De Baarnse Muziekkring
Seizoen 2021 - 2022
Beste Muziekliefhebber,
Met veel trots presenteren we u het programma van de Baarnse
Muziekkring voor het seizoen 2021-2022.
Het 54''e seizoen! Ook dit seizoen weer acht zondagmorgenconcerten met
topmusici die voor u een gevarieerd en verrassend programma zullen
spelen in het mooie Kasteel Groeneveld. U zult weer kunnen genieten
van een serie aantrekkelijke concerten, naar wij hopen zonder Covidbeperkingen.
Het seizoen 2020-2021 is helaas teleurstellend verlopen. Door
de Covid-pandemie moest een groot deel van de concerten
worden geannuleerd. Natuurlijk teleurstellend voor de trouwe
bezoekers van onze concerten. Maar zeker ook heel vervelend voor de
musici die daardoor niet alleen inkomsten zijn misgelopen maar ook een
optreden met het voor hen zo essentiële contact met het publiek.
Gelukkig hebben wij de pijn iets kunnen verzachten door hun de helft
van de overeengekomen gage uit te betalen. Verder hebben we de
geannuleerde concerten in het programma van het nieuwe seizoen
kunnen opnemen.
Voor de Baarnse Muziekkring heeft het slechte seizoen 2020-2021
negatieve financiële consequenties gehad. Versterking van de financiële
positie is noodzakelijk. U kunt ons daarbij helpen. Bijvoorbeeld door het
doen van een schenking. Ook is er de mogelijkheid om Vriend van de
Baarnse Muziekkring te worden. Dit kost u slechts € 35 per jaar.
Ik nodig u uit om plaatsen te reserveren voor de concerten naar uw keuze.
Op blz. 3 is beschreven hoe u dit kunt doen.
Tot ziens bij de concerten!
Namens het Bestuur van de Baarnse Muziekkring,
Sebastian Koloski, voorzitter

Grafische vormgeving: Peter Luitze

Zondagmorgenconcerten Seizoen 2021-2022
3 oktober 2021
Jacobien Rozemond (viool en zang) en Renée Bekkers (accordeon)
Rachmaninov, Stravinsky, Piazzolla, Jeths en Beljon
7 november 2021
Folke Nauta (piano)
Bach, Saint-Saëns, de Groot, Rachmaninov, Schmidt, Bortkiewicz
28 november 2021
Delta Pianotrio
Beethoven, Dvorák
23 januari 2022
Pauline Oostenrijk (hobo) en Enno Voorhorst (gitaar)
Coste, Villa Lobos, Satie, Oostenrijk, Nicolo Paradiso, Piazzolla,
Gismonti
20 februari 2022
Peter van Loenen (viool) en Tobias Borsboom (piano)
Stravinsky, Takemitsu, Poulenc
20 maart 2022
TrioRodin
Turina, Senderovas, Bernstein, Sjostakovitsj en Schoenfield
24 april 2022
Anastasia Feruleva (cello) en Frank van der Laar (piano)
Schumann, Stravinsky en Enescu
22 mei2022
Animato Kwartet
Schumann, Beethoven
e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl, website: www.baarnsemuziekkring.nl,
Secretariaat: Heemskerklaan 38,3742 AL Baarn, Telefoon alleen voor
dringende zaken: 0620614698

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 zijn van 12.00-13.00 uur
Kaarten: Volwassenen € 17,50, kinderen t/m 18 jaar € 12,50.
Reserveren: Via e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl onder vermelding van
uw naam, concertdatum of data, aantal kaarten. (Let op: telefonisch
reserveren is niet meer mogelijk) U krijgt bericht of er plaatsen beschikbaar
zijn. Uw reservering is pas definitief als u betaald heeft.
Betaling: Door het bedrag zo spoedig mogelijk over te
maken op NL29 RABO 0157 4630 28 ten name van de Baarnse Muziek
kring te Baarn o.v.v. uw naam, concertdatum, aantal kaarten. Na betaling
is uw reservering definitief. Zonder tegenbericht liggen de kaarten voor
u klaar voor aanvang van het concert. Kaarten afhalen een kwartier voor
aanvang.
Annuleren: Mocht u onverhoopt verhinderd zijn het concert bij te wonen
dan kunt u dit per e-mail melden. Het entreegeld zal worden terugbetaald
indien de melding ten minste 24 uur voor het concert is ontvangen.
Verkoop van kaarten aan de zaal: Indien er nog plaatsen beschikbaar
zijn kunnen op de dag van het concert aan de zaal kaarten worden
gekocht. Betaling uitsluitend met uw bankpas (pinnen).
Contante betaling is niet meer mogelijk.
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. 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 is zeer welkom.
Website: Uitgebreide informatie over de concerten is te vinden op de
website van de Baarnse Muziekkring: www.baarnsemuziekkring.nl.
COVID-19-maatregelen: Mochten er tijdens het concertseizoen
COVID-19-maatregelen worden ingevoerd die consequenties hebben
voor onze concerten, dan zullen wij er voor zorgen dat die vóór ieder
concert tijdig bekend worden gemaakt.

