KAMERMUZIEKDAG 2020
ZATERDAG 7 MAART 14:30 UUR

De Kamermuziekdag geeft amateurs de gelegenheid om samen
met andere amateurs en onder begeleiding van een professioneel
docent klassieke kamermuziek in te studeren. Op advies van de
meewerkende docenten wordt een selectie uit de ingestudeerde
stukken gemaakt voor een speciaal concert in It Breahûs. Na
de eerdere kamermuziekdagen in het najaar van 2017 en 2018,
is dit de derde editie ervan.

PROGRAMMA SEIZOEN 2020

Alle muziekliefhebbers in de regio zijn van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. In
de pauze en na afloop is er ruime gelegenheid om onder het genot van een door de organisatie
aangeboden hapje en een drankje kennis te maken met gelijkgestemden en docenten. De kamermuziekdag is natuurlijk een mooie gelegenheid om zelf kennis te maken met anderen die graag een
ensemble willen vormen en met docenten die ervaring hebben in het begeleiden van ensembles.

CHRISTIAAN VAN HEMERT ENSEMBLE
TRIO DANQUETTE
HARPISTEN DUODYADE
KLASSIEK COLLECTIEF
BRISK BLOKFLUITKWARTET
PALLE JØRGENSEN
TIHMS
APOLLO ENSEMBLE
LEO VAN DOESELAAR

We willen de kamermuziekdag tweejaarlijks organiseren. Vandaar dat de volgende editie in het
voorjaar van 2022 zal plaatsvinden. Ook deze staat weer open voor zowel individuele musici als
bestaande ensembles. De organisatie probeert uit de individuele deelnemers die zich hebben
aangemeld nieuwe ensembles te vormen.
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HARPISTEN DUODYADE

Voor de 22ste keer presenteert het bestuur van de Stichting Muziek aan de Luts u weer een
mooie reeks concerten. De concerten duren gewoonlijk een uur (zonder pauze) en vinden plaats
in It Breahûs te Balk, het culturele centrum van Gaasterland. De toegang is doorgaans gratis met
een collecte na afloop.
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CHRISTIAAN VAN HEMERT ENSEMBLE
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BRISK BLOKFLUITKWARTET

TRIO DANQUETTE
VRIJDAG 15 MEI | 20.30 UUR

VRIJDAG 27 MAART | 20.00 UUR

VRIJDAG 24 APRIL | 20.30 UUR

Bij “vier jaargetijden” denkt u natuurlijk ogenblikkelijk aan Vivaldi en zijn versie zal dan ook
als eerste klinken. Na de pauze is het de beurt
aan de veel minder bekende, maar net zo interessante versie van Astor Piazolla. Piazolla is
de Argentijnse componist die in één klap
Nederland veroverde via de koninklijke weg,
casu quo de traan van Maxima. Tijdens dit
concert, dat eenmalig in samenwerking met
NUT Gaasterlân-Sleat wordt georganiseerd,
worden deze twee versies van De Vier Jaargetijden gespeeld door het ensemble Christiaan
van Hemert. Dit 7-koppige ensemble staat
garant voor twee uitvoeringen op internationaal hoog niveau.
Het concert is de afsluiting van het seizoen
van het NUT en het begin van het seizoen van
Muziek aan de Luts. Het concert duurt tot ca.
22.00 uur. Kaarten voor dit bijzondere concert
zijn te reserveren via de website van het NUT
of verkrijgbaar aan de zaal. De kaarten kosten
€ 20. Daar krijgt u dan wel een dubbelconcert
voor met in de pauze een drankje.

Hoewel de conservatoria voor klassieke muziek
tegenwoordig voornamelijk door jonge vrouwen
bevolkt worden, wordt hoofdzakelijk muziek
gespeeld die is gecomponeerd door mannen.
Daarom is het zo aardig dat de drie dames van
het Trio Danquette; Anke van Straalen op fluit,
Daniela Zlatkin op cello en Annet Kloppert
aan de piano, ons gaan laten horen dat je ook
een heel mooi programma kunt samenstellen
met uitsluitend muziek van vrouwelijke componisten. Zoals daar zijn de redelijk bekende
Fanny (zus van Felix) Mendelssohn, die veel
van haar muziek onder de naam van haar broer
liet uitgeven en de door Bizet ontdekte Cécile
Chaminade. Maar ook Mélanie Bonis, roepnaam Mel om te verhullen dat ze vrouw was, Lili
Boulanger en Elisabeth-Claude Jacquet de
la Guerre, eerst wonderkind en later vooraanstaand componist aan het hof van Louis XIV.
Leden van het Trio Danquette zijn ook docent
voor onze tweejaarlijkse Kamermuziekdag.

En let op: deze vergelijking tussen de seizoenen
op het Noordelijk en het Zuidelijk halfrond begint, anders dan gewoonlijk, om 20.00 uur.

