROGRAMMA OP EEN RIJ
Donderdag 5 augustus,

Goede Rede in Almere-Haven
14:00 u. Proef de sfeer van het festival met dit middagconcert in een beknopte versie van
het avondconcert. Een lichtvoetig concert met Bach en Stravinsky .
20:00 u. Openingsconcert: de werelden van Stravinsky en Bach door het Apollo Ensemble.
Met o.a. Brandenburgs concert III, de Passacaglia en Fuga en Concerto
Dumbarton Oaks, Bach op barokinstrumenten, Stravinsky op authentieke
instrumenten van begin 20 e eeuw.

Vrijdag 6 augustus,

Agora theater in Lelystad
13:30 u.

“Misia – een muzikale vertelling” door Revue Blanche en radiomaakster Katharina
Smets over het leven van Misia Sert, de hartsvriendin en zakenpartner van
Diaghilev. Werken van o.a. Poulenc, Ravel, Auric, Satie

15:30 u.

Russische liederen door Ekaterina Levental en Frank Peters,
met o.a. Glinka, Rachmaninoff en Rimsky-Korsakov. De Russische ziel van
Diaghilev in liederen gevat.

15.30 u.

Tamino en de Toverfluit door Poppentheater Cassiopeia voor kinderen
vanaf 5 jaar. Gratis toegankelijk

17:00 u.

Filmvertoning van de beroemde balletten van de Ballets Russes: Vuurvogel en
Les Noces, met de originele choreografie, kostuums en decors

18:30 u.

Diagilev buffet – naast zijn passie voor kunst was hij ook een culinaire fijnproever.

20:15 u.

De internationaal befaamde Ruslandkenner en schrijver, Sjeng Scheijen, leidt
het publiek door beroemde Russische meesterwerken van het Ballets Russes:
“Romeo & Julia en Le sacre du printemps“. Pianist Daniel van der Hoeven
vertolkt o.a. het romantische Romeo en Julia van Prokofiev en na de pauze wordt
Stravinsky’s Le sacre du printemps op spectaculaire wijze ten gehore gebracht
d.m.v. pianorollen, ingespeeld door Stravinsky zelf, en nu uitgevoerd op 2
pianola’s van het Pianola Museum Amsterdam.
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Zaterdag 7 augustus,

Tour door de Noordoostpolder, per fiets, eigen auto of bus
Diaghilev als programmeur: wat zou hij zo’n dag willen horen
10:00 u.
De Hoeksteen, Emmeloord
Pianiste Daria van den Bercken met Diagilevs geliefde barokcomponist, Scarlatti!
11:45 & 14:00 & 16:15 u.
Wijngaard de Maronesse, Marknesse
Dudok strijkkwartet en James Oesi, contrabas, spelen Rossini
Bantsiliek, Bant
Aleida Ensemble (fluit, altviool, harp) speelt Debussy, Stravinsky, Satie
Voormalige st. Josephkerk, Luttelgeest
New Collegium met een barokprogramma, o.a. Händel, Pergolesi en Bach

Zondag 8 augustus

Slotdag in Zeewolde en Dronten
De Verbeelding, Zeewolde
12:00 u. Parade, het Parijs van Erik Satie,
een wervelend programma door schrijver Jan Brokken, pianist Tobias Borsboom
en saxofonist Peter Vigh over de totstandkoming van een van de wonderlijkste
producties uit het Diaghilev tijdperk: Parade.
Ludgeruskerk, Dronten
16:00 u. De vleugels van Diaghilev, door het Apollo Ensemble
Met muziek uit de 18e eeuw van Cimarosa, Rameau, Lully, Muffat en van
Wassenaer en poëzie van Michail Koezmin. De dichter Koezmin en Diaghilev
deelden een gezamenlijke liefde voor muziek uit de 18e eeuwse muziek vooral
Rameau en Cimarosa, iets uitzonderlijks in die tijd.
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Donderdag 5 augustus, 14:00 uur in Goede Rede Almere-Haven

INTRODUCTIECONCERT
Voor wie even de sfeer wil proeven van het festival is er dit introductieconcert, waarin delen
van het avondprogramma worden gespeeld. Het programma wordt ter plekke geïntroduceerd
en aangekondigd, na afloop is er nog even een gezellige nazit met een drankje.

De werelden van Stravinsky & Bach - Apollo Ensemble
Diaghilev hield van zowel oude als nieuwe muziek en spoorde ook moderne componisten aan om
iets met oude muziek te doen, het te verwerken tot iets nieuws. En dat is wat je hier hoort. Stravinsky
‘leende’ het thema van het 3e Brandenburgse concert van Bach en ging er geïnspireerd zelf mee
aan de slag. Het middendeel van het septet is geschreven met de structuur van de passacaglia,
maar is wel onmiskenbaar de muzikale taal van Stravinsky. De werken van Bach worden gespeeld op
barokinstrumenten en de werken van Bach op instrumenten van begin 20 e eeuw.

Het programma:
Stravinsky “three pieces for clarinet solo”
(1919)
I Sempre piano e molto tranquillo
II		
III

Stravinsky, septet (1953)
I
II Passacaglia
III Gigue

Bach “Partita voor traverso solo.” BWV 1013
I
II
III
IV

Allemande
Corrente
Sarabande
Bourée Anglaise

Bach, Passacaglia. BWV 582 (arr. Wijnand van
Klaveren)
I Passacaglia
II Fuga

Stravinsky, het concerto “Dumbarton Oaks”

Bach, Brandenburgs Concert III BWV 1048

I Tempo Giusto
II Allegretto
III Con Moto

I
II Adagio ma non tanto (BWV 1023)
III Allegro

Bezetting
viool

David Rabinovich (artistiek leider), Daphne Oltheten,
Lilia Slavny, Tomoe Badiarova

altviool

Manuel Visser, Annemarie Kosten-Dür, John Wilson Meyer

cello

Cassandra Luckhardt, Anne-Linde Visser , Jacopo Ristori

contrabas

Beltane Ruiz

fluit/ traverso

Florencia Gomez

klarinet / chalumeau

Diederik Ornee

hoorn

Stefan Blonk, Tonia Riezu Gonzalez

fagot

Thomas Oltheten

klavecimbel / piano

Marion Boshuizen
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Het Apollo Ensemble
Het Apollo Ensemble, opgericht in 1992, is uitgegroeid tot een van Europa’s meest bijzondere
kamermuziekgroepen voor oude muziek. De groep is gespecialiseerd in innovatieve concerten die
zowel de bekende als onbekende hoofdstukken van barok tot eerste helft 20 e eeuw belichten. Om
de diversiteit aan klankkleuren van de muziek in deze tijdspanne volop te benutten spelen ze op
historische instrumenten. De spelers van het Apollo Ensemble zijn internationale topmusici die als
kerngroep in diverse bezettingen met elkaar musiceren, van kleine triobezetting tot orkestbezetting.
Onder de artistieke leiding van David Rabinovich heeft het ensemble de afgelopen 20 jaar steeds haar
grenzen verlegd van aanvankelijk voornamelijk muziek uit de barok, via de klassieke en romantische
stijlen tot aan de 12 toons-muziek van de 20 e eeuw. In de programmering wordt gekeken naar hoe
componisten door de eeuwen heen met dezelfde ideeën zijn omgegaan. Door het gebruik van de
verschillende instrumenten binnen één concertprogramma komt dit nog beter tot zijn recht. Zo zijn er
programma’s met de combinatie Stravinsky & Bach of Schütz & Distler.
Vanaf 2017 heeft het Apollo Ensemble een eigen vocaal ensemble, dat uit acht zangers bestaat. Het
eerste project was een trilogie met G.F. Handel Brockespassion – G.Ph. Telemann Brockes Passion – J.S.
Bach Johannes Passie. Dit jaar startte de groep een bijzonder project met Beethovens ‘Egmont’ en
Mendelssohns ‘Die erste Walpurgisnacht’, in een speciaal arrangement voor vijf strijkers, vijf blazers en
acht zangers. In 2022 spelen ze Esther, een vroeg oratorium van Händel.
Het Apollo Ensemble heeft meer dan 20 Cd’s uitgebracht, waaronder Haydn-symfonieën, Bach
Brandenburg-concerten, suites en vioolsonates, Telemann-kamermuziek, joodse barokmuziek en
symfonieën van Mozart en Haydn.
Het Apollo Ensemble treedt op in grote concertzalen en festivals zoals Sydney Festival Australia,
Festival Oude Muziek Utrecht, Kennedy Center Washington, Victoria – Canada en Concertgebouw
Amsterdam.
www.apollo-ensemble.nl

