Baarnse Muziekkring
Seizoen 2020 - 2021

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 2020 - 2021

De Baarnse Muziekkring

Beste Muziekliefhebber,
Gedurende het afgelopen seizoen was de belangstelling voor onze
concerten weer onverminderd groot. Goede kamermuziek op een
zondagmorgen in een prettige ambiance is kennelijk een aantrekkelijke
combinatie die velen naar Kasteel Groeneveld weet te lokken. Vaak in
zulke aantallen dat we muziekliefhebbers hebben moeten teleurstellen omdat de zaal vol was. Ook aan de vele reacties na afloop van de
concerten merken we dat we met ons aanbod in een behoefte voorzien.
Wij zijn ervan overtuigd dat u ook in het komende seizoen weer kunt
genieten van een serie aantrekkelijke concerten van goede kwaliteit.
Het kunnen blijven aanbieden van die goede kwaliteit is voor ons heel
belangrijk. Helaas is gebleken dat met onze huidige tarieven het niet
altijd mogelijk is de geselecteerde musici een passende vergoeding voor
hun optreden aan te bieden. In verband hiermee hebben wij de prijs
voor abonnementen en kaarten voor volwassenen met een klein bedrag
verhoogd (zie onder “Praktische informatie”, blz. 3).
Een onzekere factor is de coronaviruspandemie. Wij hopen dat deze
geen spelbreker zal zijn, zoals in het afgelopen seizoen toen we de laatste
drie concerten hebben moeten annuleren. Zoiets is uitermate vervelend.
Natuurlijk vooral voor de musici die daardoor inkomsten mislopen, maar
ook voor de muziekliefhebbers die concerten moeten missen.
Op het moment van het schrijven van dit programmaboekje is niet
bekend of er volgend seizoen nog beperkende maatregelen van kracht
zullen zijn, die consequenties hebben voor onze concerten. Zodra er
hierover meer duidelijkheid is, zullen we dit bekend maken.
Graag tot ziens bij de concerten,
Sebastian Koloski, voorzitter

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
Zondagmorgenconcerten Seizoen 2020 – 2021
4 oktober 2020
Trio Rodin
J. Turina, A. Senderovas, L. Bernstein, D. Sjostakovitsj en P. Schoenfield

29 november 2020
Utrecht String Quartet
H. Bosmans, A. Webern, L. van Beethoven
17 januari 2021
Delta Pianotrio
L. van Beethoven, L. Auerbach
21 februari 2021
Anastasia Feruleva (cello) en Frank van der Laar (piano)
R. Schumann, I. Stravinsky en G. Enescu
21 maart 2021
Folke Nauta (piano)
J.S. Bach, C. Saint-Saëns, C. de Groot, S. Rachmaninov, F. Schmidt,
S. Bortkiewicz
18 april 2021
Duo Ebano (klarinet en piano)
J. Brahms, R. Schumann, R. Muczynski
16 mei 2021
Yang Yang Cai (piano)
L. van Beethoven, A. Scriabin, M. Ravel
Baarnse Muziekkring
Reserveringslijn: 035-6409392, e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl,
website: www.baarnsemuziekkring.nl
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Zondagmorgenconcerten

15 november 2020
Pieter van Loenen (viool) en Tobias Borsboom (piano)
I. Stravinsky, T. Takemitsu, F. Poulenc

