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KAARTEN Reserveren
U kunt online kaarten reserveren via onze 
website cultura-ede.nl/proefkamermuziek.nl. 
Reserveert u voor meerdere concerten  
gebruik dan bij voorkeur het bestelformulier.  
U kunt ook telefonisch bestellen 0318 67 28 00 
of per e-mail info@cultura-ede.nl.  
Als uw bestelling is verwerkt en wij uw 
betaling hebben ontvangen, dan 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. 

Seriekorting
Losse kaarten kosten € 26,00 tot € 28,00. 
Reserveert u kaarten voor minimaal vier 
concerten dan ontvangt u 20% korting op de 
kaarten van uw abonnement.

EARLY BIRDS
Als u voor 1 mei een abonnement bestelt, dan 
ontvangt u bij het eerste concert van uw 
abonnement een fles rode of witte wijn naar keuze.

Wijn
U kunt de heerlijke wijnen die na de concerten  
worden geschonken, bestellen bij cultuurenwijn.nl. 
De wijnen zijn scherp geprijsd en van het aankoop-
bedrag komt 25% ten goede aan aangesloten 
culturele instellingen. Bij uw bestelling kunt u 
aangeven welk gezelschap u wilt steunen. 

COLOFON
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Voorafgaand aan de concerten kunt u de 
informele inleidingen bijwonen in de foyer.  
Musici en andere artiesten worden geïnterviewd 
over hun drijfveren en het programma dat zij 
uitvoeren. Ook zijn er met regelmaat korte 
bijdragen van amateurkunstenaars te beluisteren, 
die zich hebben laten inspireren door het thema 
van de optredens van de professionals.

Na afloop van de concerten worden er heerlijke 
wijnen geschonken en is er alle tijd om na te 
praten De artiesten sluiten zich daar uiteraard 
bij aan. Proefkamermuziek is een serie van 
ontmoetingen, een gelegenheid om een gezellig 
avondje uit te gaan in Cultura.

Van harte welkom,

Trijn Romein, theaterprogrammeur Cultura
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.

De serie Proefkamermuziek is 
als een avontuurlijke muzikale 
reis over grenzen. Aanstormende 
jonge talenten en musici met 
internationale carrières brengen 
op bevlogen wijze een rijk palet 
van muziekstijlen en theatrale 
hoogstandjes. De optredens zijn 
een lust voor oren en ogen.

EEN RIJK PALET 
AAN KLANKEN, 
SMAKEN EN GEUREN
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HET GELDERS ORKEST
(PHION)
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VR 25 SEP

ZO 4 OKT

VR 6 NOV 

WO 25 NOV

ZA 19 DEC

WO 20 JAN

DO 11 FEB

VR 5 MRT 

VR 26 MRT

DO 8 APR

WO 12 MEI
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Het Gelders Orkest (Phion)

Nederlands Blazers Ensemble

Astoria Amsterdam & Sterre Konijn

Hexagon Ensemble

Wishful Singing & Koorschool Midden-Gelderland

Pynarello

Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

VivOperaArte & EnAccord Kwartet

Het Gelders Orkest (Phion) - Brass

Fuse

Carel Kraayenhof & Matangi Kwartet

OVERZICHT

Onder de naam Phion gaat Het Gelders  
Orkest vanaf 2020-2021 samen met het  
Orkest van het Oosten. De musici bundelen 
hun krachten, inspireren elkaar, en dat is altijd 
een boeiende periode, ook voor het publiek.

