Baarnse Muziekkring
Seizoen 2018 - 2019
Concerten in Kasteel Groeneveld

Kasteel Groeneveld en de Baarnse Muziekkring:
al jaren een succesvolle combinatie.
Niet zo verrassend, want wat is er nou mooier dan een
zondagmorgenconcert op zo’n schitterende historische locatie?

“Onze concerten worden mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten”.
Vormgeving en realisatie: P. Luitze

De Baarnse Muziekkring
Seizoen 2018 - 2019
Met veel voldoening kijkt de Baarnse Muziekkring terug op het afgelopen
seizoen. In de eerste plaats omdat wij een jubileum te vieren hadden:
het was 50 jaar geleden dat de Baarnse Muziekkring werd opgericht.
We hebben dit jubileum gevierd op 10 september 2016 met een speciaal
jubileumconcert door het Storioni Trio, met na afloop een ontvangst voor
de bezoekers van het concert. In de tweede plaats omdat de concerten
goed bezocht zijn: veel muziekliefhebbers uit Baarn en omgeving hebben
de weg naar onze zondagmorgenconcerten weten te vinden.

De Baarnse Muziekkring

Dit motiveert ons om door te gaan met het organiseren van series
aantrekkelijke concerten. Wij menen hierin voor het komende seizoen
weer geslaagd te zijn. Ook ditmaal komt er een aantal topmusici,
waaronder enkele jonge talenten, in Baarn optreden. Zij zullen er voor
zorgen dat u kunt genieten van concerten op een zeer hoog niveau.
Kom naar Kasteel Groeneveld en geniet van uw zondagmorgenconcert.
U ondersteunt zo de Baarnse Muziekkring. En dat is nodig, want alleen
met uw steun kunnen we doorgaan met het organiseren van kwalitatief
hoogwaardige concerten!
Onder “Praktische informatie” is beschreven hoe u kaarten kunt
reserveren.
Wij wijzen u ook op de mogelijkheid om vriend van de Baarnse Muziekkring te worden. Dit kost u slechts € 35 per jaar. Met uw bijdrage helpt
u mee aan het voortbestaan van de Baarnse Muziekkring en krijgt u
bovendien korting bij het kopen van de concertkaarten.
Graag tot ziens bij de concerten

Jan Wijn,
voorzitter en programmering
Herman Hallie,
penningmeester
Lies Gelijsteen-Verduin,
reserveringen
Theo Storimans,
webmaster

Marjan van Hall-Droste,
secretaris
Tom Tulen,
programmering
Roel Drost,
communicatie

Secretariaat Baarnse Muziekkring: Bothalaan 7, 3743 CS Baarn, tel. 035 5418174
e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl, website: www.baarnsemuziekkring.nl
Grafische vormgeving: Peter Luitze
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Zondagmorgenconcerten Seizoen 2018 – 2019

7 oktober 2018
Atlantic Trio (pianotrio)
L. van Beethoven, J. Brahms, F. Gernsheim
28 oktober 2018
Peter Gijsbertsen (bariton) en Josef de Beenhouwer (piano)
M.-E.-H. Duparc, B. Visman
25 november 2018
Shin Sihan (viool) en Anne Brackman (piano)
A. Dietrich, R. Schumann en J. Brahms: FAE-Sonate; S. Prokofiev
20 januari 2019
Laurens de Man (piano)
Onder meer de Goldbergvariaties van J.S. Bach
17 februari 2019
Nicolas Callot en Lucas Blondeel (piano vierhandig)
F. Schubert, C. Debussy, M. Ravel
17 maart 2019
Enno Voorhorst (gitaar)
A. Barrios, F. Moreno-Torroba en R. Dyens
28 april 2019
Alexander Warenberg (cello) en Yang Yang Cai (piano)
S. Rachmaninov en F. Schubert
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Zondagmorgenconcerten

9 september 2018
Paolo Giacometti (piano)
R. Schumann, G.A. Rossini
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Praktische informatie
Plaats en tijd: Alle concerten worden gegeven op zondagen in Kasteel
Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML Baarn. Vlakbij het kasteel is een
parkeerterrein (gratis). De concerten beginnen om 12.00 uur en duren
ongeveer een uur; er is geen pauze.

