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“BIJ DE KLASSIEKE CONCERTEN
IN DE SERIE PROEFKAMERMUZIEK
WORDT U MEEGENOMEN OP EEN
MUZIKALE REIS OVER GRENZEN.”
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EEN RIJK PALET AAN
KLANKEN, SMAKEN
EN GEUREN
De serie Proefkamermuziek neemt u mee 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.
Ieder concert is een lust voor oren en ogen.
De concerten worden voorafgegaan door informele
inleidingen. Musici worden geïnterviewd over hun
drijfveren en het programma dat zij uitvoeren.
Ook zijn er geregeld korte optredens 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

Proefkamermuziek is een initiatief van
Stichting Art connects People en een
samenwerking met Amsterdam Sinfonietta,
Nederlands Blazers Ensemble, Nederlands
Kamerkoor en lokale partners.

Seriekorting
Losse kaarten kosten € 26,00 tot € 28,00. Reserveert
u kaarten voor minimaal vier concerten dan ontvangt
u 20% korting.
Reserveren
U kunt kaarten reserveren via onze website
www.cultura-ede.nl/proefkamermuziek.nl. Reserveert
u voor meerdere concerten gebruik dan bij voorkeur
het bestelformulier. Reserveren van losse concerten
kan online. U kunt ook telefonisch bestellen
0318 67 28 00 of per email info@cultura-ede.nl.
Als uw bestelling is verwerkt en wij uw betaling
hebben ontvangen, sturen wij u per post de kaarten
toe. Hiervoor betaalt u per bestelling € 1,50 verzendkosten. Om uw avond zo zorgeloos mogelijk te laten
verlopen is bij de kaartprijs € 4,00 inbegrepen voor
kofﬁe/thee, een drankje en garderobe.
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.
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OVERZICHT
WO 16 OKT

LISA JACOBS & THE STRING SOLOISTS

P.05

VR 1 NOV

HET GELDERS ORKEST & BARBARA KOZELJ

P.06

VR 15 NOV

TANGO ALIADO

P.07

VR 6 DEC

COMBATTIMENTO

P.08

ZA 21 DEC

KOORSCHOOL MIDDEN-GELDERLAND

P.09

WO 15 JAN

PYNARELLO

P.10

VR 31 JAN

HET GELDERS ORKEST | SAEIJS & ZEMTSOV

P.11

ZA 15 FEB

THE AMSTERDAM CONSORT & PAULINE BROEKEMA

P.12

DI 3 MRT

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

P.13

DO 19 MRT

PIETER VAN LOENEN AND FRIENDS

P.14

ZA 18 APR

RAGAZZE QUARTET & MARTIJN CORNET

P.15

Fotografen Proefkamermuziek
Marije van den Berg, Marco Borggreve,
Nichon Glerum, Ronald Knapp,
Andreas Terlaak, Foppe Schut

16

OKTOBER
WOENSDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 UUR

Vivaldi Lente
Svendsen Romance
Vivaldi Zomer
Locatelli Vioolconcert nr. 4 in E
Vivaldi Herfst
Ysaye Les Neiges d’Antan
Vivaldi Winter
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LISA JACOBS & THE STRING SOLOISTS
DE VIER JAARGETIJDEN VAN VIVALDI
Nederlands topvioliste Lisa Jacobs wordt geroemd om haar gepassioneerde, meeslepende en
virtuoze spel. In 2015 startte zij samen met muzikale vrienden vanuit verschillende windstreken
The String Soloists. Lisa is artistiek leider en voert aan vanaf de 1e stoel of als soliste.
Het hoge niveau van samenspel van de musici in combinatie met hun frisse podiumuitstraling
heeft afgelopen jaren tot diverse tournees over de wereld geleid.
Het programma omvat alle seizoenen en een rijke schakering aan sferen. De seizoenen volgens
Vivaldi rijgen zich met virtuoze en romantische composities tot een rode draad. Het zal geen
verbazing wekken dat alle componisten ook violisten waren!
€ 26,00

1

6

NOVEMBER
VRIJDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

Vivaldi Sinfonia L’Incoronazione di Dario, RV 719
Vivaldi Aria: Sposa, son disprezzata / Bajazet
Händel Aria: Scherza Infida in grembo al drudo /
Ariodante, HWV 33
Vivaldi Sinfonia nr. 2 in G, RV 146
Vivaldi Aria: Gemo in un punto e fremo, aria van
Licida / l’ Olimpiade, RV 725
Händel Overture / Serse, HWV 40
Händel Largo - Aria: Ombra mai fu / Xerxes HWV 40
Händel Aria: Qui d’amor nel suo linguaggio /
Ariodante, HWV 33
Vivaldi Concert voor strijkers in g, RV 153
Händel Aria: Dopo notte, atra e funesta /
Ariodante, HWV 33