Alexei Ogrintchouk, voormalig solo hoboïst 
van het Koninklijk Concertgebouworkest, 
dirigeert als opening van de avond een 
prachtige ‘Sturm und Drang’ symfonie van 
Haydn. Daarna laat hij op hobo zijn prachtige 
spel horen in een bewerking van een van de 
grote concertaria’s van Mozart. Na de pauze 
klinkt de intieme symfonie nr. 29 van 
Mozart, een elegant werk, bijna kamermuziek, 
maar met een brede klank zoals we dat van 
Het Gelders Orkest gewend zijn.
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VRIJDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 28,00

Alexei Ogrintchouk muzikale leiding en hobo solist
Het Gelders Orkest (Phion) orkest

Haydn Symfonie nr. 52 in c
Mozart Concertaria ‘Ah se in ciel, benigne  
stelle’, KV 538, arr. voor hobo en orkest
Mozart Symfonie nr. 29 in A, KV 201

25 SEPT

Fotografen Proefkamermuziek
Marco Borggreve, Rita Dollmann, Nichon Glerum,  
Jelmer de Haas, Ronald Knapp, Melle Meivogel, Foppe Schut

HAYDN EN MOZART
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NEDERLANDS BLAZERS
ENSEMBLE
DE SCHEPPING

Een bewerking van Die Schöpfung voor acht  
blazers, waarin ook de vocale lijnen 
instrumentaal zijn gezet, is een welluidende 
rariteit waar de musici van het NBE wel raad 
mee weten. Ze voegden er nog een trompet, 
contrabas en pauken aan toe en stapten uit de 
traditionele setting voor blaasoctet. 

Zo’n nieuwe setting nodigt uit tot verder  
fantaseren en leidde tot de wens een nieuw 
(scheppings)verhaal te creëren. Het NBE 
vroeg de Vlaamse schrijver Bart Moeyaert 
om tekst bij de eeuwenoude muziek te 
schrijven. De Schepping ging in première in 
2003, is onderdeel van een trilogie geworden 
(Het Paradijs, 2010 en De Hemel, 2015), en 
gaat op veler verzoek nu eindelijk in reprise!

ZONDAG 15.00 UUR
INLEIDING 14.15 UUR
€ 26,00

Bart Moeyaert tekst en verteller 
Nederlands Blazers Ensemble

Haydn Die Schöpfung, bewerking Triebensee 

4 OKT
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Astori Amsterdam, een kersvers kwartet met 
jonge talenten. Zij delen het verlangen om muziek 
en verhalen van verre dicht bij het publiek te 
brengen, kruipen in de huid van dichters en  
vertalen hun verhalen naar het Nederlands.  
Het concert is als een eigentijdse poort naar 
originele uitvoeringen.

Laat u vertellen over de kleine jongen die rozen 
verkoopt op straat, over de prostituee Maria, die 
alle straten van Buenos Aires kent, en over de 
dichteres Alfonsina. Zij ligt op de bodem van  
de zee en wordt in slaap gezongen door de 
octopusjes. Liederen en instrumentale klassiekers 
van Piazzolla, zoals Invierno Porteño en en Adios 
Nonino, wisselen elkaar af als in een tangosalon.

6 NOV
VRIJDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 26,00

Sterre Konijn zang
Vincent van Amsterdam accordeon
Wiesje Nuiver viool
James Oesi contrabas

VERHALEN UIT BUENOS AIRES

ASTORIA AMSTERDAM  
& STERRE KONIJN



Om zijn lange en gevaarlijke tocht over de 
Iraakse bergen naar West-Europa te kunnen 
maken, werd de 17-jarige Shirwan verteller 
van het eeuwenoude epos van Gilgamesj. 
Medereizigers, mensenhandelaren en 
vijandige soldaten, ze hingen aan zijn lippen 
als hij over Gilgamesj vertelde. Het was zijn 
redding, tenminste, tot hij aan bureau van 
Tessa Lodewijks zat, medewerkster van de 
IND in Ede. Zij wil de feiten horen, niet het 
verstrengelde verhaal van zijn tocht en dat van 
Gilgamesj, een dictatoriale, goddelijke heerser 
die vriendschap, liefde en compassie leerde 
kennen, langzaam maar zeker veranderde van 
een onsterfelijke held in een mens van vlees 
en bloed. Tessa wordt onzeker…

WOENSDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 26,00

Judith Linssen actrice/zangeres
Hexagon Ensemble musici
Hawar Tawfiq muziek
Marcel Roijaards tekst
Floriaan Ganzevoort vormgeving
Monique Krüs eindregie