Zondagmorgenconcerten

Kaarten: volwassenen € 15,-, kinderen t/m 12 jaar € 10,-.
Omdat veel muziekliefhebbers belangstelling hebben voor onze
concerten zijn er op de dag van het concert vaak geen plaatsen meer
beschikbaar. Het is daarom verstandig te reserveren. Dit kan via e-mail:
info@baarnsemuziekkring.nl of telefonisch via onze reserveringslijn
035-6409392 o.v.v. uw naam, de datum van het concert en het aantal
kaarten. Zonder tegenbericht liggen de kaarten voor u klaar voor aanvang
van het concert in Kasteel Groeneveld. Kaarten afhalen vóór 11.45 uur.
N.B. Bij eventuele verhindering niet vergeten om zo spoedig mogelijk de
reservering te annuleren.
Let op: contante betaling; pinnen is niet mogelijk!
Abonnementen: Een abonnement voor alle concerten kost € 105,-.
Te bestellen door dit bedrag over te maken op NL29 RABO 0157 4630 28
ten name van de Stichting Baarnse Muziekkring te Baarn. U krijgt een
bevestiging per e-mail en de abonnementen liggen voor aanvang van de
concerten voor u klaar.
Vriend van de Baarnse Muziekkring: Wordt vriend van de Baarnse
Muziekkring. Dit kost u slechts € 35 per jaar. Met deze bijdrage helpt u
mee aan het voortbestaan van de Baarnse Muziekkring en u krijgt korting
bij het kopen van concertkaarten.
Website: Uitgebreide informatie over de concerten is te vinden op de
website van de Baarnse Muziekkring: www.baarnsemuziekkring.nl.
Op de website is ook een schat aan historische gegevens te vinden.
Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om met een zoekfunctie allerlei
informatie over concerten in het verleden te vinden of/en wanneer een
bepaalde musicus heeft opgetreden voor de Baarnse Muziekkring.
Baarnse Muziekkring
Reserveringslijn: 035-6409392, e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl,
website: www.baarnsemuziekkring.nl
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Zondag 9 september 2018
Schitterend, tot het hart sprekend
pianospel
Paolo Giacometti, piano

Behalve als solist speelt Paolo ook
kamermuziek met bekende musici
zoals Pieter Wispelwey en Janine
Jansen. Verder heeft hij ook met
vele bekende symfonieorkesten opgetreden.

© foto: Jonas Sacks

Paolo Giacometti is geboren in
Milaan, maar kwam al op jeugdige
leeftijd naar Nederland. Hij kreeg
zijn opleiding van Jan Wijn aan
het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam en studeerde af met
onderscheiding.

Zijn discografie is bijzonder succesvol, zoals blijkt uit de volgende
voorbeelden. In de periode 1998-2007 nam hij de complete pianowerken
van Rossini op. Deze serie kreeg in Italië een zeer lovende beoordeling:
“...Rossini heeft eindelijk zijn pianist gevonden...”. Eén van de cd’s in de
serie werd bovendien onderscheiden met de Edison Classical Music
Award.
Zijn cd met stukken van Schumann kreeg de prestigieuze onderscheiding
van het BBC Music Magazine. Met Pieter Wispelwey nam hij twee cd’s
op die beide een prijs kregen.
Paolo doceert piano aan de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht en aan
de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf.

•4•

Paolo Giacometti

Programma: R. Schumann:
Kreisleriana opus 16
Toccata opus 7; G.A. Rossini:
Hachis Romantique, Une Caresse
à ma Femme, Petit Caprice d‘après
Offenbach
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Zondag 7 oktober 2018
Prachtig homogeen:
drie harten één ziel

