Baarnse Muziekkring
Seizoen 2019 - 2020
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 2019 - 2020

De Baarnse Muziekkring

Beste Muziekliefhebber,
De Baarnse Muziekkring kijkt met tevredenheid terug op een geslaagd
seizoen 2018-2019. De belangstelling voor onze zondagmorgenconcerten was groot. Wat ons ook plezier heeft gedaan waren de vele
positieve reacties over de uitstekende kwaliteit van de concerten.
Het programma voor het volgende seizoen is opnieuw veelbelovend,
want ook ditmaal komt er een aantal topmusici, waaronder enkele jonge
talenten, in Baarn optreden. Zij zullen er voor zorgen dat u ook het
komende seizoen weer 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. Gezien de grote belangstelling voor de concerten is het
verstandig tijdig te reserveren. Nog beter is het om een abonnement te
nemen, dan bent u altijd verzekerd van een plaats.
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 2019 – 2020

3 november 2019
Noé Inui (viool) en Vassilis Varvaresos (piano)
J. Brahms, J. Poulenc, J. Adams
1 december 2019
Maya Fridman (cello) en Helena Basilova (piano)
L. Janáček, S. Lunyov, A. Basilov, D. Sjostakovitsj
19 januari 2020
Henk de Graaf (klarinet), Wladislav Warenberg (cello) en
Martin Oei (piano)
L. van Beethoven, J. Brahms, M.I. Glinka
16 februari 2020
Piotr Jasiurkowski (viool) en Tobias Borsboom (piano)
J. Brahms, M. Ravel, L. van Beethoven
15 maart 2020
Ketevan Sharumashvili (piano)
J.S. Bach, F. Schubert, A. Piazzolla, A. Ginastera
19 april 2020
Trio Eleonore Pameijer
F.J. Haydn, L. Smit, H. Bosmans, B. Martinů, D. Kattenburg
17 mei 2020
Trio Rodin
J. Turina, A. Senderovas, L. Bernstein, D. Sjostakovitsj en
P. Schoenfield
•2•

Zondagmorgenconcerten

6 oktober 2019
Caspar Vos (piano)
‘Programma zonder programma’, een recital vol verrassingen
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Praktische informatie

Zondagmorgenconcerten

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.
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: Word 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 krijgt u 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 6 oktober 2019
Prachtig, intens expressief
pianospel
Caspar Vos, piano

Caspar Vos behaalt in 2014 met de
aantekening cum laude zijn
masterdiploma aan het
Amsterdams Conservatorium.
Hij won meerdere prijzen op
concoursen in Nederland,
Frankrijk en Portugal,
bijvoorbeeld een eerste prijs bij de
Grand Dominique Competition in
Nederland en een tweede prijs bij
de 18e International Piano Competition Jean Francaix in Parijs.
Caspar treedt regelmatig op in binnen- en buitenland. Hij soleerde in
pianoconcerten van Prokofjev, Poulenc en Mendelssohn. Daarnaast
speelt hij geregeld samen met gerenommeerde musici van over de hele
wereld in kamermuziekensembles.
Ook was hij regelmatig te zien in het televisieprogramma Podium
Witteman.
In februari 2018 kwam Caspars debuutalbum uit met werken van
de Russische componist Nikolaj Medtner. Het album krijgt een 10
in de ‘Luister’ en oogst zeer lovende recensies zowel nationaal als
internationaal. In maart 2019 kwam zijn tweede album uit geheel gewijd
aan Frederic Mompou, een Catalaanse componist. Caspar wordt
gegrepen door de totale rust in het werk van die componist en zegt
hierover: ‘bij Mompou zit je direct middenin de kern, elke noot ligt onder
een vergrootglas en eist volledige aandacht’.
Met zijn ‘Programma zonder Programma’ dat hij in Baarn zal komen
spelen heeft hij elders in het land al veel succes. Hij kreeg hiervoor de
Dutch Classical Talent Audience Award.
•4•

Caspar Vos

© foto: Foppe Schut

Programma: ‘Programma zonder
programma’.
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Zondag 3 november 2019
Een onweerstaanbare combinatie
Noé Inui, viool
Vassilis Varvaresos, piano

