
1 

theater



 2

“BIJ DE KLASSIEKE CONCERTEN 

IN DE SERIE PROEFKAMERMUZIEK 

WORDT U MEEGENOMEN OP EEN 

MUZIKALE REIS OVER GRENZEN.”
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Bij de klassieke concerten in de serie Proefkamer-

muziek wordt u meegenomen op een muzikale reis 

over grenzen. De ensembles en musici zijn van 

topniveau en brengen op bevlogen wijze een rijk 

palet van muziekstijlen en theatrale hoogstandjes 

Een lust voor oren en ogen.

Voorafgaand aan de concerten zijn er inleidingen. 

Musici worden geïnterviewd en het programma 

toegelicht. Ook zijn er met regelmaat bijdragen van 

amateurkunstenaars die thematisch gelinkt zijn aan 

de optredens van de professionals.

Na afloop is het tijd voor napraten met elkaar en de 

musici, onder het genot van een heerlijk glas wijn. 

Proefkamermuziek is een serie van ontmoetingen, 

een gelegenheid om een gezellig avondje uit te 

gaan in Cultura.

Van harte welkom,

Trijn Romein, manager Podiumkunsten

Albert Adams, initiatiefnemer Proefkamermuziek

EEN RIJK PALET AAN 
KLANKEN, SMAKEN  
EN GEUREN

Seriekorting

Losse plaatsbewijzen kosten € 25,00 tot € 28,00. 

Reserveert u kaarten voor minimaal vier concerten 

dan ontvangt u 20% korting.

Kaartverkoop

Met het bestelformulier op onze website, kunt u 

kaarten reserveren:

www.cultura-ede.nl/klassiekemuziek. Het is ook 

 mogelijk om kaarten telefonisch te reserveren, 

(0318) 67 28 00 of per mail info@cultura-ede.nl. 

Na ontvangst van de betaling sturen wij u, per  

post de kaarten toe. Hiervoor betaalt u per 

 bestelling € 1,50 verzend kosten. Voor meer  

info en bestel formulier:  

www.cultura-ede.nl of www.proefkamermuziek.nl

Wijn

U kunt de heerlijke wijnen die na de concerten 

worden geschonken, bestellen bij

www.cultuurenwijn.nl. De wijnen zijn scherp 

 geprijsd en van het aankoopbedrag komt 25%  

ten goede aan aangesloten culturele instellingen.  

Bij uw bestelling kunt u aangeven welk gezelschap 

u wilt steunen.

Proefkamermuziek is een initiatief van Stichting 

Art connects People en een samenwerking van 

 Amsterdam Sinfonietta, Nederlands Blazers 

 Ensemble, Nederlands Kamerkoor en lokale 

 partners. Uw adresgegevens worden door 

 Cultura en de partners gebruikt om u te  informeren  

over de  programma’s, wijzigingen, acties en 

 activiteiten. Om uw avond zo zorgeloos mogelijk te 

laten verlopen is bij de kaartprijs € 4,00 inbegrepen 

voor koffie, een ander drankje en garderobe.
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OVERZICHT

VR 28 SEP CAREL KRAAYENHOF ENSEMBLE P.05

VR 26 OKT HET GELDERS ORKEST & LISA JACOBS P.06

WO 14 NOV PYNARELLO P.07

WO 28 NOV JOHANNETTE ZOMER & TULIPA CONSORT P.08

VR 21 DEC WISHFUL SINGING & THE AMSTERDAM CONSORT P.09

VR 11 JAN HET GELDERS ORKEST & QUIRINE VIERSEN  P.10

DO 31 JAN NIEUW AMSTERDAMS KLARINETKWARTET P.11

DO 14 MRT NEDERLANDS KAMERKOOR & ERIK BOSGRAAF P.12

WO 10 APR AMSTERDAM SINFONIETTA & HARRIET KRIJGH P.13

DO 25 APR  FUSE P.14

ZA 11 MEI NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE P.15

Fotografen Proefkamermuziek

Foppe Schut, Carlos Jacques, Jelmer de Haas, 

Peter Lodder, Peter Blok,  Merlijn Doomernik,  

Annelies, Melle, Arjan van Bruggen.