Zondag 3 oktober 2021
Duo
Rozemond
& Bekkers
Jacobien
Rozemond
(viool en
zang) en
Renée Bekkers
(accordeon)

"VOX": Rachmaninov, Stravinsky, Piazzolla, Jeths, Beljon.
Jacobien Rozemond en Renée Bekkers treden sinds 2018 als duo op en
zijn in de pers geprezen om hun hartstochtelijk en virtuoze musiceren.
In september 2021 brengt het quality label Cobra Records hun debuut-cd
"VOX" uit.
Jacobien Rozemond studeerde bij Davina vanWelyin Amsterdam
en David Takeno in Londen. Ze studeerde cum laude af bij Ilya
Grubert in Rotterdam. Bij de Amsterdam Sinfonietta vervult zij een
aanvoerderspositie. Ze geeft jaarlijks masterclasses op het Peter de
Grote Festival in Groningen, waar ze tevens optreedt met het Hermitage
Kwartet.
Renée Bekkers studeerde accordeon in Tilburg en aan The Royal
Danish Academy of Music in Kopenhagen waar zij met onderscheiding
afstudeerde. Met duo Toeac maakt Renée Bekkers succesvolle tournees en
behaalde zij meerdere prijzen. Renée is sinds 2017 hoofdvakdocente aan
het Conservatorium van Tilburg.

Zondag 7 november 2021
Folke Nauta, piano
Bach, Saint- Saëns,
De Groot,
Rachmaninov, Braun,
Schmidt, Bortkiewicz

Folke Nauta trok al
vroeg de aandacht
door het winnen van
diverse prijzen op
nationale en
internationale
pianoconcoursen.
Zo won hij in 1994
als eerste Nederland
er het Scheveningen
Internationaal Muziek
concours.
Folke treedt op als solist, maar heeft ook zijn sporen verdiend in
kamermuziekbezettingen.
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':

Zondag 28 november 2021

Delta Pianotrio
Gerard Spronk (viool), Irene Enzlin (cello), Vera Kooper (piano)
Beethoven en Dvofák
Het Delta Pianotrio werd in 2013 in Salzburg opgericht. Het trio maakte
naam met zijn pure, compromisloze muzikaliteit, energie en de bereidheid
dieper de muziek in te duiken dan vanzelfsprekend is. Dankzij deze
kwaliteiten is het trio al diverse malen onderscheiden met
eerste prijzen op kamermuziekconcoursen.
Hun spel is eerlijk, oprecht en gepassioneerd. 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.

Zondag 23 januari 2022
Pauline Oostenrijk
(hobo) en Enno
Voorhorst (gitaar)
Coste, Villa Lobos,
Satie, Oostenrijk,
Nicolo Paradiso,
Piazzolla, Gismonti

De combinatie hobo en gitaar is geen alledaagse; er is nauwelijks origineel
repertoire voor gecomponeerd. Maar na het horen van Pauline en Enno,
zal menigeen zich afvragen waarom niet veel meer componisten aan deze
prachtig klinkende combinatie hebben gedacht.
Pauline Oostenrijk studeerde hobo en piano aan het Conservatorium
van Amsterdam. Ze was als solo-hoboïste verbonden aan het Residentie
Orkest. Ook soleerde ze bij diverse orkesten in binnen- en buitenland.
Verder speelt ze in een aantal kamermuziekbezettingen.
Enno Voorhorst studeerde gitaar in Nederland en Duitsland. Hij is een
veel gevraagd musicus en geeft regelmatig concerten en masterclasses in
binnen- en buitenland. Hij is als docent verbonden aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.