De historische Steinway & Sons concertvleugel uit 1875
wordt geleverd door Piano’s Maene Nederland.
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Vrijdag 6 augustus – Agora theater 13:30 uur
“Misia, een muzikale vertelling” door Revue Blanche en Katharina Smets
Misia Sert was de zakenpartner, artistieke toetssteen, muzikale geweten en hartsvriendin
van Diagilev. Zonder Misia zouden werken als Satie’s Parade en Stravinsky’s Le Sacre du
Printemps ondenkbaar zijn geweest. Revue Blanche maakte samen met radiomaakster
Katharina Smets een live radio-performance over haar.

Revue Blanche:
Lore Binon

sopraan

Caroline Peeters

fluit

Kris Hellemans

altviool

Anouk Sturtewagen

harp

Katharina Smets

vertelling, audioverhaal en onderzoek

Sofie Taes

musicologisch onderzoek

Frederik Neyrinck

arrangementen

Een uitgebreid programmaboekje wordt u separaat aangeboden

Uit Six Poèmes de Paul Eluard

On ne peut me connaître

G. Auric

Tristesse

F. Godebski

Antoine Watteau

R. Hahn

Uit Portraits des peintres

Odjazd

F. Poulenc

Uit Osiem pieśni polskich

Offert avec un verre d’eau
Eventail

L. Durey

Uit Six madrigaux de Mallarmé

Extase

H. Duparc

La haine

A. Holmes

Uit Sept Ivresses

Pavane de la Belle au bois dormant
Le jardin féerique

M. Ravel

Uit Ma mère l’oye

Sektanskaya
Zapevnaya

I. Stravinsky

Uit Ruuskaja narodnaja pesnja

En plus

E. Satie

Uit Trois morceaux en forme de poire

Lolita la danseuse

M. Tournier

Mon Homme

M. Yvain

La voix humaine

F. Poulenc

Soupir

P.L. Hillemacher

Dans une salutation suprême…

A. Casella

Uit L’adieu à la vie

Pozegnanie

F. Poulenc

Uit Osiem pieśni polskich
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Revue Blanche
Revue Blanche is een vocaal/instrumentaal kamermuziekensemble met een ongebruikelijke maar
bijzonder kleurrijke bezetting: sopraan, fluit, altviool en harp. Sinds de oprichting in 2010 heeft het
ensemble een indrukwekkend parcours afgelegd. Getuige hiervan is het winnen van de Klara-award
voor Jonge Belofte in 2013, de YAMaward in 2016 en het opnemen van hun positief onthaalde CD
‘Shelter’.
De naam ‘Revue Blanche’ verwijst naar het literaire en artistieke tijdschrift La Revue Blanche dat werd
uitgegeven aan het einde van de 19e eeuw. De ‘Witte Revue’ werd zo genoemd omdat de som van
alle kleuren wit is en een wit ongeschreven blad openstaat voor alle meningen en stromingen. Dit
inspirerende idee sluit naadloos aan bij de esthetiek die het ensemble voor ogen heeft en resulteert
in een voortdurende zoektocht naar interessant repertoire. De arrangementen van hoge kwaliteit
brengen nog des te meer de diverse kleuren van de verschillende instrumenten naar voren.
Revue Blanche speelde reeds in grote cultuurhuizen in Europa. Ze waren ook te gast op Klarafestival,
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, Big Bang Festival en Tallinn Black Nights Film
Festival.
Het mag dan ook duidelijk zijn dat
de ambitie van dit ensemble zich
manifesteert op vele vlakken. Revue
Blanche beperkt zich niet tot een louter
klassieke aanpak maar koppelt deze
aan andere actuele kunstuitingen. Naast
de puur muzikale producties gaat er
veel aandacht naar multidisciplinaire
programma’s waarin beeldende kunst,
dans, literatuur en elektronica worden
verwerkt. Deze hybride aanpak leidt tot
intense concertervaringen en brengt
uiteenlopende stromingen uit de
muziekgeschiedenis op een eigenzinnige
manier terug tot leven.
www.revueblanche.be
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Vrijdag 6 augustus 15:30 uur Agora Theater Lelystad

Ekaterina Levental, mezzosopraan & Frank Peters, piano
Sergej Rachmaninoff (1873 -1943)
Nikolaj Medtner (1880-1951)

De Muze op. 34 no. 1
De Muze op. 29 no. 1

Nikolaj Rimsky – Korsakov (1844 - 1908)
Nikolaj Medtner

De Engel op. 40 no. 2
De Engel op 1 bis

Sergej Tanejev (1856 -1915)
Nikolaj Medtner

De mensen slapen
Slapeloosheid op. 37 no. 1

Nikolaj Karlovitsj Medtner

Suite Vocalise op. 41 no. 2
Introduzione: Allegretto Espressivo
Gesang der Nymphen
Geheimnisse
Zug der Grazien
Das Der Dichter Spricht

Sergej Prokofiev (1891-1953)

Five Poems of Anna Achmatova op. 27

Michail Glinka (1804 - 1857)
Nikolaj Medtner

Serenade ‘Ik sta Inezilla’
Serenade op. 52 no. 6

Ekaterina Levental & Frank Peters
Mezzosopraan Ekaterina Levental en pianist Frank Peters
hebben beide afzonderlijk bekendheid verworven als
solist in binnen- en buitenland. Ze hebben grote affiniteit
met de Russische muziek en spreken de taal.
Sinds 2018 vormen zij het Medtner Project waarmee ze
zich inzetten voor het vergroten van de bekendheid van
de Russische compoinist Nikolai Medtner (1880-1951).
Zij geven concerten en maken registraties van zijn
integrale lied repertoire – bestaande uit meer dan 100
liederen – die ze uitbrengen op een unieke serie CD’s.
Zij zijn regelmatig te zien op Radio en TV op binnen- en
buitenland.
De eerste twee uitgaven van de CD’s werden met veel
succes ontvangen door de pers en publiek. Men spreekt
van een ‘triomf’ en roemt de overtuigende wijze waarop
de muziek wordt benaderd en uitgevoerd.
www.nikolaimedtner.com
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De teksten (Copyright vertalingen Hans Boland - © Papieren Tijger )
De Muze

De mensen slapen

Alexander Poesjkin/ Hans Boland

Afanasij Fet / Matthias Konecny

Ik was nog maar een kind, en zij kon alles velen;
Zo mocht ik op haar fluit met zeven pijpen spelen
Terwijl zij luisterde en glimlachte. Ik liet,
Hoe onbeholpen ook, het holle zangersriet
Weerklinken en bezong een vredig herdersleven
Of galmde lofzangen door goden ingegeven.
Onder luw eikenloof dronk ik de hele dag
Haar lessen in. Rondom zweeg alles.
Haar gedrag Was ondoorgrondelijk.
Soms kon zij naar mij wenken
En zomaar, onverwacht, de grootste
vreugde schenken
Die ik me denken kon: dan wierp
de maagd het haar
Naar achteren en nam de fluit met een gebaar
Van een godin ter hand. Zodra zij blies,
streek over
Mijn huid een huivering, een goddelijk tover.