28 SEPTEMBER
 VRIJDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 UUR

CAREL KRAAYENHOF ENSEMBLE

30! TANGOJAREN

Carel Kraayenhof zit dertig jaar in het vak. Hoog tijd voor een ‘best of’ programma. Het  ensemble 

speelt de bekendste composities van  Carel, waar onder ‘Clavel Rojo’ (opgedragen aan maestro 

 Osvaldo Pugliese), de hits ‘Nata’ en  ‘Blanca’ (witneus,  opgedragen aan zijn kat) en het ‘Adios 

 Nonino’ van Astor Piazzolla. ‘30!’  kenmerkt zich door melancholieke melodieën, afgewisseld met 

heftige tangobeats en eigentijdse composities. Carel Kraayenhof wordt als één van de meest 

 toonaangevende muzikanten van de Argentijnse tango gezien. Als bandoneonist is hij virtuoos. 

Als componist is hij in staat de grenzen van het muzikale tangospectrum te verleggen.

€ 25,00

bandoneon Carel Kraayenhof 
piano Juan Pablo Dobal
viool Bert Vos, Iefke Wang
cello Jan Willem Troost
contrabas Jaap Branderhorst
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26 OKTOBER
 VRIJDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

HET GELDERS ORKEST & LISA JACOBS

LISA JACOBS SPEELT MOZARTS VIOOL CONCERT NR. 5

‘Mijn viool is echt mijn maatje’, zegt Lisa Jacobs over haar in 1683 gebouwde  Ruggiero-viool uit 

Cremona. Het is een prachtig instrument, elegant en warm van klank, maar toch met een rauw 

randje. De virtuoze Faust-variaties van Wieniawski zullen ongetwijfeld prachtig klinken op dit 

oude Italiaanse instrument. Daarnaast schittert Lisa in het Vijfde Vioolconcert van Mozart.  

De com positie is vooral bekend vanwege de finale, die een exotische sfeer heeft, waardoor het 

met een knipoog wel eens ‘Turkse’ wordt genoemd. De strijkers van Het Gelders Orkest laten  

zich ook horen in een van de heerlijkste strijkerscomposities: de warmbloedige Serenade van 

Tsjaikovski.

€ 28,00

Sibelius - Andante festivo  
Mozart - Vioolconcert nr. 5 
Tsjaikovski - Strijkers sere nade 
Wieniawski - Fantaisie brillante over 
thema’s uit Faust van Gounod
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14 NOVEMBER
 WOENSDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 UUR

PYNARELLO 

SJOSTAKOVITSJ EN ANDERE MEESTERS 

Hemelse harmonieën van Mahler staan naast dramatische klankbeelden in de 

Kammer symfonie van Sjostakovitsj. De laatste schreef de compositie in 1960 in 

Dresden als strijkkwartet ter nagedachtenis van slachtoffers van de bombarde-

menten op de stad.

Pynarello is een rebellenclub en gaat als een wervelwind door de porseleinkast. 

Een next generation met de grootste talenten van dit moment. Ze zijn op zoek naar 

avontuur, niet zozeer qua repertoire maar wel als het gaat om vorm en presentatie. 

Het ensemble heeft geen dirigent, speelt doorgaans zonder bladmuziek, hetgeen tot 

puur en vrij musiceren leidt. Voor dit optreden neemt Pynarello de vorm aan van een 

20-koppig strijkorkest. 

€ 25,00

muzikale leiding Lonneke van Straalen
ensemble Pynarello
Mahler Adagietto uit Symfonie nr. 5
Schulhoff vijf  stukken voor strijkkwartet (bew.)
Sjostakovitsj kammersymfonie opus 110a
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sopraan Johannette Zomer
koor Zomer Academie Zutphen Projectkoor o.l.v. Elske te Lindert
ensemble Tulipa Consort
Vivaldi Sinfonia in D groot RV 125, aria ’Ascende laeta’ RV 635, 
aria’s uit ’Juditha Triumphans’ RV 644, Concerto in F groot RV 442, 
delen uit ’O qui coeli terraeque serenitas’ RV 631, 
Sinfonia ’Al Santo Sepolcro’ RV 169, aria’s uit opera ‘Bajazet’ RV 703, 
‘Gloria’ RV 589

JOHANNETTE ZOMER & TULIPA CONSORT 

EEN AVOND IN VENETIË

Rond 1715 lag de naam van Antonio Vivaldi op de lippen van talloze muziek lief-

hebbers in Italië en de rest van Europa. Vivaldi had zijn reputatie vooral te danken 

aan zijn virtuoze vioolspel en de meeslepende sonates en concerten die hij uitvoerde 

met het orkest van weesmeisjes dat hij dirigeerde in Venetië. Vanuit deze oude 

handelsstad verspreidde zijn muziek zich als een olievlek over Europa. Tot 1939  

wist vrijwel niemand dat Vivaldi ook kerkmuziek schreef. Toen werd zijn manuscript 

van het Gloria ontdekt. Met dit beroemde koorwerk wordt de avond besloten.

