MAART 2014
Inhoud
•
•
•
•

VNM nieuws
Nieuwe boeken en cd’s
Concerten
Ondersteuning door de Vrienden

VNM NIEUWS
Geachte lezer,
Voor u als lezer van onze papieren Nieuwsbrief, is er niets veranderd, maar mocht u inmiddels in het bezit zijn van
een computer, dan kunt u onze geheel vernieuwde Nieuwsbrief voortaan ook digitaal ontvangen. Met een nieuwe,
frisse opmaak wil het bestuur de donateurs nog beter informeren over Nederlandse muziek, met actuele
onderwerpen, concerten, cd-opnamen en ondersteuning van projecten. Ook hoopt het bestuur nog veel meer
mensen te interesseren voor het thema Nederlandse muziek. Ook de website van de Vrienden is helemaal
vernieuwd! Met actuele informatie over concerten, evenementen en nieuws uit de muziekwereld. Neem een kijkje,
en als u opmerkingen, tips of ideeën heeft, dan horen wij dat graag! Stuur uw reactie naar
info@vriendennederlandsemuziek.nl www.vriendennederlandsemuziek.nl

NIEUWE BOEKEN EN CD’S
Cd met strijkkwartetten van Johannes Verhulst
Op zondag 9 februari werd in Utrecht de nieuwe cd van het Utrecht String
Quartet gepresenteerd met de twee strijkkwartetten opus 6 van Johannes
Verhulst (1816-1891). Hij was een invloedrijk musicus en raakte bevriend met
het echtpaar Schumann en met Felix Mendelssohn. Deze laatste moedigde
Verhulst aan om bij hem in Leipzig te komen studeren wat hij ook deed.
De cd werd uitgereikt aan Frits Zwart, directeur van het Nederlands Muziek
Instituut. De strijkkwartetten die niet eerder werden opgenomen, zijn
gevonden in de collectie van het NMI, de partijen in druk, de partituur in
manuscript. De cd-uitgave is verkrijgbaar via de website van het kwartet via
http://utrechtstringquartet.com/webshop en uiteraard ook via de reguliere vakhandel. Een must voor elke
liefhebber van de Nederlandse muziek.

Cd The Stolz Quartet
Eind februari presenteerde The Stolz Quartet de cd Nederlandse
Grootmeesters en hun inspiratie. Op deze cd staan composities die speciaal
voor het Stolz Quartet zijn geschreven of bewerkt. Naast originele werken
van onder meer Theo Verbey, Klaas de Vries en Rob Zuidam, zijn er ook
arrangementen van prachtige werken van door hen bewonderde
componisten zoals Alexander Scriabin en Maurice Ravel.
De cd kost €19,95 en is te bestellen door een e-mail te sturen aan:
info@thestolzquartet.nl, of via de website van Challenge
Records: http://www.challengerecords.com/

Cd met liederen van Sylvia Maessen
Op 23 februari vond de presentatie plaats van de cd Inspired by Poetry.
Op deze door FutureClassics geproduceerde cd zingt de sopraan Irene
Maessen, met wisselende instrumentale begeleiding, liederen van haar
componerende zus Sylvia Maessen. Irene inspireerde Sylvia om klassieke
liederen te gaan schrijven, waardoor in de afgelopen tien jaar een
afwisselend oeuvre ontstond op gedichten uit alle windstreken en eeuwen.
Aan de cd is een korte film toegevoegd met onder meer een interview met
de componiste. Het uiterst mooi verzorgde cd-boekje, vermeldt behalve
biografische gegevens van de dichters, ook alle originele teksten plus vertaling. http://www.sylviamaessen.nl/
AANBIEDING
Donateurs van de Stichting Vrienden Nederlandse Muziek kunnen deze cd voor € 15,00 inclusief verzendkosten
bestellen, door te bellen naar 033-46.131.86 of een e-mail te sturen naar carine.alders@inter.nl.net. Wel
vermelden dat u donateur bent.

Biografie Robert de Roos
Op 25 april a.s. wordt de biografie Wanhoop niet! Biografie van componist en
diplomaat Robert de Roos (1907-1976) gepresenteerd die geschreven is door Jurjen
Vis. Bij het boek zitten twee cd’s met composities van de componist. De presentatie
vindt plaats in het Bethaniënklooster in Amsterdam. Bij die gelegenheid speelt het
Utrecht String Quartet een strijkkwartet van De Roos. Aanvang van de presentatie
is 15:30 uur. De biografie wordt uitgegeven door uitgeverij Van Gruting en kost €
38,00. www.vangruting.nl

Stichting Vrienden Nederlandse Muziek
Van Lugtenburgstraat 4
2274 KB Voorburg
070-387.63.64

CONCERTEN
Onder de titel Waterspiegel brengt Abbie de Quant vanaf 9 maart een poëtisch en visueel
muziekprogramma met composities van Guus Janssen en Rob Zuidam, rondom een
zevental videowerken van de Israëlische kunstenares Sigalit Landau. De voorstelling is nog
te zien op 16 maart om 20:00 uur in De Toonzaal in Den Bosch, en op 30 maart om 14:00
uur in het Van Abbe Museum in Eindhoven. www.abbiedequant.nl