Praktische informatie

Zondagmorgenconcerten

COVID-19-maatregelen: De COVID-19-maatregelen kunnen
ingrijpende consequenties hebben voor onze concerten. Wij zullen er
voor zorgen dat vóór ieder concert eventuele beperkende maatregelen
bekend worden gemaakt. Het is mogelijk dat de regel van 1,5 m afstand
houden nog geldt, waardoor er niet meer dan 26 bezoekers in de
zaal mogen. In dat geval zal het concert tweemaal worden gegeven.
Het eerste concert van 11.30 tot 12.15 uur en het tweede van 13.00 tot
13.45 uur. Ook zou een concert geannuleerd kunnen worden (in dat geval
krijgt u natuurlijk uw geld terug).
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 zijn van 12.00-13.00 uur (geldt de
1,5 m-regel dan van 11.30-12.15 uur en van 13.00-13.45 uur).
Kaarten: volwassenen € 17,50, kinderen t/m 18 jaar € 12,50.
Dit seizoen is het gewenst van te voren uw gereserveerde kaarten te
betalen. Om organisatorische redenen wordt u verzocht altijd bij uw
reservering het gewenste aanvangstijdstip (11.30 of 13 uur) te vermelden
voor het geval er twee concerten gegeven worden.
Reserveren kan via e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl of telefonisch
via onze reserveringslijn 035-6409392 o.v.v. uw naam, concertdatum of
data, aantal kaarten en gewenste tijdstip.
Betaling: door het bedrag tijdig, het liefst ten minste 7 dagen voor het
concert, over te maken op NL29 RABO 0157 4630 28 ten name van de
Baarnse Muziekkring te Baarn o.v.v. uw naam, concertdatum, aantal
kaarten en gewenste tijdstip. Zonder tegenbericht liggen de kaarten voor
u klaar voor aanvang van het concert. Kaarten afhalen een kwartier voor
aanvang.
Abonnementen: Een abonnement voor alle concerten kost € 122,50.
Te bestellen door dit bedrag over te maken op NL29 RABO 0157 4630 28
ten name van de Baarnse Muziekkring te Baarn o.v.v gewenste tijdstip.
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 € 35 per jaar. Met deze bijdrage helpt u mee aan het
voortbestaan van de Baarnse Muziekkring en u krijgt € 2,- korting bij het
kopen van de concertkaarten. Uw steun in deze periode van verminderde
inkomsten door COVID-19 is zeer welkom.
Website: Uitgebreide informatie over de concerten is te vinden op de
website van de Baarnse Muziekkring: www.baarnsemuziekkring.nl
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Zondag 4 oktober 2020
© foto: Merlijn Doomernik

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

Het Trio Rodin bestaat uit drie jonge Spaanse musici. Alle drie begonnen
zij hun studie in Spanje en voltooiden zij deze in Utrecht waar ze in 2011
het Trio Rodin oprichtten.
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!
Hun eerste cd met muziek van Enrique Granados heeft ook bijgedragen
aan hun bekendheid. De cd kreeg 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
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Trio Rodin

					

Programma: J. Turina,
A. Senderovas,
L. Bernstein,
D. Sjostakovitsj en
P. Schoenfield
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Pieter van Loenen, viool
Tobias Borsboom, piano

Duo van Loenen-Borsboom

I. Stravinsky, T. Takemitsu, F. Poulenc
Pieter van Loenen won al op jeugdige
leeftijd diverse prijzen, waaronder in
2010 de eerste prijs tijdens de nationale
finale van het Prinses Christina Concours. Hij studeerde af aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag met een 10 met onderscheiding
en ontving hiervoor de Fock-medaille voor het beste eindexamen.
In 2019 won hij de Dutch Classical Talent Publieksprijs met een
soloprogramma dat hij in alle grote zalen in Nederland uitvoerde.
Als solist treedt Pieter op met orkesten in binnen- en buitenland,
waarmee hij onder meer de vioolconcerten van Beethoven, Paganini,
Stravinsky en Berg speelt. Verder werkte hij samen met de Amsterdam
Sinfonietta en met het Nationale Ballet, waar hij de eer had de muzikale
hoofdrol te spelen in het eerste “virtual reality ballet” ter wereld.
Met Tobias Borsboom vormt hij een veelgevraagd duo.
Tobias Borsboom onderscheidt zich als één van de bekendste jonge
pianisten met zijn fijnzinnige pianistische kwaliteiten en poëtische,
kleurrijke interpretaties.
Hij voltooide in 2013 zijn masteropleiding aan het Conservatorium
van Amsterdam. In 2015 was hij winnaar van de Dutch Classical Talent
Award. Verder was hij winnaar van onder meer het Prinses Christina
Concours en de YPF Piano Competition.
Behalve als solist treedt Tobias ook veelvuldig op in diverse
kamermuziekbezettingen o.a. met celliste Lidy Blijdorp, violist Piotr
Jasiurkowski, celliste Pamela Smits en Pieter van Loenen. Ook werkt hij
graag mee aan theaterproducties bijvoorbeeld de muziekvoorstelling
voor kinderen “Meneer Tobias en het zwarte monster” en vertelconcerten
“Zomerdag in Parijs”, “Mata Hari” en “De rechtvaardigen” met
Lidy Blijdorp. Hij is verder oprichter en leider van de theatergroep
“De Schubertianen” waarin de spelers in de huid kruipen van de
artistieke vrienden van Schubert.
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© foto: Felix Quaedvlieg

Zondag 15 november 2020
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Zondag 29 november 2020
© foto: Allard Willemse