25 NOV

HEXAGON ENSEMBLE
BABYLON AAN DE IJSSEL - GILGAMESJ 2021
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19 dec
ZATERDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 26,00

Wishful Singing vocaal ensemble
Koorschool Midden-Gelderland koor
The Amsterdam Consort instrumentaal ensemble

muziek o.a. Händel, Vivaldi, Marini, Rutter

WISHFUL SINGING 
& KOORSCHOOL MIDDEN-GELDERLAND
KERST OVER DE WERELD
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December is ‘the most wonderful time of the 
year’; niet alleen vanwege de kerstdagen, met 
gezelligheid en samen zijn, maar ook vanwege de 
schat aan prachtige muziek die voor deze periode 
geschreven is. Componisten door de eeuwen 
heen, in Europa en daarbuiten, hebben zich laten 
inspireren en muzikale juwelen nagelaten. 

De bevlogen zangeressen van Wishful Singing 
en jonge talenten van de Koorschool Midden-
Gelderland nemen u in dit programma mee op 
reis. Klassieke Engelse carols en kersthits als I’m 
dreaming of a white Christmas wisselen af met 
composities van Händel, Vivaldi en componisten 
uit Zuid-Amerika. Een programma dat jong en 
oud verbindt, een heerlijke opmaat naar de kerst.
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20 JANIn januari 2021 viert Pynarello op ‘eigenwijze’ het 
251ste geboortejaar van Beethoven. 
Pynarello nodigt dit najaar alle doorgewinterde én 
nieuw vergaarde fans van hem uit om te stemmen 
op hun favoriete delen uit zijn negen symfonieën. 
Staat u elke ochtend op met de treurmars uit de 
‘Eroica’? Kunt u het slotkoor van de Negende 
zowel van voor naar achter als van achter naar 
voren zingen? Of vindt u juist zijn eerste symfonie 
zo’n pareltje? Grijp uw kans! Stem mee!

De vijf meest gekozen delen zullen als 
‘Patchsymfonie’ uitgevoerd worden op de 
inmiddels geliefde Pynarello-wijze: zonder dirigent, 
zonder bladmuziek, de musici kriskras door elkaar, 
met de essentie van de muziek centraal.

WOENSDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 26,00

Lonneke van Straalen muzikale leiding 
Pynarello ensemble 

Beethoven vijf delen uit verschillende symfonieën 

PYNARELLO
BEETHOVEN PATCH

10CULTURA PROEFKAMERMUZIEK 20/21

Rossini, Mozart, Strauss en vele andere 
componisten hebben zich laten inspireren door 
wijnen. Dat geldt ook voor hedendaagse musici, 
zoals klarinettist Tom Wolfs. Als ware Bourgondiër 
is wijn al jaren zijn tweede passie. Inmiddels is 
hij officieel vinoloog. 
Speciaal voor dit programma is het kwartet een 
samenwerking aangegaan met de componisten/
wijnliefhebbers Guilermo Lago (Culemborg, oude 
wereld) en Perry Goldstein (New York, nieuwe 
wereld) die gezamenlijk hun ‘On vines and wines’ 
componeerden. Smakelijke stukjes, die elk een 
muzikale ode zijn aan een specifiek druivenras. 
Tom vertelt over de odes, de druiven en wijnen, 
die u tijdens het concert ook kunt proeven.

11 FEB
DONDERDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 26,00

Sergio Hamerslag, Bart de Kater,  
Tom Wolfs, Jesse Faber klarinet

muziek o.a. Dvořák, Mahler,  
Guilermo Lago, Perry Goldstein
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NIEUW AMSTERDAMS
KLARINET KWARTET
OUDE EN NIEUWE WERELD IN MUZIEK EN WIJNEN



Deze eenakter van Puccini is het ontroerende 
verhaal van Angelica die in het nonnenklooster 
verblijft. Toen zij daar kwam moest ze afstand 
doen van haar net geboren zoontje. Na zeven jaar 
krijgt ze voor het eerst bezoek van een ijskoude 
tante die haar wil onterven. Angelica wil niets 
liever dan haar kindje zien… De opera eindigt met 
een dramatisch wonder. Puccini schreef voor dit 
juweeltje overweldigend mooie muziek. 
De cast kent alleen vrouwelijke rollen. De 
zangeressen komen uit de omgeving van Pisa.  
De voorstelling is in authentiek Italiaanse sfeer. Met 
de vier dames van EnAccord erbij is de opvoering 
een ode aan Internationale Vrouwendag op 8 maart. 

VRIJDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 26,00

Fanny Mendelssohn Strijkkwartet in Es
Puccini opera Suor Angelica

5 MRT
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VIVOPERARTE 
& ENACCORD KWARTET
Opera ‘Suor Angelica’ - Puccini
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Eric Vloeimans heeft een onuitwisbare 
indruk gemaakt door zijn programma’s met 
symfonieorkesten. Hij klimt niet over de muur 
heen die genres scheidt, maar hij haalt ze  
gewoon weg. De ‘symfonische’ concerten 
worden ware happenings, waarbij je vergeet dat 
er pop, jazz of klassiek bestaat. Twee jaar geleden 
gaf hij met de kopersectie van het orkest 
feestelijke concerten vol eigen composities 
en arrangementen. Dit seizoen is hij met een 
geheel nieuw programma terug bij Phion.

HET GELDERS ORKEST
(PHION) - BRASS
JAZZ TRUMPETER GOES CLASSIC!
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26 MRT
VRIJDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 26,00

Eric Vloeimans muzikale leiding en trompet
Het Gelders Orkest (Phion) 
brass ensemble



8 APRHet verhaal van Fuse is een avontuurlijke reis met 
muzikale grensverkenning en een onuitputtelijke 
drang tot zelfontplooiing. De zes musici - 
strijkkwartet, contrabas en percussie - zijn al 
jarenlang huisband van het tv-programma Podium 
Witteman. Maar minder bekend is dat Fuse sinds 
2012 honderden liveoptredens heeft gegeven, van 
donkere clubs en serene kerken, tot festivalweides 
en concertgebouwen. 

Waar ze ook staan: Fuse neemt het publiek in 
no-time mee in hun eigen muzikale wereld. Een 
wereld waarin je sporen vindt van klassieke muziek, 
jazz, volksmuziek, minimal music en improvisaties. 
Elk optreden is een unieke ervaring, waarvan je 
achteraf pas weet dat je er behoefte aan had.

DONDERDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 26,00

Julia Philippens viool
Emma van der Schalie viool
Adriaan Breunis altviool
Mascha van Nieuwkerk cello
Tobias Nijboer contrabas
Daniel van Dalen cello

muziek o.a. Ravel, de Falla, Davis,  
Frahm, Ten Holt
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FUSE
FUSE LIVE!

Beethoven staat voor fascinerende muziek die ons 
gemoed beroert. Hij was vrijgevochten, grens-
verleggend en visionair. Piazzolla was een succesvol 
bandoneonist, leidde beroemde tango-orkesten, 
maar bleef altijd zoekende. Bartók, Stravinsky en jazz 
inspireerden hem op weg naar zijn Tango stijl. 
Beethoven en Piazzolla lieten de muziekwerelden  
van hun tijd schudden op hun grondvesten. 
11 maart 2021 is het 100 jaar geleden dat Piazzolla 
werd geboren. 250 jaar Beethoven mag in 2021 ook 
nog gevierd worden. Kraayenhof en de Matangi’s 
maken er een feestje van; een ontdekkingsreis met 
vooruitstrevende ritmes en harmonieën van Beet-
hoven en onconventionele composities van Piazzolla. 

12 MEI
WOENSDAG 20.15 UUR
INLEIDING 19.30 UUR
€ 26,00

Carel Kraayenhof bandoneon
Maria-Paula Majoor viool
Niel Torrico Menacho viool
Karsten Kleijer altviool
Arno van der Vuurst cello

muziek Beethoven, Piazzolla
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CAREL KRAAYENHOF  
& MATANGI KWARTET
Beethoven versus Piazzolla 
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