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Zondag 9 november 2014 

High Tea-concert 
‘Love and Marriage’

 14.00 u. E 35,-
  Huize Anno 1624, Binnenluiendijk 3

Wie wil er niet over de liefde horen?!
In het schitterende, vroeg 17e eeuwse pand 
van Hendrick de Keyser worden vijf eeuwen 
vocale werken met het thema “Liefde” als 
uitgangspunt gezongen door zangkwartet 
Song Circle, gecompleteerd met een High 
Tea. Heerlijke hartige en zoete gerechtjes, 
met liefde bereid, worden bij diverse 
soorten thee geserveerd. Tussendoor kunt 
u luisteren naar grappige, vrolijke, ernstige 
en droevige songs van bekende en minder 
bekende componisten.
Dat wordt een middag oor- en tongstrelend 
genieten!

Zondag 9 november 2014 

Aperitiefconcert 
‘Een jonkie bij de borrel’

 16.30 u. E 18,50 (incl. drankje en hapjes)

  Foreestenhuis, Grote Oost 43

Zo jong was ons jonkie bij de borrel nog 
nooit! 12 jaar is Aidan Mikdad, die gerust 
een fenomeen genoemd mag worden. Hij 
won niet alleen het internationale piano-
concours van Lagny, bij Parijs, waar jonge 
pianisten uit de hele wereld streden om de 
eerste plaats, maar won ook nog eens het 

Koninklijk Concertgebouw Concours. Vier 
jaar geleden begon hij met pianospelen 
en nu mag hij zich al, met groot succes, 
wagen aan de “Grande etude de Paganini” 
van Liszt. Maar niet alleen zijn virtuositeit 
springt in het oog. Hij weet, zo jong als hij 
is, al veel lyriek in zijn spel te leggen.

Zondag 9 november 2014 

Slotconcert 
“Arriverdeci”

 20.00 u. E 28,50 (incl. koffie, drankje en hapjes)

  Oosterkerk, Grote Oost 58

Vorig jaar trad Paolo Giacometti tijdens 
het festival op samen met artistiek leider 
Birthe Blom. Dat was zo’n vreugdevolle 
ervaring, dat Birthe hem opnieuw heeft 
uitgenodigd. Dit jaar is deze van oorsprong 
Italiaanse meesterpianist te horen als 
solist, in een sonate voor viool en piano 
met violiste Birthe Blom en samen met het 
strijkkwartet van Holland Strings! in het 
prachtige pianokwintet van Brahms. Naast 
werken van Brahms, die in dit concert 
centraal staat, wordt ook werk vertolkt van 
zijn vriend Robert Schumann.

Informatie:
Rekeningnummer:
IBAN nr. NL98 RABO 0138 3681 12 

Telefonisch reserveren vanaf 1 oktober:
Telefoon: 06 23 148 855
Het festivalbureau is open: dinsdag 3 t/m 
donderdag 6 november van 16.00 tot 18.00 
uur. Oosterkerk, Grote Oost 58.

Voor overige vragen en informatie over  
rolstoeltoegankelijkheid:
Festivaltelefoon: 06 13 888 237

Bestuursleden
Marianne Gouwetor - voorzitter

Hans Syrier - penningmeester

Maureen Hulshoff - secretaris

Frieda Brunger, Klaas de Hart,
Jan Hauwert, Joop Kalb

Met dank aan:
Sprint Print B.V., Bamboekwekerij COYounge, 
Harts Pianohandel, familie Renckens, Dick van 
der Pijl, Affichemuseum, Spanjaard Muziek 
bv, Westfries Weekblad, HEMA Hoorn, Cinema 
Oostereiland, HIER in West-Friesland, Lectorium 
Rosicrucianum en Vereniging Hendrick de Keyser.

AGENDAZaterdag 8 november 2014 

Avondconcert ‘Memories’

 20.00 u. E 28,50 (incl. koffie, drankje en hapjes)

  Foreestenhuis, Grote Oost 43

In intieme setting speelt violiste en artis-
tiek leider Birthe Blom samen met pianiste 
Mirsa Adami werken waar zij een speci-
ale herinnering aan heeft. Verluchtigd met 
beelden en verhalen zullen zij tijdens dit 
concert composities van achter het IJzeren 
Gordijn vertolken van o.a. Tsjaikovski, 
Dvořák en Prokofiev.