Duo Inui-Varvaresos

Programma: J. Brahms, Sonate nr.2
in A, J. Poulenc, Sonate voor viool
en piano (FP 119) en J. Adams,
Road Movies
Violist Noé Inui (1985) is
een wereldburger pur sang:
Hij heeft een Japanse vader,
een Griekse moeder en is in
Brussel geboren. Op 4-jarige
leeftijd begint hij al met vioollessen; hij studeert in Parijs,
Karlsruhe en Düsseldorf.
Noé wint eerste prijzen
onder meer bij Young Concert
Artists in New York en het
Sibelius Concours in Helsinki en de Prix Julius Baer van de Verbier
Festival Academy. Behalve met Vassilis Varvaresos treedt hij ook op als
solist met orkesten in Japan en Europa en als kamermusicus met andere
bekende musici.
De Griekse pianist Vassilis Varvaresos (1983) studeerde aan de
Juillard School of Music in New York en aan het Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse in Parijs. Hij is nog maar 14
jaar oud wanneer hij de Young Concert Artists International Auditions
in New York wint. Daarna wint hij nog diverse andere internationale
prijzen. Vassilis treedt niet alleen op met Noé, maar geeft ook
solorecitals.Verder speelt hij ook veelvuldig als solist met orkesten.
Noé en Vassilis traden voor het eerst samen op in 2012. Het was toen
direct al duidelijk dat zij een perfect duo vormen: zij voelen elkaar
ongelofelijk goed aan. Dit bleef niet onopgemerkt want al spoedig werden
zij gevraagd te komen optreden in Europa, Japan, Korea en de VS.
Hun eerste cd met werken van Richard Strauss en Robert Schumann die
in 2015 in Nederland werd opgenomen, kreeg lovende kritieken.
•5•
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Zondag 1 december 2019
Hypnotiserend, een prachtige
présence
Maya Fridman, cello
Helena Basilova, piano
Programma: L. Janáček, S. Lunyov,
A. Basilov, D. Sjostakovitsj
Maya Fridman en Helena Basilova zijn beide geboren in Rusland en
verhuizen in hun jeugd naar Nederland. Maya Fridman krijgt het eerste
deel van haar opleiding in Rusland. Vanaf 2010 zet ze haar studie voort
aan het Conservatorium van Amsterdam onder leiding van Dmitry
Ferschtman en ze voltooit deze met de aantekening cum laude.
Maya houdt ervan om te experimenteren en treedt op in de meest uiteenlopende bezettingen. Een paar voorbeelden: optredens met pianist Daniël
Kool, gitarist Harry Sacksioni, het Aeon Trio, het Noord Nederlands
Toneel en solo in de bewerking voor muzikaal theater van de roman
‘de meester en Margarita’ van de Russische schrijver Bulgakov.
Ze heeft inmiddels drie cd’s uitgebracht die alle lovende kritieken
krijgen. Zo wordt over haar laatste cd, een door haarzelf gemaakte
bewerking van Prokofiev’s opera ‘De Vuurengel’, in Stereophile
geschreven: ‘… the best chamber music I‘ve heard in 20 years’.
Ook Helena Basilova heeft inmiddels 3 cd’s op haar naam staan.
De eerste met pianomuziek van Janáček; de tweede met werken van
Scriabin (deze werd in Moskou gepresenteerd op de herdenking van
diens sterfdag 100 jaar geleden). De derde tenslotte ‘Rendez-vous Russe’
is een cd waarop zij met saxofoniste Eva van Grinsven speelt. Hiermee
wint zij een Echo Klassik Award in 2017.
Helena treedt graag buiten de gebaande paden. Zo maakt ze programma‘s waarin pianomuziek gecombineerd wordt met dichtkunst, theater,
filosofie en ‘visual arts’ en treedt ze op met jazzmusici. Haar laatste
project is het opnemen van muziek gecomponeerd door haar vader
Alexander Basilov.
Eén van zijn werken staat ook op het programma in Baarn.
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Henk de Graaf, Martin Oei & Vladislav Warenberg