Utrecht String Quartet
Eeva Koskinen, viool
Katherine Routley, viool
Mikhail Zentsov, altviool
Sebastian Koloski, cello
Programma: H. Bosmans, A. Webern, L. van Beethoven
De leden van het Utrecht String Quartet zijn Eeva Koskinen (Finland),
Katherine Routley (Australië), MIkhail Zentsov (Rusland) en Sebastian
Koloski (Duitsland). Het ensemble is opgericht in 1985 en heeft al
vele jaren een internationale reputatie als een uitstekend, veelzijdig en
dynamisch kamermuziekensemble. Het kwartet is veelvuldig te horen op
concertpodia in binnen- en buitenland. Hun repertoire is breed en omvat
niet alleen de bekende werken voor strijkkwartet, maar ook onbekende
en vergeten werken. De leden van het kwartet zien het namelijk als hun
missie om onterecht verwaarloosde componisten aan de vergetelheid te
onttrekken. Zij hebben inmiddels veel van die werken op cd vastgelegd.
In totaal produceerden zij 19 cd’s met muziek van Mossolov, Bosmans en
Sweelinck, minder bekende werken van Britten en de complete werken
voor strijkkwartet van Glazoenov, Verhulst, Gretsjaninov. Lourié en
Tsjaikovski.
In het voorbereidingstraject naar een eerste uitvoering benadert het
kwartet de muziek als een raadsel dat moet worden opgelost. “Als we
nieuwe muziek in handen hebben kunnen we niet wachten om die uit te
proberen, te begrijpen, te ontdekken en ermee te spelen. We zoeken naar
tempi, harmonieën en dynamiek. We discussiëren met elkaar, ontdekken
en leren voortdurend”.
Het kwartet geeft ook les als Quartet-in-Residence aan het Utrechts
Conservatorium en organiseert masterclasses en zo delen zij hun kennis,
ervaring en passie met jonge musici.
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Zondag 17 januari 2021
© foto: Sarah Wijzenbeek

Delta Pianotrio
Gerard Spronk, viool
Irene Enzlin, cello
Vera Kooper, piano

Delta Pianotrio

Programma: L. van Beethoven: Pianotrio opus 1 nr. 3, L. Auerbach:
Pianotrio nr. 3
Het Delta Pianotrio werd in 2013 in Salzburg (Oostenrijk) opgericht.
Het trio maakte naam met haar pure, compromisloze muzikaliteit,
energie en de bereidheid dieper de muziek in te duiken dan
vanzelfsprekend is. Deze kwaliteiten zijn al diverse malen gehonoreerd
met eerste prijzen op kamermuziekconcoursen, het laatst in 2017 op het
Orpheus Kamermuziekconcours in Zwitserland.
In 2017 verscheen bij Naxos Records de debuut-cd van het ensemble,
met werken van Tanejev en Borodin. Hun tweede CD, “The Mirror with
Three Faces”, met werken van Sjostakovitsj en Auerbach kwam vorig
seizoen uit. Beide cd’s ontvingen lovende reacties in de internationale
pers
Hun spel is eerlijk, oprecht en gepassioneerd en op overtuigende wijze
brengen ze drie persoonlijkheden samen tot een muzikale eenheid.
Het trio benadert kamermuziek als een vorm van communicatie, een
constante uitwisseling van ideeën en een gedeelde weg van reflectie,
ontdekking en evolutie.
Hun repertoire is breed en omvat werken uit het gehele pianotrio-oeuvre.
Bovendien is het trio altijd op zoek naar nieuw repertoire en werkt het
nauw samen met o.a. de componiste Lera Auerbach. Opmerkelijk is dat
deze Russische in de VS wonende componiste haar pianotrio nr.3 heeft
opgedragen aan het Delta Pianotrio.