De mensen slapen; mijn dierbare,
laten we naar de schaduwrijke tuin gaan.
De mensen slapen; alleen de sterren kijken
naar ons.
En zelfs die zien ons niet tussen de takken
En ze horen ook niets –
alleen de nachtegaal kan het horen...
Ja, en die hoort het ook niet, want hij zingt uit volle borst;
Horen kunnen alleen het hart en de hand:
Het hart hoort de aardse genoegens,
Al het geluk dat we hier samenbrengen;
Ja, en de hand hoort het en spreekt tot het hart,
Dat een vreemde in haar gloeit en tintelt,
Dat ook zij warm wordt van het getintel,
Dat schouder onwillekeurig naar schouder neigt...

De Engel
Michail Lermontov/ Kees Jiskoot
Een engel vloog hoog langs de hemel bij nacht
En zong er zijn liedeken zacht;
De sterren, de wolken tezamen, de maan
Zij hoorden dat vrome lied aan.
Hij zong van de zielen die zondeloos zijn
Geboren in ’s hemels domein,
Van God in den hoge-, zijn loflied was vrij
Van iedere huichelarij.
Hij hield in zijn arm een jong zieltje geklemd,
Voor een wereld vol treurnis bestemd;
De klank van zijn lied bleef dat jonge ding – zij
Het woordeloos – steeds levendig bij.
Het heeft hier ter aarde veel lijden geduld,
Van wond’re verlangens vervuld;
Geen enkele zeurige, wereldse zang
Verving ooit die hemelse klank.
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Slapeloosheid
Fjodor Tjoettsjev / Matthias Konecny

Vijf gedichten van Anna
Achmatova op. 27
Anna Achmatova/ Bert Nieuwenhuize

De klok slaat zijn eentonige slagen,
Het wordt een langdradig nachtverhaal!
In een taal die voor iedereen uitheems is
maar toch verstaanbaar, net het geweten!
Is dat wat afstandelijk
het zwijgen van de wereld gadesloeg,
het dove gekreun van de tijd,
onze profetische afscheidsstem?
We verbeelden ons: een verweesde wereld
Geboeid door onweerstaanbare Verdoemenis En wijzelf, in het strijdgewoel zijn we
door alle natuur in de steek gelaten
En het leven staat ons aan te staren
Als een schim aan de rand van de aarde
Die met onze generatie, onze makkers,
verdwijnt aan de grauwe horizon…
Een nieuw, een jong geslacht
is reeds onder de zon verrezen
En wij, makkers, en onze tijd
Ze zijn ons allang vergeten!
Maar héél soms, in het troosteloze ritueel
Dat om middernacht volbracht wordt
Slaagt de metalen grafstem erin
Ons te betreuren.

©liederennederlandsvertaald.nl

1. Zonneschijn heeft de kamer gevuld
Zonneschijn heeft de kamer gevuld
met heldere, gouden vlekjes stof.
Ik werd wakker en herinnerde het me:
lieve, het is je verjaardag.
Dat is waarom sneeuw de grond bedekt
ver weg achter mijn ramen;
waarom ik, als een boeteling,
zonder dromen heb geslapen.

2.Echte tederheid
Echte tederheid kan met niets
worden verward, en ze is stil.
Je bent tevergeefs voorzichtig,
mijn schouders en borst zijn bont bedekt.
En tevergeefs spreek je onderdanig
woorden van eerste liefde tegen mij.
Hoe goed ken ik die volhardende,
vurige blikken van jou!

3. Herinneringen aan de zon
Herinneringen aan de zon vervagen in mijn hart,
het gras wordt geel.
De wind jaagt geruisloos
de eerste sneeuwvlokken op.
De wilg staat afgetekend tegen de heldere,
onbewolkte hemel.
Misschien zou het beter zijn om
niet je vrouw te worden.
Herinneringen aan de zon vervagen in mijn hart.
Wat is dat? Duisternis?
Misschien is deze nacht
plotseling de winter gekomen.
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4. Hallo! Hoor je het zachte ruisen ?
Hallo! Hoor je het zachte ruisen
vlak bij je tafel?
Je hoeft die regels niet schrijven.
want ik ben naar je toegekomen.
Je bent toch niet boos,
zoals de vorige keer?
Je zegt dat je mijn handen niet kunt zien,
mijn handen en mijn ogen niet.
Je kamer is licht en eenvoudig!
Jaag me niet weg, naar waar
onder de benauwende boog van de brug
het koude, troebele water stroomt.

5. De koning met grijze ogen
Wees gegroet, wanhopig verdriet!
Gisteren stierf de koning met de grijze ogen,
de herfstavond was zwoel en rood.
Toen mijn man terugkwam zei hij rustig:
“weet je, ze hebben hem teruggebracht van de jacht,
ze vonden zijn lichaam onder de oude eik.
Triest voor de koningin. Hij was zo jong nog!
In één nacht tijd is zij grijs geworden.”
Hij nam zijn pijp van de schoorsteenmantel
en ging naar zijn nachtdienst.
Ik zal meteen mijn dochter wekken
en in haar lieve grijze ogen kijken.
De populieren ruisen buiten voor het raam:
“Jouw koning is niet meer op aarde.”

Serenade
Alexander Poesjkin/ Hans Boland
Ik sta, Inezilla,
Beneden en wacht:
Doe open! Sevilla
Geniet van de nacht.
Geen mens houdt me tegen,
Ik vrees geen gevaar.
Vertrouw op mijn degen,
Mijn cape, mijn gitaar.
Je bent toch nog wakker?
Papa is naar bed –
Ontwaakt hij, de rakker,
Dan krijgt hij zijn vet.
Je bent, mag ik hopen,
Alleen?... Maak een touw
Van lakens en slopen.
Wat treuzel je nou?
Ik sta, Inezilla,
Beneden en wacht:
Doe open! Sevilla
Geniet van de nacht.
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Vrijdag 6 augustus, 15:30 uur in de Agora

Poppentheater Cassiopeia met Tamino en de Toverfluit
Een voorstelling voor kinderen vanaf 5 jaar
De voorstelling duurt 45 minuten