€ 28,00

28 NOVEMBER
  WOENSDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 UUR
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21 DECEMBER
  VRIJDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

WISHFUL SINGING & 

THE AMSTERDAM CONSORT

KERSTCONCERT

Vijf zangeressen, die méér doen dan alleen maar zingen: dat is Wishful Singing.  

De klassiek geschoolde zangeressen combineren a cappella zang, een overtuigend verhaal en 

een theatrale uitvoering op het allerhoogste niveau. Het repertoire is breed en loopt uiteen van 

werken uit de renaissance en de barok tot volksmuziek en close harmony. Wishful Singing treedt 

op door heel Europa en is bekend van televisie programma’s als Podium Witteman, Maestro en 

DWDD. Bij dit concert klinken zij samen met The Amsterdam Consort in kerstrepertoire uit 

verschillende eeuwen en uit verschillende windstreken. Om nog meer in de kerstsfeer te geraken 

wordt na afloop glühwein geschonken.

€ 25,00

composities van Bach, Britten, 
Palestrina, Rutter en anderen

kerstconcert



dirigent Lucas Macias Navarro
J.S. Bach Brandenburgs Concert nr. 3 
Prélude uit Suites voor cello BWV 1009 
Mozart Fluitconcert nr. 2 in D KV 314 (bew. 
voor cello) Symfonie nr. 17 in G KV 129 
Stravinsky Suite Italienne (arr. Lobanov)
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11 JANUARI
  VRIJDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

HET GELDERS ORKEST & QUIRINE VIERSEN

MOZART EN STRAVINSKY

“Technische problemen bestaan voor haar niet, ze speelt met het grootste gemak, evenwichtig, 

plezierig, soms zelfs terloops.” Een prachtige typering van Quirine Viersen haar interpretatie 

van Bachs cellosuites. Het programma bevat nog meer Bach in het sonore Derde Brandenburgs 

Concert met de strijkers van Het Gelders Orkest. Naast een vroege symfonie van Mozart staat 

zijn Fluitconcert in de versie voor cello. Waar Mozart de fluit laat dartelen en kwinkeleren, bewijst 

Quirine dat zij de cello net zo lichtvoetig kan laten dansen. Stravinsky besluit dit concert met zijn 

zonnige Suite Italienne. 

€ 28,00

nieuwjaarsconcert
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31 JANUARI
  DONDERDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

zang Sterre Konijn
klarinet Sergio Hamerslag, Bart de Kater, Tom Wolfs, Jesse Faber
m.m.v. Gelders Opera- en Operette Gezelschap
Wim Sonneveld Ik zou met jou
Ramses Shaffy Het is stil in Amsterdam
Louis Davids Het hondje van Dirkie 
Mahler Trauermarsch, uit symfonie nr. 1, Scherzo, uit symfonie nr. 1
Mendelssohn Variations Sérieuses 
(alle werken zijn gearrangeerd)

NIEUW AMSTERDAMS KLARINET KWARTET

ODE AAN AMSTERDAM

De muzikale ziel van Amsterdam blijkt veel verschillende gezichten te hebben!  

Zo is het perspectief op Mokum van een Oost-Europese straatmuzikant volslagen 

anders dan dat vanuit de klassieke Concert gebouwtraditie en zorgt de visie van de 

in Amsterdam woonachtige Argentijnse componist Diego Soifer voor een andere 

invalshoek dan de romantische stadsschetsen van ‘good old’ Wim Sonneveld.

Amsterdam is een draaiorgelhoofdstad, een multiculturele smeltkroes waar je jaren 

op een parkeer vergunning kan wachten. De musici laten zich alle Mokummers 

welgevallen en brengt een muzikale ode aan de stad.