Zondag 19 januari 2020
Fenomenaal gaaf klarinetspel
Henk de Graaf, klarinet
Wladislav Warenberg, cello
Martin Oei, piano

Programma: L. van Beethoven, J. Brahms, M.I. Glinka
Henk de Graaf heeft sinds zijn afstuderen aan het Utrechts
Conservatorium in 1970 zijn sporen ruimschoots verdiend.
Niet alleen als klarinettist, maar ook als dirigent, componist en
organist. Gedurende 36 jaar is hij eerste soloklarinettist in het
Rotterdams Philharmonisch Orkest en concerteerde met dit orkest over
de gehele wereld. Hij speelde verder in het Nederlands Blazers Ensemble
en in vele andere kleinere bezettingen. Hij heeft niet minder dan 26 cd’s
op zijn naam staan. Als organist en componist werkt en publiceert hij
onder de naam Henry Le Comte.
Wladislav Warenberg is geboren in de Oekraïne, maar krijgt zijn
opleiding in Leningrad (tegenwoordig St. Petersburg). Hij wordt
daar solocellist in de Opera Studio en vervolgens cellist in het
Philharmonisch Orkest. In 1977 komt Wladislav naar
Nederland, waar hij solocellist bij het Brabants Orkest wordt.
Sinds 1979 speelt hij in het Rotterdams Philharmonisch.
Daarnaast speelt hij in verschillende kamermuziekensembles.
Martin Oei (1996) is veruit de jongste van het trio. Hij studeerde
aan het Utrechts Conservatorium waar hij in 2018 zijn bachelor
haalt met de aantekening cum laude. Hij won diverse prijzen o.a. het
Prinses Christina Concours, Jong Muziektalent Nederland en Young
Pianist Foundation en brengt op zijn veertiende al zijn eerste cd uit.
Behalve solorecitals heeft Martin ook als solist met diverse orkesten
opgetreden.
Verder heeft hij een succesvolle tournee met Daniël Wayenberg gemaakt.
Met hem nam hij ook op twee originele Erard-vleugels een cd
‘Chopin à deux’ op.
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Zondag 16 februari 2020
Een succesvol duo van twee
rasmusici
Piotr Jasiurkowski, viool
Tobias Borsboom, piano

© foto: Marco Borggreve

Programma: J. Brahms, M. Ravel,
L. van Beethoven
Piotr Jasiurkowski (1987) is
in Polen geboren en krijgt
daar zijn eerste vioollessen.
Vanaf 1998 vervolgt hij zijn
opleiding in Maastricht, waar
hij in 2011 met de vermelding
summa cum laude zijn
Masterdiploma haalt.
Hij heeft inmiddels diverse prijzen
gewonnen, waaronder in 2007 de
prijs voor de meest prominente
artiest van Polen.
Piotr speelt regelmatig als solist in de bekende symfonieorkesten en geeft
recitals in binnen- en buitenland. Met Tobias Borsboom vormt hij een
vaste combinatie waarmee hij in 2015 al eens optrad voor de Baarnse
Muziekkring.
Tobias Borsboom (1988) krijgt zijn opleiding in Utrecht en Amsterdam
waar hij in 2013 zijn Masterdiploma ontvangt. Ook hij behaalt diverse
prijzen. Zo wint hij in 2015 de vakjuryprijs bij de Dutch Classical Talent
Award. Piotr en Tobias krijgen bovendien samen de publieksprijs bij dit
concours.
Tobias heeft enkele kamermuziekpartners met wie hij regelmatig als
duo optreedt. Ook werkt hij graag samen met andere theater- en
kunstvormen. Zo speelt hij met celliste Lidy Blijdorp ‘vertelconcerten’
die worden verteld door Jan Brokken.
Verder geeft hij solorecitals.
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Piotr Jasiurkowski & Tobias Borsboom
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Zondag 15 maart 2020
Charismatisch, met een
enorme diepgang

Keti Sharumashvili

Ketevan Sharumashvili,
piano
Programma: J.S. Bach,
F. Schubert, F. Liszt,
S. Rachmaninov,
A. Piazzolla, A. Ginastera