Prins Tamino is door zijn vader er op uit gestuurd om een prinses te zoeken om mee te trouwen. Op
een dag word hij achterna gezeten door een slang en zo komt hij in het land van de Koningin van de
Nacht terecht en die redt hem van de slang die hem bijna te pakken heeft.
De koningin van de Nacht heeft een dochter die Pamina heet. Tamino is op slag verliefd als hij haar
portret ziet. Pamina is echter meegenomen door Sarastro, de hogepriester van de Zonnetempel.
Daar heeft de Koningin van de Nacht een hele grote hekel aan. Tamino mag met Pamina trouwen als
hij haar redt uit de handen van Sarastro en er voor zorgt dat Sarastro verdwijnt. De koningin geeft
hem ter bescherming een toverfluit mee.
Papageno, de vogelvanger van de koningin, moet van haar Tamino begeleiden naar de Zonnetempel.
Papageno raakt onderweg naar de tempel de prins kwijt en komt de ontsnapte Pamina tegen.
Papageno vertelt haar over de prins. Die zien ze de tempel van Sarastro binnengaan. Dat vind de
Koningin van de Nacht niet leuk. Zeker niet als haar dochter vertelt dat ze verliefd is geworden op de
prins en haar niet langer wil leven onder het juk van haar moeder. De koningin beseft dat haar plan
mislukt is.
Om Pamina tot vrouw te krijgen moet prins Tamino eerst samen met Papageno en daarna met Pamina
een beproeving ondergaan. Als de prins en prinses voor de beproeving slagen zijn ze man en vrouw.
Of dat ook lukt?
Een poppenspel gebaseerd op ‘Die Zauberflöte’ van W.A. Mozart.

Deze voorstelling is gratis
te bezoeken voor kinderen
vanaf ongeveer 5 jaar.
Die Zauberflöte was
de lievelings opera van
Diaghilev.

www.poppentheatercassiopeia.nl
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Vrijdag 6 augustus - 20:15 uur Agora Theater
Prokofiev - 10 stukken uit Romeo en Julia
1.
2.
4.
6.
8.
10.

Folk dance
Scene
The young Juliet
The Montagues and Capulets
Mercutio
Romeo bids Juliets farewell

4 stukken uit L’eventail de Jeanne		
Valse - Jacques Ibert
Polka - Darius Milhaud
Pastourelle - Francis Poulenc
Kermesse-Valse - Florent Schmitt

Ravel - La Valse				
Pauze

Stravinsky – Le Sacre du printemps
met een introductie van Sjeng Scheijen en uitgevoerd door Kasper Janse en Yvo Verschoor op twee
pianola’s van het Pianolamuseum Amsterdam
• Première partie: l’Adoration de la terre
• Introduction
• Les Augures printaniers – Danse des adolescentes
• Jeu du rapt
• Rondes printanières
• Jeux des cités rivales
• Cortège du Sage – Adoration de la terre – Le Sage
• Danse de la terre
• Seconde partie: Le Sacrifice
• Introduction
• Cercles mystérieux des adolescentes
• Glorification de l’élue
• Évocation des ancêtres
• Rituel des ancêtres
• Danse sacrale de l’élue
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Pianist Daniël van der Hoeven speelt in de eerste helft van het concert verschillende werken die op
hun eigen manier allemaal gelinkt zijn aan Diaghilev en het Parijs van de jaren 1920.
Diaghilev heeft grote invloed gehad op de carrière en muziek van Sergei Prokofiev (uit diens
dagboeken: ‘...opgedragen aan Diaghilev, als aandenken aan zijn verwoede betogen dat ik als Rus
zuiver Russisch moest schrijven.’). Hun intensieve samenwerking legde de basis voor het ballet Romeo
en Julia, waarvan Prokofiev zelf een bewerking voor solo piano maakte. De stukken zijn verhalend,
energiek en briljant, maar ook lyrisch en dramatisch.
L’eventail de Jeanne is een samenwerking in 1927 van 10 franse componisten voor een ballet
gechoreografeerd voor kinderen. In het stuk is een afspiegeling van muzikaal Parijs van die tijd
te horen! We horen vier delen hieruit, van Ibert, Milhaud, Poulenc en Schmitt. Stuk voor stuk
meesterwerkjes in hun eigen stijl.
De spectaculaire solo piano-bewerking van La Valse vormt het sluitstuk. Oorspronkelijk geschreven als
ballet voor Diaghilev, die het echter afkeurde: ‘Een meesterwerk, maar geen ballet: een portret van
een ballet!’ Ravel was diep gekwetst...

Pianorollen Le sacre du printemps

Meer dan honderd jaar oud is de pianola, maar
de muziek ervan klinkt nog steeds in het Pianola
Museum, dankzij de vernuftige techniek waarmee
ze werken.
Kom luisteren naar het spel van de grootmeesters
van het klavier van honderd jaar geleden tijdens
een rondleiding of een museumconcert.
Adres: Westerstraat 106,1015 MN Amsterdam
020-6279624 mail:info@pianola.nl
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Over Daniel van der Hoeven
Na het winnen van het YPF Nationaal
Pianoconcours in 2010 won hij vervolgens het
Internationaal Bachconcours 2013 in Würzburg
(D) en verscheidene prijzen bij concoursen in
Duitsland, Frankrijk, Italië, Malta en de VS.
Van der Hoeven staat bekend als veelzijdig pianist,
actief als solist, kamermusicus en coach. Zo speelde
hij Bach-recitals in landen als Duitsland, Italië,
Frankrijk en Thailand, soleerde onder meer met
het ASKO/Schönberg ensemble en JeugdOrkest
Nederland en nam de veeleisende pianopartij van
Petrouchka (Stravinsky) bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor zijn rekening.
Zijn nieuwste project omvat tot dusver onbekende bewerkingen van zeer bekend repertoire: de
solowerken voor viool en cello van J.S. Bach.
Daniël van der Hoeven studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Ellen Corver
en Naum Grubert en behaalde zijn Master-diploma in 2010 met onderscheiding. Sinds 2012 is hij
verbonden als pianocoach aan datzelfde instituut. Hij nam twee solo-CD’s op.
www.danielvanderhoeven.nl

Sjeng Scheijen
Sjeng Scheijen is Slavist, en specialist op het gebied van de Russische
cultuur van de late 19e en vroege 20 e eeuw. Hij is verbonden aan
Universiteit Leiden.
Hij werd bekend als een zeer succesvol tentoonstellingsmaker
voor verschillende Nederlandse en Buitenlandse Musea: onder
andere het Groninger Museum, het Bonnefantenmuseum en the
National Gallery, London. Zijn biografie over Sergej Diaghilev kreeg
wereldwijd lovende kritieken en werd door de New Yorker en de
New York Times opgenomen in hun rijtje beste boeken van 2011.
Op dit moment werkt Sjeng Scheijen aan een nieuw boek, over de
Russische Revolutie in de Kunsten.
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“Diaghilev – een leven voor de kunst” te koop tijdens het festival
Tijdens het festival zal de uitmuntende biografie van Sergej Diaghilev, geschreven door de
Nederlandse slavist Sjeng Scheijen, te koop zijn.
Vrijdag 5 augustus signeert de auteur, die op die dag ook zal optreden, zijn boek voor en na afloop
van het programma.
Scheijens biografie is wereldwijd geprezen. Een kleine greep uit de recensies:

‘Een overrompelend boek, briljant geschreven.’
Michel Krielaars, NRC Handelsblad

‘Indringend en weergaloos. (…) Scheijens werkstuk bleek een absolute openbaring: twee etmalen las
ik vrijwel ononderbroken.’
Rudi van Dantzig, De Groene Amsterdammer

‘Geen biografie is definitief, maar ik kan me geen boek voorstellen dat deze versie zal overtreffen.
Het is een verbluffende prestatie.’
Michael Holroyd, Juryrapport Sheridan Morley Prize