€ 25,00
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14 MAART
  DONDERDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra
blokfluit Erik Bosgraaf 
David Fennessy Letter to Michael (nieuw werk) 

NEDERLANDS KAMERKOOR &  

ERIK BOSGRAAF

MUZIEK EN DEMENTIE

Dementie is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Tido Visser, 

directeur van het Nederlands Kamerkoor, zag zijn vader – de beroemde operazanger 

Lieuwe Visser – steeds dieper wegzakken in Lewy Body Dementie. Een vorm van 

dementie die niet alleen vergeetachtigheid veroorzaakt, maar ook hallucinaties, 

waanbeelden en achterdocht. Hij zag kolkende rivieren door de straten razen, zag 

mannetjes op het dak zitten. Zijn lijden was hartverscheurend, de machteloosheid 

waarmee zijn naasten dat lijden moesten aanschouwen al evenzeer. Het is helaas 

dagelijkse kost voor duizenden patiënten en hun mantelzorgers. Vijf jaar na Lieuwes 

dood stellen we ons, met muziek als belangrijkste middel, de vraag: wat maakte hij 

door? Waar houdt de geest op en begint het universum? Een reis door de uithoeken 

van de dementerende geest, op de golven van muziek.

€ 25,00
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10 APRIL
 WOENSDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

Vivaldi diverse celloconcerten 
Bartok Divertimento voor strijkers 
Sz. 113 (1939)

AMSTERDAM SINFONIETTA & 

HARRIET KRIJGH

HARRIET KRIJGH MEETS VIVALDI

Amsterdam Sinfonietta en Harriet Krijgh leggen de focus op celloconcerten van  Vivaldi. Van de 

ruim 20 concerten zullen er een aantal klinken die daags na het optreden op CD worden gezet. 

Met zo’n planning zal de uitvoering uit de tenen van de musici komen. Harriet Krijgh maakt als 

soliste al een aantal jaren internationale furore op de meest prestigieuze podia van de wereld. 

Afgelopen seizoen gaf ze een cyclus van vier concerten in de Musikverrein in Wenen. Sinds 2017 

heeft ze de artistieke leiding van het jaarlijkse International Chamber Music Festival in Utrecht. 

Harriet bespeelt een  Maggini cello uit 1620. Het instrument is gebouwd 60 jaar voordat Vivaldi 

geboren werd!

€ 25,00
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25 APRIL
  DONDERDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

muziek Ravel, Coltrane, Nils Frah e.a.

FUSE

FUSE LIVE

Als huisband bij Podium Witteman en dankzij optredens bij DWDD heeft Fuse zich flink in 

de kijker gespeeld. Toch kennen maar weinig mensen de route die Fuse sinds 2012 heeft 

afgelegd: honderden optredens, van rokerige clubs en serene kerken tot festivalweides en 

concertgebouwen. De uren op het podium, onder de televisielampen en experimenterend in 

hun repetitiehok zijn inmiddels in het DNA van Fuse gesleten. Het maakt de groep virtuoos, 

aanstekelijk en op elkaar ingespeeld. Vergeet wat je denkt te weten over klassieke muziek,  

violen en ongemakkelijke concertgewoontes. Fuse neemt je in no-time mee in hun muzikale 

wereld, waarvan je achteraf pas weet dat je er behoefte aan had. 

€ 28,00
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11 MEI
 ZATERDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

Vivaldi diverse celloconcerten 
Bartok Divertimento voor strijkers 
Sz. 113 (1939)

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

BACH EN SOEFI

Zoals het soefisme aanspoort tot eenheid en harmonie, en oosters en westers 

gedachtegoed met elkaar verbindt, zo omarmen in dit programma traditionele 

Iraanse muziek en Johann Sebastian Bach elkaar. Samen met muzikale vrienden 

brengt het Nederlands Blazers Ensemble een oriëntaalse Bach in innige 

omhelzing met oude Perzische muziek ten gehore. De verbindende muziek is 

van de hand van componiste Mathilde Wantenaar. Zij onderscheidde zich tijdens 

compositiewedstrijden van het NBE door diepgang en engagement. Gezamenlijke 

bezieling en honger naar avontuur drijft het NBE tot het maken van theatrale 

muziekprogramma’s die zelden onder één muzikale noemer te vangen zijn.  

Met de vernieuwende programma’s, wil het NBE een groot publiek verrassen, 

boeien, ontroeren en prikkelen. 

€ 25,00
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