Atlantic Trio

Ansfried Plat, cello
Janneke van Prooijen, viool
Bas Verheijden, piano

Programma: L. van Beethoven: Variaties over “Ich bin der Schneider
Kakadu”, opus 121; J. Brahms: Andante con moto uit Piano Trio, opus 87;
F. Gernsheim: Piano Trio Nr 2, opus 37
Het Atlantic Trio is opgericht in 2003. Een belangrijke doelstelling van
het trio is het programmeren van meesterwerken van minder bekende
componisten. Zo zetten zij componisten als Chaminade, Gernsheim,
Juon en Taneyev in de afgelopen jaren weer op de kaart. Maar daarnaast
spelen zij natuurlijk ook de meer bekende composities voor pianotrio.
Het trio heeft een aantal cd’s uitgebracht: in 2008 een cd met werken
van Taneyev en Mendelssohn, in 2010 de cd “Traces of Brahms” en in
2015 de cd “Le Salon de Chausson” met pianotrio’s van Chausson en
Chaminade. In september 21015 verscheen van hun verder een cd met
teruggevonden muziek van Charles Beckand, de overgrootvader van Tijl
Beckand (“Tiende van Tijl”).
De leden van het Atlantic Trio kregen allen hun opleiding in Nederland.
Behalve met het Atlantic Trio musiceren ze ook nog in andere ensembles. Zo speelt Ansfried Plat in het Radio Filharmonisch Orkest en treedt
hij op als solist in bijvoorbeeld het dubbelconcert van Brahms. Janneke
van Prooijen maakt o.a. deel uit van het Prisma Strijktrio en de Lisa Jacob’s & The String Soloists en heeft als gast meegespeeld met het Doelen
Kwartet en het Metropole Orkest. Bas Verheijden treedt op met Maarten
Koningsberger, maar geeft ook solorecitals. Verder geeft hij voorstellingen
met de schilder Michiel Kranendonk: “Schubert & Schilderijen”.
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Zondag 28 oktober 2018

Peter Gijsbertsen, zang
Jozef de Beenhouwer, piano
Programma: Liederen van
M.-E.-H. Duparc en de
Pantusliederen van B. Visman
Tenor Peter Gijsbertsen
studeerde cum laude af aan het
conservatorium van Utrecht. In Glyndebourne ontving hij kort daarna de John Christie Award. Tevens was hij drievoudig winnaar op het
Internationaal Vocalisten Concours Den Bosch.
Hij heeft in diverse bekende opera’s gezongen, bijvoorbeeld Alfredo in
La Traviata, Tamino in de Zauberflöte, Don Ottavio in Don Giovanni.
Ook liederen en concert- en oratoriumwerken behoren tot zijn repertoire.
Hij nam meerdere cd’s op met liederen van onder meer Schubert,
Schumann, Strauss en Mortelmans.
Jozef de Beenhouwer wijdde zich pas volledig aan de muziek na het
voltooien van zijn studie farmacie. Zijn muzikale opleiding kreeg hij aan
de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Argenteuil en aan het Koninklijk
Vlaams Conservatorium in Antwerpen.
Hij heeft inmiddels in veel verschillende landen opgetreden: hij gaf daar
niet alleen solo-recitals, maar speelde ook in kamermuziekbezettingen en
als liedbegeleider.
Jozef nam een twintigtal cd’s op met composities van o.m. Brahms,
Schumann en Belgische componisten. Vermeldenswaard zijn de drie cd’s
met het complete piano-oeuvre van Clara Schumann. Hiervoor en voor
de cd’s met werk van Robert Schumann kreeg hij in 1993 de prestigieuze
Robert Schumann Preis der Stadt Zwickau. Ook zijn cd’s met werken van
Belgische componisten werden onderscheiden.
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Peter Gijbertsen & Josef de Beenhouwer

Peter Gijsbertsen leeft voor het lied
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Zondag 25 november 2018
Een prachtcombinatie van twee
topmuzikanten
Anne Brackman, piano
© foto: Marco Borggreve