‘Een panoramisch werk dat schittert door de unieke archiefvondsten (…).
Wat een overdonderend boek!’
Pieter Waterdrinker, Vrij Nederland

‘Scheijens nieuwe inzichten zijn een ware beeldenstorm. Je ziet hem bijna handenwrijven als hij de
fouten van vorige biografen blootlegt, en hun ideeën verwerpt. (…) Een bewonderenswaardig boek.
Zijn meest opvallende kwaliteit is de afwezigheid van wolligheid, en daarmee zijn retorische kracht.’
Joan Acocella, The New Yorker

‘Scheijen beschrijft meesterlijk de ongelooflijke manier waarop Diaghilev erin slaagde onder vrijwel
onmogelijke omstandigheden een reeks werken voort te brengen, elk nog gewaagder dan de
vorige.’
Simon Callow, The Guardian

‘Een bewonderenswaardige biografische studie, en een fascinerend overzicht van de Russische
kunstwereld en zijn Europese connecties in het begin van de twintigste eeuw.’
Times Literary Supplement

Paperback 640 pagina’s geïllustreerd
€ 37,50
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Zaterdag 7 augustus, 10:00 uur De Hoeksteen – Emmeloord
Daria van den Bercken, piano

A Scarlatti Story
Domenico Scarlatti is een componist die zijn magnum opus, meer dan 560 pianosonates,
pas na jaren van werken, aanstellingen, en reizen schreef. Zijn gelegenheidsmuziek voor
hoven heeft de toets des tijds voor een breed publiek niet glorieus overleefd, zoals dat
bij zijn jaargenoot Händel wel het geval is. Maar de muziek voor klavecimbel van Scarlatti
wel, en meer dan dat.
In de unieke eendelige sonates stopte Scarlatti al zijn kennis, liefde, innovatie, en talent. Het zijn
sonates met een geniale tweedelige structuur, met een enorme focus op harmonie en ritmische
elementen. Invloeden uit Italië, Portugal en Spanje zijn aanwezig. De sonates van Scarlatti lijken los
te staan van het aardse, het zijn emotionele microwerelden op zich, met een sterk dansant karakter,
maar ook overpeinzend, lyrisch, en intiem.

Programma:
D.Scarlatti
Sonata in f minor K. 183- Allegro
Sonata in a minor K.54- Allegro
Sonata in f minor K.519- Allegro assai
Sonata in b minor K.27- Allegro
Sonata in A major K. 212- Allegro molto

C.P.E. Bach:
Fantasie in fis klein Wq. 67

D. Scarlatti:
Sonata in d minor K.32- Aria
Sonata in c-sharp minor K.247- Allegro
Sonata in E major K.531- Allegro
Sonata in c minor K.230- Allegro
Sonata in C major K.159- Allegro

Sergej Diaghilev door Valentin Serov
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Daria van den Bercken
Pianiste Daria van den Bercken is in de afgelopen
jaren uitgegroeid tot veelgevraagd soliste in
binnen- en buitenland. Recentelijk debuteerde
Daria succesvol met het Orchestre de Radio France
Philharmonique o.l.v. Ton Koopman, en bij het
Seoul Philharmonic Orchestra met Stefan Asbury.
Zij was ook Artist in Residence bij het Los Angeles
Chamber Orchestra en speelde in Nederland
recentelijk bij het Noord Nederlands Orkest, het
Radio Filharmonisch Orkest en Philharmonie
ZuidNederland. Nieuwe debuten staan gepland
bij Mexico City Philharmonic Orchestra, Bangkok
Symphony Orchestra, Residentie Orkest en
Camerata Ireland.
Recente recital debuten gaf Daria onder meer in
Konzerthaus in Wenen, Kings Place in Londen, het
Istanbul Music Festival, Zipper Hall in Los Angeles
en Concertgebouw Amsterdam.
In 2012 kreeg Daria de volle aandacht van
de internationale muziekwereld met haar
project Handel At The Piano, waarmee zij de
Amsterdamprijs voor de Kunst kreeg en een breed
publiek van zowel critici als nieuwe concertgangers voor deze onbekende muziek wist te bereiken.
In haar volgende project, Keys to Mozart, onderzocht Daria de structuur van het recital door
universele thema’s, zoals elegantie en speelsheid, in Mozart’s muziek uit te werken. Daria stelde
onder anderen een avond rond elegantie in Mozart en Rameau samen bij Spicy Classics van
Philharmonie ZuidNederland o.l.v. dirigent Jonathon Heyward. Voor Keys to Mozart ontwikkelde Daria
ook programma’s voor studenten van onder anderen de Universiteit van Amsterdam en de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Daria’s derde album met sonates van Domenico Scarlatti werd genomineerd voor de Edison
Publieksprijs 2018. In de bijgaande concerttoernee gaf ze naast het concert ook een presentatie van
de art works die zij voor dit album had gemaakt.
Daria is een Sony Classical Artist en een International TED Speaker 2014, waarbij haar global TED Talk
werd uitgeroepen tot een van de toptien “Inspirational TED Talks 2014”.
In 2016 richtte Daria de Keys to Music Foundation op, om met nieuwe artistieke projecten een
nieuw publiek te bereiken voor klassieke muziek. In 2021 organiseert zij hiermee Piano21, een nieuw
internationaal pianofestival.
Daria studeerde bij Mila Baslawskaja en Naum Grubert aan het Conservatorium van Amsterdam en
Menahem Pressler aan de Indiana School of Music in de VS. Zij won tijdens haar studie de voorloper
van de Dutch Classical Talent Award (“Debuutprijs”) en is sindsdien een terugkerende gast in de
Nederlandse concertzalen.
www.dariavandenbercken.com
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Na het concert zijn er drie routes. In verband met de capaciteit van de locaties is het wel
belangrijk om de route die op het ticket staat aan te houden.
Let op: als je de fietsroute met de auto rijdt, kun je beter met je navigatie rijden.
De aangegeven fietsroute gaat over fietspaden en is dus niet geschikt voor auto’s.
Route A: fietsers en eigen auto
Route B: Musico reizen en eigen auto
Route C: Festivalbus uit Leeuwarden en eigen auto

Het schema:
Tijd

Route A

Route B

Route C

11:45 uur

Bant

Luttelgeest

Marknesse

14:00 uur

Luttelgeest

Marknesse

Bant

16:15 uur

Marknesse

Bant

Luttelgeest

Zaterdag 7 augustus, Bantsiliek in Bant, 11:45 / 14:00 / 16:15 uur
Aleida Ensemble

Rondom Les Ballets Russes
Reynaldo Hahn (1874-1947) Romanesque
Igor Stravinksy (1882-1971)

Pastorale arr. Maurice Draughn
Berceuse uit De Vuurvogel arr. Aleida Ensemble
Russische Dans uit Petrouchka arr. Aleida Ensemble

Mikhail Glinka (1804-1857)

van Drie Russische Liedjes
1. Verleid me niet
3. Twijfel

Igor Stravinsky
Intro en Serenata uit Pulcinella arr. Kim Kashkashian
				
Erik Satie (1866-1925)
Gnossienne no.1
Claude Debussy (1862-1918) Prélude à l’après-midi d’un faune
arr. Aleida Ensemble, op basis van transcripties
door Raphaël Lucas en Judy Loman

21

Aleida Ensemble
Het Aleida Ensemble is een Nederlands kwartet van internationale musici vernoemd naar twee
opvallende vrouwelijke schilders uit de Gouden Eeuw. Hun belangrijkste projecten voor corona
werden de uitvoering van Darius Milhaud’s onbekende cantate “Adieu” en John Tavener’s ontroerend
“To a child dancing in the wind” (1983) in Elburg, Abcoude en Leidschendam.
Voor dit concert treden we op in Debussy trio formatie, een combinatie van instrumenten die zorgt
voor bijzondere muzikale kleuren.