HET GELDERS ORKEST & BARBARA KOZELJ
CAN YOU HÄNDEL THIS?
DE MOOISTE ARIA’S VAN VIVALDI EN HÄNDEL
Händel en Vivaldi waren grootmeesters in de opera. Händel schreef er meer dan veertig en
Vivaldi zelfs twee keer zo veel. Opera’s die tot de allerbeste van hun tijd behoorden. Lange tijd
lagen de partituren verborgen onder het stof, maar ze zijn herontdekt en worden bewonderd
om hun uitzonderlijke kwaliteit.
De opera’s vragen om bijzondere stemmen. Barbara Kozelj heeft een volmaakte stem voor het
barokke repertoire. De aria’s die zij zingt zijn als kleine juwelen waarin alle menselijke emoties te
horen zijn. Als Barbara haar stem even rust geeft, speelt het ensemble van Het Gelders Orkest
virtuoze sinfonia’s en concerti van Vivaldi.
€ 28,00
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NOVEMBER
VRIJDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 UUR

TANGO ALIADO
EL COMPÁS
In hun nieuwe programma El Compás laat Tango Aliado diverse tangostijlen en
ritmes horen. De facinatie voor de kracht van het ritme in de tango staat centraal.
Francis Canaro schreef over de tango: ‘y su ritmo es un imán” (en zijn ritme is
een magneet). Eind 19e eeuw waren de steden aan de Río de la Plata een grote
smeltkroes van verschillende culturen, die ieder hun eigen soort muziek inbrachten.
Ritmes uit habanera, milonga, candombe en tango wals vloeiden samen in
veelzijdige tango muziek.
U wordt verrast door zowel opzwepende, vurige dansen als door intieme, tedere
melodieën van onder andere Pugliese, Canaro, Salgán en Piazzolla.
€ 26,00
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DECEMBER
VRIJDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 UUR

Alessandro Scarlatti Sonata III a Quattro in g-klein
Albicastro Concerto opus 7/4 in c
Vivaldi Concerto in d voor viola d’amore, luit, strijkers en bc, RV 540
Storace Toccata (improvisatie) & Ciacona in C (1664)
Anoniem Concert in c voor hobo, strijkers en bc
Galuppi Sonate in quattro in g
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COMBATTIMENTO
FRIZZANTE
Een programma met bruisende Italiaanse barokmuziek! Grootmeester Antonio Vivaldi
mag natuurlijk niet ontbreken; van hem wordt het betoverende Concert voor viola
d’amore en luit gespeeld. Daarnaast de minder bekende componisten Albicastro en
Galuppi. Hun sonates voor strijkers en basso continuo zijn in feite voorlopers van
het klassieke strijkkwartet. De hobo excelleert in een onbekend maar prachtig werk
van een immer anonieme componist. De Toccata (met improvisatie) en Ciacona van
Storace bieden muzikaal spektakel. Een ‘frizzante’ avond.
Na aﬂoop geven enkele musici een afterconcert in het Atrium, waarvan u onder het
genot van Italiaanse wijnen kunt genieten.
€ 26,00

21

DECEMBER
ZATERDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

KOORSCHOOL MIDDEN - GELDERLAND
EN MUIDENS ENSEMBLE
KERSTCONCERT: MESSIAH
De Messiah werd door Händel in slechts 24 dagen gecomponeerd en voor het eerst uitgevoerd
in 1742 in Dublin. De tekst is verdeeld over het Oude en Nieuwe Testament en doorloopt alle
christelijke feestdagen. De kerstuitvoeringen van de Koorschool Midden-Gelderland, onder
leiding van Albert Wissink, zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Edese traditie die mensen
met elkaar verbindt. De solisten en meer dan 45 jonge zangers worden in de Dublin bezetting
begeleid door topmusici van het Muidens Ensemble.
Om nog meer in de kerstsfeer te geraken worden na aﬂoop van het concert in het Atrium
kerstliederen gezongen. Wie weet ligt er buiten sneeuw. Binnen wordt in ieder geval glühwein
geschonken.
€ 26,00
kerstconcert

dirigent Albert Wissink
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15

JANUARI
WOENSDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

muzikale leiding Lonneke van Straalen
Dvořák Symfonie nr. 9 in e
‘Uit de nieuwe wereld’, opus 95
Baas Vijfde deel bij
‘Uit de nieuwe wereld’ (wereldpremière)
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PYNARELLO
DE NIEUWE WERELD
Er gebeuren onverwachte dingen als je overbekende symfonieën zonder dirigent en zonder
bladmuziek speelt. Individuele musici krijgen hoofdrollen, symfonische muziek lijkt ineens
kamermuziek, en de verhouding tussen strijkers, blazers en slagwerkers verandert. Deze opzet
is de muzikale handtekening van Pynarello, spannend voor de musici maar ook zeker voor
het publiek.
In 2020 wordt Dvořáks Negende ‘Uit de nieuwe wereld’ uitgevoerd, gecomponeerd in Amerika,
het land dat ook blues, jazz en gospel voortbracht. Artistiek leider Lonneke van Straalen vroeg
gitarist en componist Reinier Baas een extra – vijfde – deel te schrijven in de
geest van Dvořák. Wederom: een nieuwe wereld!!
€ 26,00
nieuwjaarsconcert