Zondag 20 februari 2022

Pieter van Loenen (viool) en Tobias Borsboom (piano)
Brahms, Takemitsu, Poolene
Een bijzonder duo van twee begaafde musici die al diverse prestigieuze
prijzen wonnen. De Volkskrant schreef over hen: "Van Loenen en
Barsboom hebben een ongekend sterke synergie:'
Pietervan Loenen studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Hij treedt regelmatig op met orkesten in binnen- en
buitenland, waarmee hij onder meer de vioolconcerten van
Beethoven, Paganini, Stravinsky en Berg speelt.
Tobias Barsboom studeerde aan het Conservatorium van
Amsterdam. Hij onderscheidt zich als één van de bekendste jonge
pianisten met zijn fijnzinnige pianistische kwaliteiten en poëtische,
kleurrijke inter pretaties. Behalve als solist treedt Tobias ook veelvuldig
op in diverse kamermuziekbezettingen.

Zondag 20 maart 2022

TrioRodin
Carles Puig (viool), Esther Garcia (cello), Jorge Mengott (piano)
"Folk Love Story" met werken van Dvofák, Turina, Sjostakovitsj en
Bernstein
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 podia. De afgelopen jaren won het drietal
prijzen op diverse internationale concoursen, zoals op het Storioni
Festival. Ook voor de Baarnse Muziekkring is het trio geen onbekende: in
2015 hebben zij al met veel succes voor ons opgetreden.
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. Het programma "Folk Love Story" is een
verzameling van volksdansen uit verschillende delen van de
wereld.

Zondag 24 april2022

Anastasia Feruleva (cello), Frank van der Laar (piano)
Schumann, Stravinsky, Enescu

Anastasia Feruleva is geboren in Archangelsk in Rusland waar ze als
5-jarige met cellospelen begon. Zij behaalde haar Bachelor in Den Haag
en haar Master in Berlijn, beide met de hoogst mogelijke waardering.
Anastasia treedt als solist regelmatig op met orkesten in binnen- en
buitenland. Ook speelt ze kamermuziek in verschillende bezettingen.
Zij wordt geprezen om haar geweldige technische beheersing en haar
meeslepende interpretaties.
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 in Hannover en in Amsterdam.
Zijn repertoire omvat de gehele periode van Bach tot heden. Behalve als
solist speelt Frank ook in diverse kamermuziekbezettingen.
Anastasia en Frank hebben als duo al veel succes geoogst.

Zondag 22 mei 2022
Animato Kwartet
Inga Vaga
Gaustad (viool),
Tim Braclanan
(viool),
Elisa Karen
Tavenier (altviool),
Pieter de Koe
(cello) Schumann,
Beethoven

Het Animato Kwartet, opgericht in 2013, wordt alom gezien als één van
de meest belovende jonge strijkkwartetten van Nederland. Programmàs
die het kwartet speelt bevatten zowel de meer klassieke alsook eigentijdse
werken, soms zelfs speciaal voor het ensemble gecomponeerd.
Al spoedig na de oprichting in 2013 werd de kwaliteit van dit jonge
kwartet opgemerkt. Zo bereikte het kwartet in 2014 als pubHeksfavoriet
de finale van het Grachtenfestival Concours en was het finalist van de
Storioni Toonzaal Prijs in 2017. In november 2020 werd het Animato
Kwartet, uit meer dan 40 aanmeldingen, geselecteerd als een van de vier
laureaten van de Dutch Classica! Talent Award 2021-2022! De jury
over
dit strijkkwartet: "Vier topspelers met een bruisende energie, ze pakken je
in vanaf de eerste noot!"

Het bestuur van de Baarnse Muziekkring

In het programmaboekje van het vorige seizoen is aandacht besteed
aan wijzigingen in het Bestuur van de Baarnse Muziekkring. Het betrof
het terugtreden van Jan Wijn en Tom Tulen, die beiden 20 jaar lid van
het bestuur zijn geweest, en de benoeming van Sebastian Koloski tot
voorzitter.
Na het uitkomen van het boekje zijn er inmiddels nog twee wijzigingen
geweest. Marjan van Hall-Droste, die gedurende 20 jaar het secretariaat
heeft vervuld, heeft het bestuur verlaten.
Herman Hallie, de penningmeester, neemt het secretariaat van haar over.
Verder is Jacobien Rozemond toegetreden tot het bestuur. Zij zal samen
met Sebastian Koloski de programmering verzorgen. Zij is violiste en
zangeres en maakt deel uit van diverse ensembles.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Sebastian Koloski, voorzitter en programmering
Jacobien Rozemond, programmering
Herman Hallie, secretaris en penningmeester
Lies Gelijsteen-Verduin, reserveringen
Theo Storimans, webmaster
Roel Drost, communicatie

Het bestuur bij Kasteel Groeneveld. Staande van links naar rechts:
Jacobien Rozemond, Theo Storimans, Sebastian Koloskien hurkend van
links naar rechts: Lies Gelijsteen, Herman Hallie, Roel Drost.
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