De Russische dwarsfluitiste Elena Zonnenberg-Vyaznikova studeerde aan het
conservatorium van Amsterdam en Moskou. Sindsdien heeft ze opgetreden
met Ensemble Modelo62 o.a. bij het Darmstadt Contemporary Music Festival, de
Gaudeamus Muziekweek, en de Dag in de Branding. Ze was solist bij het Bach
Orchestra of the Netherlands, waar zij ook de traverso (barokdwarsfluit) bespeelde.

Engelse altvioliste Anna Smith, voormalig lid van het Hallé Orchestra te
Manchester, VK, heeft, sinds zij naar Nederland verhuisde, veelvuldig opgetreden
met groepen als Amsterdam Sinfonietta, het Nederlands Kamerorkest, het
Concertgebouw Orkest, Anima Eterna (Brugge) en het Nederlands Philharmonish
Orkest. Ze speelt ook viola d’amore en barok-altviool, en treedt daarmee
regelmatig op met het Tulipa Ensemble van sopraan Johannette Zomer.

Annemieke IJzerman studeerde harp bij Erika Waardenburg aan de Hogeschool
voor de Kunsten te Utrecht, waar ze in 2004 behaalde het diploma Bachelor of
Music met onderscheiding. Ze vervolgde haar harpstudie bij Fabrice Pierre aan het
CNSMD in Lyon in Frankrijk.
Annemieke won prijzen op o.a. het 4e Nederlands Harpconcours (2004), de
Internationale Wedstrijd voor Harp in Brussel (2000), het Prinses Christina Concours
en het Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland.
Als bevlogen muzikante is Annemieke is regelmatig te horen in concerten: zowel bij
orkesten zoals het Concertgebouw Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest,
het Residentie Orkest, en Amsterdam Sinfonietta; als solist en kamermusicus met
verschillende ensembles; en bij crossover projecten met theatre en dans.

www.aleidaensemble.nl
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Zaterdag 7 augustus, Voormalige st. Josephkerk Luttelgeest,
11:45/14:00/16:15 uur

New Collegium
Domenico Gallo

Triosonate in G-Groot
Moderato - Andantino - Presto

Georg Friedrich Händel

Triosonate in e-klein, Op. 5 / Nr. 3, HWV 398
Andante larghetto - Allegro - Sarabande (Largo assai) - Allemande (Andante allegro) Rondeau - Gavotte (Allegro)

Anoniem uit Venetië, 18e eeuw

Twee stuks voor klavecimbel solo

Johann Sebastian Bach

Concerto in C-Groot
(BWV 525 & BWV 1032, versie voor viool, cello en continuo uit een manuscript uit ca. 1740-1760)
[ ] - Largo - Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart / Johann Christian Bach

uit Concerto in D-Groot, KV 107
Allegro

Giovanni Battista Pergolesi (?) / Domenico Gallo (?)

Triosonate in g-klein
Allegro - Largo - Allegro assai
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New Collegium
Antina Hugosson viool 1
Joseph Tan

viool 2

Rebecca Rosen

cello

Claudio Ribeiro

klavecimbel en artistiek leiding

New Collegium omarmt met plezier en overtuiging de oorspronkelijke betekenis van het collegium:
de gebundelde kracht van individuen die elkaar vinden in gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke
interesses. We zijn gefascineerd door barokmuziek en barokinstrumenten, en hun zeggingskracht in
onze eigen, 21e eeuwse context. We brengen geweldige muziek in goed gezelschap!
Winnaar van de Tweede Prijs op het Internationaal Van Wassenaer Concours / Festival Oude
Muziek Utrecht 2016 en een van de meest prominent barokensembles van de ‘nieuwe generatie’ in
Nederland, New Collegium bestaat uit top-musici gespecialiseerd in de uitvoering van Oude Muziek.
Een van de speerpunten is bestaand en nieuw publiek te betrekken bij de barokmuziek, waarbij de
directe kracht van deze muziek tot de mensen spreekt.
New Collegium treedt
met regelmaat op in de
concertzalen van Europa,
en is ook te horen zowel als
kamerensemble als orkest
in de drie CDs tot nu toe
gepubliceerd: L’Europe Réunie,
Empfindsam en Chameleon.
www.newcollegium.com
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Zaterdag 7 augustus, Wijngaard de Maronesse, Marknesse,
11:45/14:00/16:15 uur
Dudok kwartet & James Oesi contrabas
Ouverture La Gazza Ladra bewerkt voor twee violen, altviool, cello en contrabas
Duetto per Violoncello e Contrabbasso
I. Allegro
II. Andante molto
III. Allegro
Sonate a quattro no. 2 in A groot voor twee violen, cello en contrabas
I. Allegro
II. Andante
III. Allegro
Ouverture Il Barbiere di Siviglia bewerkt voor twee violen, altviool, cello en contrabas

het graf van Sergej Diaghilev
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Het Dudok Quartet Amsterdam
Het Dudok Quartet Amsterdam, opgericht in 2009, is uitgegroeid tot een van de meest veelzijdige
en aansprekende strijkkwartetten van dit moment. Voor het Dudok Quartet bestaat er geen oude
of nieuwe muziek: alle muziek is van nu. Het kwartet speelt muziek die ontroert, ontregelt en een
onuitwisbare indruk maakt.
Inmiddels is hun naam niet alleen in Nederland, maar door heel Europa en in de Verenigde Staten
gevestigd. Internationaal gooit het viertal hoge ogen door hun originele programmering en bevlogen
spel. Het kwartet won meerdere prijzen op nationale en internationale muziekwedstrijden waaronder
in 2014 de Kersjesprijs en in 2018 de prestigieuze internationale Borletti-Buitoni Trust Award.
Het eerste album van het kwartet werd in 2015 bekroond met een “Editor’s Choice” in het vakblad
Gramophone, en ook over de vijf albums die het kwartet sindsdien uitbracht waren critici en publiek
lovend. Voor het najaar van 2021 staat een dubbelalbum gepland: de eerste complete opnames van
de strijkkwartetten van Johannes Brahms met onomwonden darmsnaren.
De leden van het Dudok Quartet Amsterdam leerden elkaar kennen in het Ricciotti Ensemble en
studeerden bij de leden van het Alban Berg Quartett aan de Hochschule für Musik in Keulen en
studeerden in 2013 met de hoogste onderscheidingen af aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie
bij Marc Danel. Sindsdien winnen de musici nog gericht artistiek advies in, al naar gelang het
repertoire waarin ze zich verdiepen: Eberhard Feltz, Reinbert de Leeuw en Shunske Sato behoren tot
recente artistieke gidsen.
De musici spelen op instrumenten die ze in bruikleen hebben van het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds (NMF). Violen van Francesco Goffriller en Vincenzo Panormo, een altviool van Jean-Baptiste
Lefebvre en een cello van Jean-Baptiste Vuillaume. Voor het (pre-)klassieke repertoire gebruikt
het kwartet verschillende sets strijkstokken, speciaal voor hun gebouwd door Luis Emilio Rodriguez
Carrington.
Het Dudok Quartet Amsterdam is vernoemd naar architect en muziekliefhebber Willem Marinus
Dudok (1884-1974): “Ik voel diep de gemeenschappelijke basis van de muziek en de architectuur: ze
ontlenen immers beide haar waarde aan de juiste maatverhoudingen.”
www.dudokquartet.com
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James Oesi
Contrabassist James Oesi (London, 1988) is sinds zijn komst in 2009 naar Nederland een bekend
gezicht in de klassieke en moderne muziekwereld. Als één van de weinigen richt hij zich op de bas
als solo-instrument. Hij speelde zijn soloprogramma’s – bestaande uit werken van onder andere
Bach, Rachmaninoff, Berio en Beethoven – op veel bekende podia (waaronder Concertgebouw,
TivoliVredenburg en de Oosterpoort) en op het Grachtenfestival, CrossLinx, November Music, Festival
Classique en Wonderfeel. Ook is hij een graag geziene gast in programma’s als Podium Witteman,
Vrije Geluiden en op NPO Radio 4 en NPO Radio 1. NRC Handelsblad en Luister publiceerden
uitgebreide interviews met Oesi, en Classic FM UK featurede zijn video van Luciano Berio’s Psy. James
is initiatiefnemer en artistiek leider van het Dutch Double Bass Festival, een muziekfestival rondom
de contrabas waarvan de eerste editie in mei 2017 in De Electriciteitsfabriek in Den Haag plaatsvindt.
Daarnaast is James Oesi veelgevraagd als moderne muziek ensemblespeler. Hij treedt op met
Asko|Schönberg, Insomnio, Oerknal, Ives Ensemble en het prestigieuze Ensemble Modern. James
krijgt tijdens en na zijn studie masterclasses en coachingsessies van onder andere Gary Karr, Anner
Bijlsma, Geoffrey Simon (dirigent en producent), Leon Bosch (voormalig solocontrabas van Academy of
St Martin in the fields), Klaus Trumpf en Thomas Martin.
www.jamesoesi.com
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Zondag 8 augustus, 12:00 uur in de Verbeelding Zeewolde