Shin Sihan & Anne Brackman

Shin Sihan, viool
Programma: A. Dietrich,
R. Schumann en J. Brahms:
FAE-Sonate; S. Prokofiev: Sonate
nr. 1, opus 80
Shin Sihan studeerde
bij Coosje Wijzenbeek aan de Sweelinck Academie in
Amsterdam en bij Vera Beths aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag, waar hij zijn bachelor afsloot met een 10 en een
onderscheiding voor zijn ‘fenomenale virtuositeit en fenomenale
muzikaliteit’. Momenteel studeert hij aan de Hochschule für Musik
‘Hanns Eisler’ in Berlijn.
Shin won diverse prijzen, zowel in Nederland als in Duitsland. In 2017
won hij als viool-pianoduo met Anne Brackman de Dutch Classical
Talent Award.
Als solist speelde hij met o.a. het Residentie Orkest, het Gelders Orkest,
het Symfonie orkest van het Conservatorium van Amsterdam, het
Concertgebouw Kamerorkest.
Hij is verder primarius van het Animato kwartet en vormt met Alexander
Warenberg en Yang Yang Cai het Amsterdam Piano Trio.
Anne Brackman begon op haar derde jaar met fluitlessen en op haar
zesde jaar met pianolessen. Sinds oktober 2017 studeert ze piano aan de
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen.
Bijzonder is dat zij op beide instrumenten prijzen heeft gewonnen,
bijvoorbeeld in 2004 het Benelux Fluitconcours, in 2012 het Prinses
Christina Courcours (fluit), in 2005 de Rotterdamse Piano Driedaagse en
in 2017 met Shin Sihan de Dutch Classical Talent Award.
Anne treedt op als fluitiste en als pianiste, niet alleen als soliste, maar
ook in kamermuziekbezettingen. Als fluitiste vormt zij samen met violist
Tim Brackman en cellist Kalle de Bie het Brackman Trio. Met dit trio
organiseert zij regelmatig het Brackman Trio Festival. Als pianiste vormt
zij met Shin Sihan een viool-pianoduo.
•7•
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Zondag 20 januari 2019
Fenomenale Bachvertolker
Laurens de Man, piano

Laurens de Man studeerde
piano en orgel aan het
Conservatorium van Amsterdam.
Aan dit instituut volgde hij ook
bijvaklessen clavecimbel. In 2016
slaagde hij cum laude voor zijn
masterexamen orgel en een
jaar later slaagde hij met het
predikaat “uitmuntend” voor zijn
master piano. Na zijn opleiding in
Amsterdam zette hij zijn studie orgel voort aan de Universität der
Künste in Berlijn.
Het oeuvre van J.S. Bach speelt een bijzondere rol in zijn leven.
Zo speelde hij composities van Bach op het Bachfestival in
Dordrecht en in “De Wereld Draait Door”. In 2016 won hij een prijs
tijdens de ‘Internationaler Klavierwettbewerb J.S. Bach’ in Würzburg.
Ook nam hij in 2017 een cd op met klavierwerken van Bach.
Als pianist won hij in 2009 een eerste prijs in de nationale finale van het
Prinses Christina Concours, waarna hij een tournee door de VS, Canada
en Costa Rica maakte. Ook als organist won hij diverse prijzen.
Laurens is als pianist niet alleen actief als solist, maar ook als
kamermuzikant. Sinds 2012 is hij namelijk pianist van het Chimaera Trio.
Hij arrangeert hiervoor ook muziek. Het Chimaera Trio heeft in 2013
prijzen gewonnen bij de Storioni Ensemblewedstrijd in ’s Hertogenbosch
en het Tristan Keuris Kamermuziekconcours in Amersfoort.
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Laurens de Man

Programma: Onder meer de
Goldbergvariaties van J.S. Bach
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Zondag 17 februari 2019

Perfect samenspel en een
prachtig toucher
Nicolas Callot
Lucas Blondeel
Programma: F. Schubert, C. Debussy,
M. Ravel