Kamermuziekfestival Den Haag
Van 26 t/m 29 maart vindt het Kamermuziekfestival Den Haag plaats met als nieuw
onderdeel Schatkamer NL. Samen met het Nederlands Muziek Instituut zoekt artistiek
leider Eva Stegeman ten onrechte vergeten composities uit de archieven van het NMI.
De eerste vondst is de Sonate voor viool en piano (1925) van Bernard Wagenaar, die op
30 maart (11:00 uur, Sociëteit de Vereeniging ) wordt uitgevoerd door violiste Amarins Wierdsma en
pianiste Sophiko Simsive. www.kamermuziekfestivaldenhaag.nl
The Stolz Quartet
- De vier dames van het kwartet zijn op 8 april om 20:30 uur te beluisteren in Het Cenakel te Tilburg met het
programma van hun nieuwste cd Nederlandse Grootmeesters en hun inspiratie.
- Op 23 en 24 mei geeft The Stolz Quartet de première van de nieuwe muziektheatervoorstelling met muziek van
Rob Zuidam. Deze vindt plaats tijdens de Operadagen Rotterdam op 23 mei om 20:30 uur in Lantaren/Venster te
Rotterdam. De voorstelling is later onder meer nog te zien tijdens de NJO muziekzomer in Kootwijk op 4 augustus,
en op 25 oktober om 20:00 in de Melkweg te Amsterdam. www.thestolzquartet.nl
Leo Smit Stichting
- Op 13 en 14 april brengt de Leo Smit Stichting het programma Oorlogsverhalen waarin schrijver Jan Brokken
voorleest uit zijn boek ‘De Vergelding’, een oorlogsverhaal over de verschrikkelijke gebeurtenissen in zijn
geboortedorp Rhoon waar lang niemand over sprak. Tijdens dit concert klinkt muziek van Leo Smit, Dick
Kattenburg, Pál Hermann, Wilhelm Rettich, Marius Flothuis en Nico Richter. Zondag 13 april, 14:30 uur, De
Toonzaal, Den Bosch. Maandag 14 april, 20:15 uur, Bethaniënklooster, Amsterdam.

Op 18 mei geven Irene Maessen (sopraan), Eleonore Pameijer (fluit) en Reinild Mees (piano) in De Toonzaal, Den
Bosch een concert met dichter Judith Herzberg (voordracht, onder voorbehoud). Met werk van Henriëtte
Bosmans, Johanna Bordewijk-Roepman, Daniel Belinfante, Fania Chapiro, Marjo Tal en Rosy Wertheim.
www.leosmit.org

Louis Andriessen 75 jaar
De 75e verjaardag van Nederlands beroemdste componist wordt groots gevierd op 8 en 9 mei in Muziekgebouw
aan ’t IJ i.s.m. Nieuw Amsterdam Peil. Naast het concertprogramma met werk van Andriessen, zijn er op beide
avonden interviews, films, verrassingsoptredens en gastsprekers. Het concertprogramma staat vast, het
omlijstende programma wordt later bekend gemaakt. Ook bij de NTR Zaterdagmatinee op 24 mei staat Andriessen
in de spotlights. In dit concert wordt zijn nieuwste werk Tapdance uitgevoerd door Asko|Schönberg o.l.v. Reinbert
de Leeuw. www.muziekgebouw.nl

Strijkkwartettenweekend
Strijkkwartetten van Nederlandse componisten die zelden of in elk geval
veel te weinig worden uitgevoerd, zijn te horen tijdens het
Strijkkwartetweekend op 10 en 11 mei in Den Haag. Op het programma
staan kwartetten van Otto Ketting, Willem Jeths, Tristan Keuris, Guus
Janssen, Peter-Jan Wagemans, Rob Zuidam en Jacob ter Veldhuis.
Uitvoerenden zijn het Doelen Kwartet (initiatiefnemer, zie foto) en het
EnAccord Kwartet, het Ruysdael Kwartet en het Matangi Kwartet. Kaarten
en gunstige pass-partouts zijn te reserveren via www.dagindebranding.nl.

Kameropera Het Ware Geweld
Op Dodenherdenkingsavond gaat de kameroperaversie van René Samsons Het Ware Geweld in première in de
Uilenburger Synagoge in Amsterdam, met reprises op 11, 12 en 14 mei. Een speciale website biedt veel informatie
over de achtergronden van de opera, die hartverscheurende dillema’s ten tijde van oorlog aan de kaak stelt. Met
o.a. Gerben Houba en Michel Poels (zang) en Jacobien Rozemond (viool), Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth
(piano) en Niels Meliefste (slagwerk). www.operahetwaregeweld.nl

Joey Roukens Portret
De componist Joey Roukens was twee jaar lang Composer in Residence bij een van Nederlands beste
strijkkwartetten, het Rubens String Quartet. Dit resulteerde in een aantal composities. Op 25 mei om 20:00 uur in
De Toonzaal in Den Bosch worden de strijkkwartetten And David Sang, Earnest & Game en Visions at Sea gespeeld.
Daarnaast de soloviool caprice Un quadro de Yucatan en nog een paar verrassingen voor andere combinaties
binnen het kwartet. www.detoonzaal.nl

ONDERSTEUNING DOOR DE VRIENDEN
Cd met cellosonate van Gerard von Brucken Fock
Celliste Larissa Groeneveld en pianist Frank van der Laar brachten afgelopen zomer tijdens het Cellofestival in
Zutphen de wereldpremière van een cellosonate uit 1884 van Gerard von Brucken Fock, waarvan het manuscript
zich in het archief van het Nederlands Muziek Instituut bevindt. Het duo gaat dit stuk komend voorjaar op cd
zetten samen met de cellosonate opus 8 van Erno von Dohnányi en de Drei Stücke für cello en piano van Alexander
von Zemlinsky. De Stichting ondersteunt deze opname met een bedrag van € 1.500.