“Parade, het Parijs van Erik Satie”
naar Jan Brokkens gelijknamige verhaal uit Stedevaart
Jan Brokken

- tekst

Tobias Borsboom - piano
Peter Vigh
1.

- altsaxofoon & sopraansaxofoon

Erik Satie, Gymnopédie No. 1 (piano & sopraansaxofoon)

2. Erik Satie, La Belle Excentrique (piano & sopraansaxofoon)
		
1. Mache franco-lunaire
		
2. Valse du Mystérieux baiser dans L’oeil
3. Erik Satie, Je te veux (piano & altsaxofoon)
4. Erik Satie, Vexations (piano solo)
5. Erik Satie, Le “Piccadilly“ (piano & sopraansaxofoon)
6. Erik Satie, Le Tango perpétuel (piano & sopraansaxofoon)
7. Erik Satie, Trois morceaux en forme de poire (piano & sopraansaxofoon)
		
1. Manière de commencement
		
2. Prolongation du même
		
3. Lentement
8. Erik Satie, Parade: Petite fille américaine (piano & sopraansaxofoon)
9. Erik Satie, Parade: Acrobats (piano & sopraansaxofoon)
10. Erik Satie, Gnossiene No. 4 (piano & altsaxofoon)
De arrangementen voor piano en saxofoon zijn van Peter Vigh en Tobias Borsboom
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Peter Vigh
De muziek van componist & saxofonist Peter Vigh bevindt zich in het
speelveld van klassieke en hedendaagse muziek.
Vigh is altsaxofonist en vaste arrangeur van het Berlage Saxophone
Quartet. Hij maakte de voorstelling Breaking the Silence met
muziektheatergezelschap Via Berlin. Zijn laatste werk Totaliter Aliter,
gebasseerd op bijna-dood-ervaringen, wordt momenteel gespeeld
door Ensemble Black Pencil en het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor.
Peter Vigh werkt dit jaar aan een nieuw strijkkwartet voor het Dudok
Quartet Amsterdam.
Compositie studeerde Vigh bij leermeesters Klaas de Vries,
Fabio Nieder en Willem Jeths. Saxofoon studeerde hij bij Arno
Bornkamp in Amsterdam en bij Jean-Denis Michat in Lyon. Aan het
Conservatorium van Amsterdam voltooide hij zijn master saxofoon
met de aantekening cum laude vanwege ‘een sterke eigen visie,
solide spel en muzikale lijnen’.
In 2008 vormde Peter Vigh met Lars en Kirstin Niederstraßer en Eva van Grinsven het Berlage
Saxophone Quartet.
Valentin Erben, cellist van het wereldberoemde Alban Berg Quartett, noemt hen ‘een weldadige, frisse
bries in het traditionele kwartetlandschap’.
Hun beide cd’s SaxoFolken In search of freedomtrokken internationaal de aandacht. ‘Er zijn veel
saxofoonensembles die eigen arrangementen spelen van bekende werken. Zelden klinken ze zo
onbetwistbaar goed als bij het BSQ.’, vond de ene recensent. ‘De dames en heren van het BSQ
(...) spelen roerend mooi. Soms weemoedig, soms speels, dan weer kordaat. Zowel instrumentaal,
emotioneel als klankmatig is hun bron onuitputtelijk.’, schreef een ander.
Het verfijnde kamermuziekspel van het BSQ werd met prestigieuze prijzen bekroond, waaronder de
Dutch Classical Talent Award en de Kersjesprijs. Ter verdieping van hun ambacht besloot het BSQ om
in 2015 bij het Artemis Quartett te gaan studeren aan de Universität der Kunste te Berlijn. Een postgraduate opleiding die zij mit Auszeignungafsloten.

www.petervigh.com
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Tobias Borsboom
Tobias Borsboom, de pianist met ‘een juweel van een
toucher’ (Trouw), speelt als winnaar van de Dutch Classical
Talent Award sinds 2015 in de concertzalen van Nederland.
Tezamen met violist won Piotr Jasiurkowski won hij tevens
de Dutch Classical Talent-publieksprijs. Ook toerde hij als
solist in Gershwins Pianoconcert in F met het Nederlands
Studenten Orkest, en met zijn soloprogramma Wanderer
in binnen- en buitenland. Zijn solorecitals geven blijk
van zijn belangstelling voor hedendaagse muziek en zijn
debuutalbum Wanderer (Label 7 Mountain Records, 2017)
en zijn cd met Pan van Vítězslav Novák (Pianoclassics, 2021)
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. Regelmatige
kamermuziekpartners zijn cellist Lidy Blijdorp, violist Pieter van Loenen en saxofonist Femke Steketee.
Met celliste Pamela Smits werkt Tobias sinds 2017 samen als programmeur van de concertserie
Vriendenconcerten in de Zuiderkerk van Amsterdam. In 2018 is Tobias Borsboom met pianoduopartner
Yukiko Hasegawa uitgekozen als Shizuoka no Meishutachi (Meesters of Shizuoka) in Japan, met
verschillende optredens die daarop volgen.
Ook gaat hij graag de samenwerking aan met andere theater- en kunstvormen. Met Jan Brokken
speelt hij enkele zeer succesvolle vertelconcerten, waaronder Mata Hari en De rechtvaardigen met
Lidy Blijdorp en De Tuinen van Buitenzorg met pianomuziek van Leopold Godowski en Paul Seelig.
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. Vanaf 2021 spelen zij Schobert, over de vriendschap
tussen Franz Schubert en beste vriend Franz von Schober.
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.
Naast zijn gevarieerde drukke concertleven werkt Tobias Borsboom aan het Conservatorium van
Amsterdam als correpetitor.
www.tobiasborsboom.com