Colet Nierop en Marije Vijselaar willen als
‘harpduo’ het publiek kennis laten maken met
de grootsheid en rijkdom aan klankkleuren van
de harp en daarmee duidelijk maken dat de harp
meer is dan louter een begeleidingsinstrument
dat bij velen vooral bekend is als het instrument
dat zo nu en dan heel even solistisch te horen is
in een orkest.
Zowel de pedaalharp als de Keltische harp
worden ingezet om een programma genaamd
‘Sketches of Spain & French Impressions’ te
brengen. Denk daarbij aan delen uit Carmen
van Bizet en Ma mère l’Oye van Ravel. Maar ook
Tournier, Albeniz, Andrès en Granados komen
langs.
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KLASSIEK COLLECTIEF

Roel brengen een recital met liederen van John
Ireland (Songs of a Wayfarer), Johannes Brahms
(Wir wandelten) en Ralph Vaughan Williams
(Songs of Travel) afgewisseld met piano soli van
Sergei Rachmaninov en York Bowen. Kortom,
een programma dat geheel in het teken staat van op fagot en dulciaan en Marion Boshuizen
wandelen en reizen en past in het seizoen.
aan het klavecimbel en het eigen kistorgel. Het
programma heet ‘Italië in volle bloei’ en biedt
muziek uit de vroegbarok (17e eeuw) en de
hoogbarok (18e eeuw). Oude werken dus, van
E
Ortiz en Fontana, die wordt gezien als de uitvin7
CONCERT TIHMS
der van de kamersonate. En minder oude werken
van Vivaldi, Veracini en Galuppi. Maar ook een
werk van Händel die een vier jaar lange studiereis maakte door Italië. Zo krijgt men een mooi
beeld van de vele ontwikkelingen in die tijd,
zoals de ontwikkeling van de sonatevorm en
de emancipatie van de viool.

VRIJDAG 26 JUNI | 20.30 UUR

BRISK betekent levendig en wakker. “De
genadeklap voor het imago van braafheid van
de blokfluit”, aldus een recensent. Marjan Banis,
Susanna Borsch, Bert Honig en Alide Verheij
werken er al sinds 1986 aan om de blokfluit als
eigentijds instrument op de concertpodia te
brengen. En dat lukt heel aardig. Hun enorme
verzameling blokfluiten klonken op talloze podia
en festivals van naam in vele Europese landen,
Bolivia, Canada en de VS. Daarnaast radio en
tv-opnames, meer dan tien alom geprezen cd’s en
een stipendium van het Prins Bernard Cultuurfonds. Met een gedurfde programmering van
oude en hedendaagse muziek verkent het
ensemble de grenzen van het repertoire. Op
het programma wordt hedendaagse muziek van
Spaanse en Portugese bodem afgewisseld met
muziek uit de barok.
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Muziek aan de Luts werkt ieder jaar samen met
The International Holland Music Sessions in
Bergen, Noord-Holland. Daar krijgt een keur
aan internationaal talent masterclasses aangeboden en het resultaat daarvan wordt in een
selectief aantal gelegenheden ten gehore gebracht. It Breahûs hoort daar al jaren bij. Het
levert ons altijd een speciaal concert op met
jong talent. Wie het gaan worden is nog niet
bekend, behalve dan dat het om een strijkkwartet gaat. Dit programma zal wat langer
duren dan u van ons gewend bent en daarom
een pauze waarin we u een hapje en een drankje
aanbieden. Een mooie gelegenheid om elkaar
als publiek en vrienden van Muziek aan de Luts
weer eens te spreken.
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APOLLO ENSEMBLE

VRIJDAG 5 JUNI | 20.30 UUR

Het Klassiek Collectief is een samenwerkingsverband van (semi)professionele musici waaruit steeds passende ensembles worden samengesteld. Velen zullen zich hun prachtige vertolking van de “Gran Partita” in het seizoen 2018
kunnen herinneren. Voor dit concert komen
twaalf van hen naar Balk met een zeer gevarieerd
programma. Om te beginnen een strijkkwartet.
Zij zullen van Britten het Phantasy Quartet
(opus 2) en van Schubert enkele delen uit zijn
schitterende ‘Der Tod und das Mädchen’ ten
beste geven. Daarna is het aan zes houtblazers en
twee hoornisten om met hun versie van de
Serenade voor blazers No. 12 van Mozart dit concert af te ronden.

VRIJDAG 17 JULI | 20.30 UUR

Qua zang hebben we dit jaar een mooi
recital met klassieke liederen. De Deense bariton
Palle Fuhr Jørgensen woont het grootste deel
van zijn leven in Nederland en vormt al ruim 15
jaar een vast duo met pianist Roel Praas. Palle en

LEO VAN DOESELAAR

ZONDAG 9 AUGUSTUS | 16.00 UUR

VRIJDAG 11 SEPTEMBER | 20.30 UUR

Het Apollo Ensemble neemt deze keer de gedaante aan van een barok trio. Met David
Rabinovich op de viool, Thomas Oltheten

VRIJDAG 9 OKTOBER | 20.30 UUR

Om het seizoen waardig af te sluiten komt Leo
van Doeselaar, professor aan de Universität
der Künste in Berlijn, titulair organist van het
Concertgebouw in Amsterdam, de Leidse
Pieterskerk en van de Martinikerk te Groningen.
Deze organist, pianist, fortepianist en liedbegeleider, een veelzijdig toetsenist die op
elk beroemd orgel welkom is, komt ook graag
op het Lohman orgel in It Breahûs spelen. Als
organist van het Barokorkest van de Nederlandse Bachvereniging zal het thema van dit
concert niet verbazen: Bach door de bril van
anderen. Muziek van Bach, door anderen (tijdgenoten en huidige generatie organisten) aangepast aan orgel. Bijvoorbeeld een bewerking van
de Chaconne voor viool solo door Gustav
Leonhardt bewerkt voor klavecimbel en door
Van Doeselaar weer verder aangepast voor
orgel.