© foto: Lies Willaert

Nicolas Callot & Lucas Blondeel

Pianoduo Callot-Blondeel

Nicolas Callot en Lucas Blondeel
ontmoetten elkaar op jonge leeftijd
tijdens een concertreis door Bulgarije.
Na vele jaren samen gespeeld te hebben, richtten ze in 2010 het pianoduo
Callot-Blondeel op. Het duo speelt een breed spectrum aan werken,
zowel op de moderne piano als op de pianoforte. Het is regelmatig te
horen op de muziekpodia in binnen- en buitenland.
In 2014 brachten Nicolas en Lucas een cd uit met werk van Schubert en
in 2016 één met werk van Schumann. Beide cd’s kregen zeer lovende
recensies in de pers.
Nicolas Callot studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam
en kreeg daarna nog lessen van Elisabeth Leonskaja en Jan Wijn.
Hij behaalde diverse prijzen in België en werd onderscheiden in
Oostenrijk bij een Brahms competitie. Momenteel is hij muziekdocent in
Tilburg en Antwerpen.
Als solist speelde hij met diverse orkesten, waaronder de Vlaamse
Filharmonie onder leiding van Philippe Herreweghe. Hij bracht verder
een cd uit met pianomuziek van diverse componisten en in 2017 een cd
met liederen en pianostukken van Grieg.
Lucas Blondeel kreeg zijn opleiding in Antwerpen en Berlijn. Hij won
prijzen op wedstrijden in Antwerpen, de VS, Japan Genève, Zürich en
Berlijn en was halve finalist op de Elisabethwedstrijd. Als liedbegeleider
won hij een speciale prijs in Bayreuth. Lucas is hoofddocent piano in
Darmstadt en vanaf april 2018 pianodocent in Berlijn. Hij nam twee
solo-cd’s op met composities van Schubert en Haydn.
• 9•
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Zondag 17 maart 2019
Enno Voorhorst
Zijn interpretatie van stukken van Barrios is
onovertroffen
Enno Voorhorst, gitaar

Enno Voorhorst, geboren in Den Haag in
1962, groeide op in een familie van musici.
Hij besloot om zich toe te leggen op het
klassieke gitaarspel.
In 1992 brak hij internationaal door toen
hij de eerst prijs won op het Seto-Ohashi
concours in Japan. Mede hierdoor speelt hij
regelmatig op gitaarfestivals over de gehele wereld.
Zijn eerste cd met werken van Agustin Barrios Mangoré (1994) werd zeer
lovend ontvangen. Rico Stover, een Barrioskenner bij uitstek, schreef:
“it is the best I have heard thus far”. Hierna zijn nog verschillende cd’s
verschenen, waaronder een Bach en Barrios cd en een cd ‘Chaconnes’
met barokbewerkingen. Onlangs verscheen een cd met nog meer muziek
van Barrios en componisten die door deze zijn beïnvloed.
Een nieuw initiatief is het hobo-gitaarduo samen met Pauline
Oostenrijk, dat zich toelegt op het unieke repertoire voor deze
combinatie.
Samen met de Russische altviolist Mikhail Zemtsov vormt Enno verder
het Duo Macondo dat zich toelegt op voornamelijk Latijns-Amerikaanse
en Spaanse muziek.
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Enno Voorhorst

Programma: A. Barrios,
F. Moreno-Torroba, R. Dyens
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Zondag 28 april 2019
Zeldzaam mooi cellospel
Alexander Warenberg, cello
Yang Yang Cai, piano
Programma: S. Rachmaninov en
F. Schubert

© foto: Marco Borggreve

Alexander Warenberg & Yang Yang Cai
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Alexander Warenberg speelt al
sinds zijn vijfde jaar cello. Vanaf zijn
achtste jaar kreeg hij gedurende tien
jaar les aan het conservatorium van
Amsterdam. Hij studeert nu aan de Barenboim-Said Akademie in Berlijn.
In oktober 2017 won hij de eerste prijs en de publieksprijs op het
concours van de Cello Biënnale in Amsterdam. Eerder won hij al eerste
prijzen op een celloconcours in Kroatië, het Britten Cello Concours, het
concours van de Stichting Jong Muziektalent en het Prinses Christina
Concours.
Alexander treedt zowel solistisch als in kamermuziekbezettingen op.
Zo soleerde hij met de Zagreb Soloists, met het orkest Simfonia in
Rotterdam en op het Kinderprinsengrachtconcert. In kleinere bezetting
trad hij onder meer op het Paolo Giacometti, Menahem Pressler, Lucas
Jussen en het Daniel Kwartet.
Ook Yang Yang Cai begon al op vijfjarige leeftijd met musiceren,
waarbij al direct duidelijk werd dat zij een groot talent was. Toen ze zeven
was won ze de eerste prijs van het Nationaal Concours Jong Muziektalent en als negenjarige de eerste prijs op het Steinway Pianocouncours.
In de jaren daarna ontving ze nog diverse andere prijzen.
Ze studeert nu aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn.
Met Alexander Warenberg treedt ze regelmatig op en gebleken is dat
dit een perfecte combinatie is. Verder vormt ze met Florian Verweij een
pianoduo en maakt ze deel uit van het Amsterdam Piano Trio.