Jan Brokken
Jan Brokken (1949) is schrijver van romans, reisverhalen en literaire nonfictie. Ook internationaal verwierf hij faam met onder meer ‘De blinde
passagiers’, ‘Mijn kleine waanzin’, ‘Baltische zielen’, ‘In het huis van de
dichter’, ‘De vergelding’, ‘De Kozakkentuin’ en ‘De rechtvaardigen’. Begin
2020 verscheen ‘Stedevaart’. Zijn werk is vertaald in onder meer het
Engels, Chinees, Frans, Duits, Deens en Italiaans. ‘De rechtvaardigen’ werd
in 2020 bekroond met de Premio Tribùk dei Librai, de Prijs van Italiaanse
boekverkopers. Zijn nieuwste boek is ‘De tuinen van Buitenzorg’
www.janbrokken.nl
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Zondag 8 augustus, 16:00 uur in de Ludgeruskerk Dronten

Slotconcert met het Apollo Ensemble
J.B Lully
1632-1687

Suite “Le bourgeois gentilhomme”
Ouverture
Entrée
Canaries pour les mêmes
Entrée (Marche)
Six Espagnols dancent
Deux Espagnols dançans
Les deux Scaramouches et les deux Trivelins
Réjouissance. Chaconne Italienne

uit de Alexandrijnse gezangen van Michael Koezmin: I, voorspel, nr 2 “Zegt men mij: ‘Alexandrië’”
G. Muffat
1653-1704

Sonata II (Armonico Tributo)
Grave – Allegro -Grave – Forte e allegro – Grave - Aria

uit de Alexandrijnse gezangen van Michael Koezmin: II, liefde, nr 1 “Wanneer ik jou voor het eerst
ontmoette”
U. W. Van Wassenaer
1692-1766

Concerto Armonico II in Bes, voor vier violen en basso continuo
Largo Andante
Da cappella. Presto
Largo affettuoso
Allegro moderato

uit de Alexandrijnse gezangen van Michael Koezmin: II, liefde, nr 7 “Was ik een veldheer uit de oude tijd”
D. Cimarosa
1749-1801

Sextett in G, voor 2 violen, altviool, cello, fagot, klavecimbel
Allegro Maestoso
Largo ma non tanto
Allegro vivace con giusto

uit de Alexandrijnse gezangen van Michael Koezmin: III, zij, nr 1 “We waren vier zusters”
J-Ph Rameau
1683-1764

Suite “les Indes galantes”
Ouverture
Orage
Air pour borée (tres vite)
Musette
Tambourin I&II
Rigaudon I&II
Rondeau
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Apollo Ensemble:
Viool:
Altviool:
Cello:
Contrabas:
Klavecimbel:
Hobo:
Fagot:
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David Rabinovich (artistiek leider), Lilia Slavny, Daphne Oltheten, Tomoe Badiarova
Agnieszka Papierska, Manuel Visser, John Wilson Meyer, John Ma
Cassandra Luckhardt
Beltane Ruiz
Marion Boshuizen
Robert de Bree en Daniel Lanthier
Thomas Oltheten

Sergej Diaghilev (r) samen met Igor Stravinsky

Livestream
Het hele festival wordt ook als livestream aangeboden.
De livestream wordt gepresenteerd door Sander Zwiep,
bekend van radio vier. Dit jaar kijken ook bewoners van alle
zorginstellingen uit de provincie Flevoland mee. De livestream
wordt verzorgd door Concerto Media en Helix Audio.

De vleugels
De historische Steinway & Sons concertvleugel uit 1875 wordt geleverd door Piano’s Maene Nederland
De vleugels in de Agora en de Hoeksteen komen van Eddy Futselaar, vleugelverhuur

Tenslotte…
Diaghilev kon improviseren. Maar wij kunnen dat ook. We zijn heel blij dat we dit festival konden
realiseren. En natuurlijk waren er allerlei aanpassingen nodig. Ons doel was om het programma
overeind te houden. En dat is gelukt. Met dank aan de flexibiliteit van velen. De Agora die ons de grote
zaal ter beschikking stelde, de Provincie die ons in staat stelt dit hele festival ook per livestream aan te
bieden, poppentheater Cassiopeia, de vrijwilligers die de quiches en taarten bakten ….
Heb je ook zin om mee te helpen met de volgende edities van Festival via Musica? Meld je dan aan als
vrijwilliger, bij een van de bestuursleden of via info@festivalviamusica.nl

De adressen:
Goede Rede

Kerkgracht 60, Almere-Haven

Agora Theater

Agorabaan 12, Lelystad

De Hoeksteen

Nagelerstraat 2, Emmeloord

Bantsiliek

Zuidwend 2, Bant

De Maronesse

Steenwijkerweg 23, Marknesse

St. Josephkerk

Kerkstraat 1, Luttelgeest

De Verbeelding De Verbeelding 25, Zeewolde
Ludgeruskerk

Ludgerusplein 2, Dronten
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Colofon:
Stichting internationaal zomerfestival Flevoland
David Rabinovich artistiek leider
Marion Boshuizen zakelijk leider
www.festivalviamusica.nl / info@festivalviamusica.nl / 0320-227718

Bestuur:
Klaas Heerema voorzitter
Berry van Elst secretaris
Annely Zurwieden penningmeester
Bart Abbes, lid
Marijke van Sprang, lid

Comité van Aanbeveling:
Dhr. Franc Weerwind, burgemeester van Almere
Dhr. Ton van Amerongen, wethouder cultuur in Dronten
Dhr. Egge-Jan de Jonge, wethouder cultuur Zeewolde
Sander Zwiep, radiopresentator
Teunis van der Zwart, hoornist, hoofd afdeling oude muziek Koninklijk Conservatorium Den Haag
Marcel Jansen, directeur-bestuurder van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Ambassadeurs:
Jan Venema, Riet van der Wee, Henk Tiesinga, Bert Gijsberts
Bankrekening: NL81 INGB 000 5409610
t.n.v. Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland
Rozengaard 17-10, 8212 DN Lelystad
Ontwerp programmaboek, PR materiaal: Johan Abbes
Website: Klaas Lamminga
Ticketverkoop: www.klassiekemuziek.nl
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Wij zijn Van Wijnen
En samen bouwen we aan ruimte voor een beter leven

Wat brengt een gebouw tot leven? In de afgelopen honderd jaar hebben
wij geleerd dat het niet in de stenen zit, maar in de mensen. Want door erin
te wonen, werken, leren, zorgen en recreëren krijgt een ruimte of plek pas
écht betekenis.
Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij de techniek. We zoeken in
elke opgave de verbinding met bewoners, klanten, de directe omgeving
en vakgenoten. Zo staat ons werk nooit op zichzelf, maar houdt het voor
zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk zijn waarde. Dat noemen we meer
dan bouwen.
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Met dank aan:
Provincie Flevoland
Gemeente Almere
Gemeente Lelystad
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Zeewolde
Gemeente Dronten
VSB fonds

Cultuurfonds BNG
Wilhelmina Jansen fonds
Van Wijnen Bouwbedrijf
Rabobank Flevoland
Piano’s Maene Nederland
Patmar Marknesse

...en alle vrijwilligers