•7•
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Anastasia Feruleva, cello
Frank van der Laar, piano
Programma: R. Schumann,
I. Stravinsky, G. Enescu
Anastasia Feruleva is geboren in
Archangelsk in Rusland waar ze
als 5-jarige met cellospelen begon.
Als jonge celliste trad ze al op in haar
geboorteland en later in landen als Noorwegen, Finland, Duitsland, Italië,
Frankrijk, België en Nederland, waar momenteel haar basis is. Anastasia
behaalde haar Bachelor met de hoogst mogelijke waardering - een 10 met
onderscheiding - aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij
Larissa Groeneveld. In 2016 won ze bij de Amsterdam Cello Biennale de
2de prijs. Ze zette haar studie voort bij Troels Svane aan de Hochschule
für Musik Hanns Eisler in Berlijn waar ze haar Master haalde met de
aantekening cum laude.
Anastasia treedt als solist regelmatig op met diverse orkesten in binnenen buitenland met werken van Dvorak, Lalo, Sjostakovitsj en Vivaldi.
Ook speelt ze kamermuziek in verschillende bezettingen. Als duo met
Frank van der Laar heeft ze al veel succes geoogst.
Frank van der Laar studeerde piano bij Jan Wijn aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam en studeerde daar af met de hoogste
onderscheiding. Hij vervolgde zijn studie bij Karl-Heinz Kämmerling
in Hannover en bij Naum Grubert in Amsterdam. In 1987 won hij de
derde prijs op het Internationale Brahms Concours in Hamburg en in
1988 behaalde hij de eerste prijs op het Postbank-Sweelinck Concours.
In datzelfde jaar debuteerde hij in de grote zaal van het Concertgebouw.
Daarna volgden vele optredens in binnen- en buitenland.
Zijn repertoire omvat de gehele periode van Bach tot heden, waarbij hij
niet schuwt om ook minder bekende werken uit te voeren. Behalve als
solist speelt Frank ook in diverse kamermuziekbezettingen. Hij heeft
inmiddels meer dan 25 cd’s uitgebracht.

•8•

Anastasia Feruleva & Frank v.d. Laar

Zondag 21 februari 2021
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Zondag 21 maart 2021
Folke Nauta, piano

Folke Nauta

Programma: J.S. Bach,
C. Saint-Saëns, C. de
Groot, S. Rachmaninov,
F. Schmidt, S. Bortkiewicz
Folke Nauta werd op
12-jarige leeftijd toegelaten
tot de vooropleiding voor
bijzonder begaafden aan
het Conservatorium in
Zwolle. Hij vervolgde zijn
studie aan het Amsterdams Conservatorium, waar hij in 1997 met een
10 met onderscheiding afstudeerde. Zijn grote talent werd bevestigd
met het winnen van diverse prijzen op nationale en internationale
pianoconcoursen. Zo won hij in 1994 als eerste Nederlander het
Scheveningen Internationaal Muziekconcours.
Folke treedt veelvuldig op als solist en heeft diverse cd’s opgenomen
met onder meer polonaises van Chopin en werken van Schubert.
In de loop der jaren heeft hij ook met verschillende orkesten opgetreden,
bijvoorbeeld met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Radio
Symfonie Orkest en de Amsterdam Sinfonietta. Daarnaast is hij ook een
ervaren kamermuziekspeler.
Zijn solorepertoire strekt zich uit van Bach tot de hedendaagse muziek,
maar het accent ligt op werken uit de Romantiek. Vanaf 2017 heeft hij
vanwege een aandoening aan zijn rechterhand (focale dystonie) zijn
repertoire helaas voor een groot deel moeten beperken tot composities
voor de linker hand. Een enorme uitdaging! Maar hij heeft inmiddels al
veel moois ontdekt in het pianorepertoire voor de linker hand; een aantal
stukken heeft hij vastgelegd op een cd: “Folke Nauta plays Russian music
for the left hand”.
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Zondag 18 april 2021

Marco Danesi, klarinet
Paolo Gorini, piano
Programma: J. Brahms,
Sonata opus 120 nr.1, R.
Schumann, Romanze opus 94,
R. Muczynski, Time pieces for
clarinet and piano
Marco Danesi en Paolo Gorini zijn twee talentvolle Italiaanse musici
die elkaar ontmoetten tijdens hun opleiding aan het Conservatorium
Giuseppe Verdi in Milaan. Zij raakten bevriend en dit leidde enige jaren
later, toen ze zich in Amsterdam hadden gevestigd, tot de beslissing
samen een duo te vormen. Dat dit een goede beslissing was blijkt wel
uit het feit dat het duo al spoedig diverse prijzen won, bijvoorbeeld een
tweede prijs in de Ysaye Chamber Music Competition in Luik en een
eerste prijs in de Salieri-Zinetti Chamber Music Competition in Verona.
De jury van de Dutch Classical Talent prijst het vermogen van het duo
om de toehoorders te gidsen in een muzikale reis door verschillende
muziekgenres, die allemaal even sfeervol, kleurrijk en vol verrassingen
zijn.
Hun repertoire bestaat voornamelijk uit muziek vanaf de vroege
romantiek tot de 20ste eeuw, maar het duo experimenteert ook graag
met hedendaagse muziek, waarbij ze andere instrumenten, zoals de
basklarinet en een digitaal toetsenbord, inzetten. Ze treden dan op onder
de naam Duo Estero.
Marco en Paolo wonen in Nederland en hebben naast Duo Ebano
vele andere activiteiten. Zo speelt Marco ook nog in andere
kamermuziekensembles en geeft hij klarinetles. Paolo geeft pianorecitals,
waarbij hij zich richt op het hedendaagse repertoire. Verder componeert
hij.
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Duo Ebano