Ketevan Sharumashvili is geboren in Tbilisi in Georgië.
Haar muzikale talent werd ontdekt toen ze als klein kind op de piano
van de buren begon te spelen - en dat deed ze bijzonder goed! Toch
gaat ze pas op twaalfjarige leeftijd naar het muziekgymnasium voor
getalenteerde kinderen in Tbilisi. Amper twee laar later wint ze al de
eerste prijs bij de Rubinstein Competitie in Parijs. In Italië, Griekenland
en Nederland wint ze daarna nog meer prijzen.
Haar master behaalt Ketevan in 2010 met de aantekening cum laude aan
het conservatorium van Tbilisi. Daarna studeert ze in Hamburg waar
ze in 2013 met excellent als score de titel van concertpianist behaalt.
Verder heeft ze nog gestudeerd in Zürich aan de Hogeschool voor
Kunsten en in Amsterdam aan het Conservatorium van Amsterdam.
Ketevan woont tegenwoordig in Nederland en heeft tijdens haar recitals
met haar prachtige gevoelige spel al veel harten veroverd.
Ook in het buitenland treedt zij regelmatig op.

• 9•
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Zondag 19 april 2020

Eleonore Pameijer, fluit
Stephan Heber, cello
Martijn Willers, piano
Programma: F.J. Haydn,
L. Smit, H. Bosmans, B. Martinů,
D. Kattenburg
Fluitiste Eleonore Pameijer heeft aan het Conservatorium te
Amsterdam gestudeerd, waar ze ‘cum laude’ het solistendiploma behaalt.
Vervolgens studeert ze in de VS en in Italië. In 1984 wint zij de eerste
prijs van het Frank Martin Concours en maakt zij haar debuut in het
Amsterdamse Concertgebouw. Als soliste werkt ze samen met veel
orkesten; ze treedt op in bijna alle Europese landen, Israël, Brazilië, India,
Canada en de Verenigde Staten. Voor haar zijn meer dan honderd werken
gecomponeerd. Eleonore maakt vele radio– en televisieopnames en
tevens een groot aantal cd’s. Zij is oprichter en artistiek leider van de Leo
Smit Stichting en de serie Uilenburger Concerten.
Cellist Stephan Heber wordt in 1977 geboren in Kiel, Duitsland.
Op 7-jarige leeftijd krijgt hij zijn eerste cellolessen. Stephan studeert
aan het Conservatorium van Amsterdam bij achtereenvolgens Dimitri
Ferschtman en Monique Bartels. Na het behalen van zijn Bachelordiploma volgt hij de masteropleiding bij Gregor Horsch. Daarna volgt
hij lessen bij Ulrike Schäfer en Guido Schiefen in Keulen. Hij maakt
deel uit van het Orkest van het Oosten, Cello Octet Amsterdam, het Leo
Smit Ensemble en is verbonden als artistiek coördinator aan Amsterdam
Sinfonietta.
Martijn Willers studeerde aan het Amsterdams Conservatorium bij Mila
Baslawskaja en David Kuyken. Hij volgde masterclasses bij Jan Wijn en
Willem Brons. In mei 2014 wint hij samen met cellist Joris van den Berg
de Dutch Classical Talent Award 2014. Zij maakten een tournee van 2
weken door China, met 9 concerten in vooraanstaande concertzalen.
Martijn Willers werkt regelmatig samen met veel verschillende musici,
waaronder Olivier Patey (soloklarinettist van het Concertgebouworkest),
in uiteenlopende ensembles en bezettingen.
• 10 •

Trio Eleonora Pameijer

Een bijzonder trio met een
buitengewoon programma
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Zondag 17 mei 2020