• 11•
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De Baarnse Muziekkring organiseert al vele jaren kamermuziekconcerten
in de Hasselaerzaal van Kasteel Groeneveld. Maar wie was die Hasselaer
eigenlijk, naar wie de zaal is vernoemd? In de annalen van Groeneveld
komen we de naam voor het eerst tegen in 1735 toen Cornelis
Hasselaer de buitenplaats Groeneveld voor ƒ 30.000 kocht van Arent
van der Waeyen. Hasselaer was als 20-jarige jonge man vertrokken
naar Indië en kwam na ruim 30 jaar als rijk man terug in Holland.
Hij kocht toen, behalve een pand aan de Keizersgracht in Amsterdam
ook Groeneveld. Helaas heeft hij slechts twee jaar van Groeneveld
kunnen genieten, want in 1737 overleed hij. De buitenplaats kwam toen
in bezit van zijn zoon Pieter Cornelis (geboren in 1720). Deze ging
rechten studeren, promoveerde en begon een loopbaan in Amsterdam die
- waarschijnlijk mede door hulp van zijn oom Gerard Arnout Hasselaer
– zeer voorspoedig verliep. Toen hij regent in de vroedschap was besloot
hij in dienst te treden van de Oost-Indische Compagnie. Hij kreeg de
functie van water-fiscaal in Batavia aangeboden - een buitengewoon
lucratieve functie. Voor zijn vertrek naar Indië werd Groeneveld in
1755 voor ƒ 20.000 verkocht aan Jan Lucas van der Dussen. De gebogen
zijvleugels van het buiten waren toen al wel aangebouwd, maar deze
waren van binnen nog niet afgewerkt; hiervoor zorgde van der Dussen.
Hij gaf één van de ruimtes de bestemming muziekkamer. Dit is de zaal
waar nu de concerten van de Baarnse Muziekkring worden gegeven!
De bestemming van de ruimte blijkt uit de stucpartijen aan de raamkant
waarin diverse muziekinstrumenten zijn uitgebeeld. In het stucwerk is
nog de naam van stucwerker met jaartal te vinden: J. Trip 1759. Na het
overlijden van van der Dussen in 1774 wordt de buitenplaats verkocht
voor ƒ 70.000 en wel aan…de vorige eigenaar, Pieter Cornelis Hasselaer.
Deze had in Indië hoge functies vervuld en was als zeer vermogend
man in 1772 in Holland teruggekeerd. Hij kocht drie panden aan de
Keizersgracht in Amsterdam en de buitenplaats Groeneveld en pakte zijn
vele bestuurlijke functies, zowel rond Groeneveld als in Amsterdam weer
op. Zo werd hij achtmaal benoemd als burgemeester van Amsterdam!
In 1797 overleed hij en kwam Groeneveld in bezit van Joan Huydecoper
van Maarseveen. De naam van vader en zoon Hasselaer leeft echter voort
in de naam van de muziekzaal van Kasteel Groeneveld.
Op het hiernaast afgebeelde schilderij van George van der Mijn, dat zich
in het Rijksmuseum bevindt, zien we Pieter Cornelis met zijn familie
afgebeeld.
• 12 •

Geschiedenis

Kasteel Groeneveld – Een stukje geschiedenis

Pieter Cornelis met zijn familie

de BAARNSE NOTARISSEN

niet alleen voor uw huis, al uw vragen over familierecht,
maar ook voor uw fiscaal aftrekbare schenking aan cultuur
Eemnesserweg 12 te Baarn, tel 035 5413321
info@debaarnsenotarissen.nl
postadres: postbus 97, 3740 AB Baarn