© Marco Borggreve

Duo Ebano
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Zondag 16 mei 2021

Yang Yang Cai

Programma: L. van Beethoven,
A. Scriabin, M. Ravel
Yang Yang Cai begon met
pianospelen al op vijfjarige leeftijd
bij Noor Relijk. Toen zij 10 jaar
was werd zij leerling bij Jan Wijn,
bij wie ze ook verder studeerde
aan het Conservatorium van
Amsterdam.
Zij behaalde diverse prijzen bij pianoconcoursen. Zo won zij in 2008
en 2012 de eerste prijs op het Steinway Piano Concours. In 2019 is zij
uitgeroepen tot winnaar van de prestigieuze Grand Prix Youri Egorov van
de Young Pianist Foundation Piano Competition. Een zware wedstrijd
met als hoogtepunt haar vertolking van het tweede pianoconcert van
Chopin. De jury prees haar gedegen techniek en haar verfijnde spel.
Het is niet de eerste keer dat Yang Yang voor ons optreedt. Bezoekers van
de concerten van de Baarnse Muziekkring hebben haar al enkele keren
op ons podium kunnen beluisteren en getuige kunnen zijn van haar
ontwikkeling tot een groot pianiste.
Zij musiceert niet alleen als solist, maar speelt ook graag kamermuziek
in verschillende bezettingen. Zo hebben wij haar al kunnen horen
samen met cellist Alexander Warenberg in ons programma 2018-2019.
Verder treedt ze sinds 2017 op met Alexander en de violist Shin Sihan als
het Amsterdam Piano Trio.

• 11•

© foto: Marco Borggreve

Yang Yang Cai, piano
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Het bestuur in het nieuwe seizoen
Wijziging in de samenstelling van het bestuur van de Baarnse
Muziekkring

De belangrijkste wijziging is dat de Baarnse Muziekkring een nieuwe
voorzitter heeft. Jan Wijn heeft namelijk besloten om terug te treden
als voorzitter. Hij is 20 jaar actief geweest in die functie! Gedurende die
periode heeft hij niet alleen het voorzitterschap vervuld, maar heeft hij
ook, samen met Tom Tulen, de programmering verzorgd. Jan heeft altijd
een actieve rol in het Nederlandse muziekgebeuren gehad en wist heel
goed wat er in die wereld omging. Hij slaagde er daardoor altijd weer in
om topmusici naar Baarn te halen. Heel veel begaafde jonge talenten zijn
in het begin van hun carrière voor ons opgetreden. Wij zijn Jan dankbaar
voor alles wat hij voor de Baarnse Muziekkring heeft gedaan.
De opvolger voor Jan is Sebastian Koloski. Sebastian is hoofd van de
afdeling kamermuziek aan het Conservatorium in Utrecht, hij is cellist en
mede-oprichter van het Utrecht String Quartet en speelt regelmatig op
freelancebasis in diverse orkesten.
Verder heeft Tom Tulen het bestuur verlaten. Ook hij heeft 20 jaar deel
uitgemaakt van het bestuur en heeft in die periode een belangrijke rol
gespeeld bij de programmering. Wij zijn Tom daar erkentelijk voor.
Zijn opvolger zal later bekend worden gemaakt.
Het bestuur van de Baarnse Muziekkring,
Sebastian Koloski, voorzitter en programmering
Marjan van Hall-Droste, secretaris
Herman Hallie, penningmeester
Lies Gelijsteen-Verduin, reserveringen
Roel Drost, communicatie
• 12 •

‘Het Bestuur’

In de folders van de Baarnse Muziekkring is de laatste jaren weinig
aandacht gegeven aan het bestuur. In het programmaboekje is alleen de
samenstelling van het bestuur vermeld en de functie van de leden in het
bestuur. Maar omdat er onlangs een belangrijke bestuurswijziging heeft
plaatsgevonden ligt het in de rede om daar dit jaar van af te wijken.

Afbeelding: Petr Luitze

Er zit ook muziek in de boekhandel!