© foto: Merlijn Doomernik

Eén van de meest
getalenteerde Spaanse trio‘s

Trio Rodin

Carles Puig, viool
Esther Garcia, cello
Jorge Mengotti, piano

Programma: J. Turina, A. Senderovas, L. Bernstein, D. Sjostakovitsj en
P. Schoenfield
Het Trio Rodin bestaat uit drie jonge Spaanse musici. Alle drie beginnen
zij hun studie in Spanje en voltooien deze in Utrecht, waar ze in 2011 het
Trio Rodin oprichten.
Het trio kreeg al snel bekendheid en heeft inmiddels opgetreden op
vele nationale en internationale concertpodia. De afgelopen jaren
won het drietal prijzen op diverse internationale concoursen, zoals
het ‘Concurs de Música de Cambra Montserrat Alavedra’ en het
Storioni Festival in ’s Hertogenbosch. Ook voor de Baarnse Muziekkring
is het trio geen onbekende: in 2015 hebben zij al met veel succes voor ons
opgetreden!
Ook hun eerste cd met muziek van Enrique Granados heeft bijgedragen
aan hun bekendheid. Deze krijgt diverse prijzen, waaronder in 2017 de
Gold Medal en de TOP 3 van de ‘Global Music Awards’.
Trio Rodin richt zich op het presenteren van de grote werken uit de
kamermuziekliteratuur in een breed scala van stijlen, van klassieke
tot hedendaagse muziek. Voor hun optreden in Baarn hebben ze een
speciaal programma gemaakt: ’Zullen we dansen?’ waarin ze dansmuziek
uit verschillende delen van de wereld zullen spelen.

• 11•
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Goede muziekinstrumenten zijn meestal kostbaar; met name vleugels,
harpen en strijkinstrumenten kunnen heel veel geld kosten. De meeste
jonge aankomende musici zullen niet voldoende middelen hebben om
zo’n instrument te kunnen aanschaffen. Toch is het heel belangrijk om
over kwaliteits-instrument te beschikken. Natuurlijk moet je talent, doorzettingsvermogen, excellente begeleiding, en goede podiumpresentatie
hebben, maar dat is niet voldoende. Om de top te bereiken moet je ook
een klasse-muziekinstrument hebben.
In een enkel geval zal misschien een mecenas bereid zijn een
aanstormend talent te helpen om aan een goed instrument te komen,
maar voor de meesten zal deze mogelijkheid niet zijn weggelegd.
Gelukkig is er in Nederland een stichting - het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) - die over een collectie muziekspeeltuigen
beschikt, waaruit musici tegen een redelijke vergoeding instrumenten
kunnen lenen. Het fonds beschikt over ruim 450 instrumenten en
360 strijkstokken met een verzekerde waarde van 33 miljoen euro!
Veel van de instrumenten zijn topstukken: onder de bouwers ervan komt
men beroemde namen tegen zoals Guarneri, Bergonzi (vroeger bespeeld
door Herman Krebbers), Stradivarius (vroeger bespeeld door Paul
Godwin) en Amati.
De instrumenten van het fonds zijn verkregen door schenking of
door aankoop. Maar het komt ook voor dat het NMF instrumenten
laat bouwen. Zo bespeelt Remy van Kesteren sinds 2018 een harp die
speciaal in overleg met hem is gebouwd in Italië. Het instrument heeft 49
snaren in plaats van het normale aantal van 46 of 47 en een dempingsmechanisme en is daarmee een ware innovatie.
Veel musici die voor de Baarnse Muziekkring hebben opgetreden
konden- en kunnen gebruikmaken van instrumenten van het NMF:
bijvoorbeeld Nino Gvetadze, Maria Milstein, Lidy Blijdorp en Remy van
Kesteren. Ook enkele musici die dit seizoen voor ons optreden hebben
instrumenten van het NMF in bruikleen. Zo bespeelt Helena Basilova een
Steinway Grand Piano en Piotr Jasiurkowski een Jean-Baptiste Vuillaume
viool uit 1860.
Momenteel bespelen rond de 400 musici een instrument van het NMF
en het totale aantal musici dat tot nu toe kon worden geholpen is
ruim 2500! Uit deze grote aantallen blijkt duidelijk dat het fonds een
buitengewoon belangrijke rol speelt - in veel andere landen zal met enige
afgunst hiernaar worden gekeken.
• 12 •

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Hoe kom je als jong musicus aan een goed muziekinstrument?

Afbeelding: Emanuel Mattini

Er zit ook muziek in de boekhandel!