31

JANUARI
VRIJDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

HET GELDERS ORKEST | SAEIJS & ZEMTSOV
MOZART: LIEFDE TUSSEN VIOOL EN ALTVOOL
Het solistenduo Frederieke Saeijs en Dana Zemtsov maakt van dit concert in
kamerorkestbezetting een waar feest. Beiden zijn laureaten van het Anton Kersjes
Fonds en hebben daaraan hun vioolbeurs te danken. Samenspelend zijn ze aan
elkaar gewaagd. Zij hebben de viool en altviool al vaker weergaloos om elkaar heen
laten dansen in Mozarts schitterende Sinfonia Concertante.
Naar Schubert is het dan maar een kleine stap met zijn intieme maar opgewekte
Vijfde Symfonie. Als geen ander is dirigent Bas Wiegers in staat om met een
kamerorkestbezetting alle ﬁjne details van dit kristallijne werk ten volle tot zijn recht
te laten komen.
€ 28,00

dirigent Bas Wiegers
Mozart Sinfonia concertante in Es, KV 364
Schubert Symfonie nr. 5 in D, D.485
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15

FEBRUARI
ZATERDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

Dvořák, Dutilleux, Mahler en Sjostakovitsj
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THE AMSTERDAM CONSORT &
PAULINE BROEKEMA
DE DOCHTER VAN MEIJER
Meijer, de vader van de kleine Sara (1941) wordt met de eerste trein van Westerbork naar Auschwitz gevoerd. Sara en haar moeder Mies duiken onder, om
veiligheidsredenen gescheiden van elkaar. Na de bevrijding blijkt bijna niemand van
hun grote joodse familie nog in leven. ‘De dochter van Meijer’ gaat over bezetting en
bevrijding. Over eindeloze jaren in onderduik. Over angst, heimwee en rouw. Het is
het verhaal van schoften, meelopers en ‘stille’ helden.
Pauline Broekema is als geen ander in staat om het onnoembare te schilderen in
verhalen. De musici omarmen de geschiedenis met klassieke composities.
€ 26,00

3

MAART
DINSDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

Philip Glass Mishima’, strijkkwartet nr. 3
Oene van Geel, Micha Hamel, Reza Namavar
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NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE
THE UNKNOWN CHAPLIN
In zijn beginperiode had Charlie Chaplin een contract bij de Keystone ﬁlm- maatschappij en
maakte hij in twee jaar tijd 32 korte (stomme) ﬁlms. Hij speelde niet alleen in deze ﬁlms maar hij
was ook de regisseur. Het NBE selecteert zes van deze zogeheten Keystoneﬁlms en nodigt even
zoveel componisten uit, o.a. Oene van Geel, Micha Hamel en Reza Namavar, om daar muziek bij
te maken. Daarnaast speelt het NBE ‘Mishima’, strijkkwartet nr. 3 van Philip Glass, speciaal voor
het ensemble geïnstrumenteerd.
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.
€ 26,00

19

MAART
DONDERDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

verteller Hanneke Last
regie Teus van der Stelt
tekstbewerking Bart Moeyaert
artistieke leiding Pieter van Loenen
Stravinsky L’histore du soldat
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PIETER VAN LOENEN AND FRIENDS
‘IEMANDS LIEF’ HET VERHAAL VAN EEN SOLDAAT
Een vioolspelende soldaat is op weg naar huis. Onderweg ontmoet hij de duivel die hem zijn viool
ontfutselt in ruil voor geld en macht. Moe en hongerig gaat hij akkoord, en dat was dom... dat was
echt ontzettend dom.
De Vlaamse schrijver Bart Moeyaert geeft een nieuw gezicht aan L’Histoire du soldat van
Stravinsky. In de regie van Teus van der Stelt is het stuk in een hedendaagse setting geplaatst.
Een groep militairen heeft een dag vrij en besluit een stuk te spelen voor hun kameraden precies hoe Stravinsky het voor zich zag dat dit stuk zou worden opgevoerd. Het ensemble is
samengesteld door Pieter van Loenen, ‘NJO young artist in residence 2018’.
€ 26,00

18

APRIL
ZATERDAG 20.15 UUR | INLEIDING 19.30 uur

15

RAGAZZE QUARTET & MARTIJN CORNET
WINTERREISE
Martijn Cornet en het Ragazze Quartet brengen een indringende versie van
Schubert’s Winterreise, in een arrangement voor bariton en strijkkwartet. De
liederencyclus heeft een centrale plaats in het liedoeuvre van Schubert. De hang
naar het onbekende en onwereldse spreekt uit de tekst van elk lied. De reis in dit
programma is niet zomaar een reis: het is een reis naar het onbekende.
Bariton Martijn Cornet heeft een glansrijke carrière opgebouwd, zowel met opera
als liedkunst. Het Ragazze Quartet maakt furore met spraakmakende programma’s
en ontwikkelt zich tot een van de meest frisse en toonaangevende stemmen in de
klassieke muziek.
€ 26,00
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