Zondag 9 november 2014 

Koffieconcert 
‘Met gevoel geblazen...’

 11.30 u. E 18,50 (incl. koffie met wat lekkers)

  Foreestenhuis, Grote Oost 43 

Trio Rasmus bestaande uit Pianiste Klára 
Würtz, klarinettiste Céleste Zewald en 
violiste Birthe Blom laten u zondagmorgen 
genieten van werken voor klarinettrio, 
maar zullen ook solo en als duo te horen 
zijn. Een gevarieerd programma met 
invloeden uit de volksmuziek, klezmer en 
jazz. U kunt luisteren naar werken van o.a. 
Milhaud, Bartok en Schoenfield.

Donderdag 6 november
Oosterkerk - Grote Oost 58 Rondom Mozart 20.00

Vrijdag 7 november
Oosterkerk - Grote Oost 58 Het mysterie van de gevoelige snaar 10.30
Oosterkerk - Grote Oost 58 Het mysterie van de gevoelige snaar 15.30
Huize Renckens -Ramen 32 Van ganzenveer tot rollerballpoint 16.30
Oosterkerk - Grote Oost 58 Viva España: Sabores y música 18.30

Zaterdag 8 november
Gebouw Rozenkruizers - Rode Steen 15 Quatre femmes en accord 14.00
Affiche Museum - Grote Oost 2 De veelzijdige cello 15.30
Affiche Museum - Grote Oost 2 De veelzijdige cello 14.00
Gebouw Rozenkruizers - Rode Steen 15 Quatre femmes en accord 15.30
Foreestenhuis - Grote Oost 43 Memories 20.00

Zondag 9 november
Foreestenhuis - Grote Oost 43 Met gevoel geblazen 11.30
Huize Anno 1624 - Binnenluiendijk 3 Love and Marriage 14.00
Foreestenhuis - Grote Oost 43 Eén jonkie bij de borrel 16.30
Oosterkerk - Grote Oost 58 Arriverdeci 20.00

Abonnement A:  4 avondconcerten inclusief dinerconcert € 115.-
Abonnement B:  4 avondconcerten inclusief dinerconcert + high tea € 135.-

In één oogopslag

Mirsa Adami

Trio Rasmus

Aidan Mikdad

Paolo Giacometti

} combi I

} combi II



Donderdag 6 november 2014

Openingsconcert 
‘Rondom Mozart’ 

 20:00 u. E 28,50 (incl. drankje en hapjes)

  Oosterkerk, Grote Oost 58 

De Hoornse klarinettist Ivar Berix, lid van 
het succesvolle Calefax Riet-kwintet, komt 
de gelederen van het strijkkwartet van 
Holland Strings! versterken, dat wordt 
gevormd door Birthe Blom en Carel den 
Hertog viool, Edgar Pujol, altviool en 
Sebastiaan van Halsema, cello. In diverse 
combinaties zullen er werken gespeeld 
worden van Mozart zelf, maar ook van 
diens vrienden, leermeesters, familieleden 
en bewonderaars. Opvallend is de grote 
diversiteit aan uitdrukkingskracht in de 
tweede helft van de 18e en eerste helft van 
de 19e eeuw. Er worden werken gespeeld 
van o.a. Mozart, Beethoven, Salieri, Haydn, 
Von Paradis en Hummel. 

Deze achtste editie van het Kamermu-
ziekfestival Hoorn stap ik vele ervaringen 
rijker binnen. Al vorig jaar november wist 
ik, dat het Orchestre Philharmonique 
de Monte Carlo een deel van mijn tijd 
zou gaan opslokken, doordat ik daar 
een aanstelling had gekregen als plaats-
vervangend 1e concertmeester. Sinds 
januari ben ik daar daadwerkelijk actief 
en woon ik een deel van de tijd in een 
plaatsje dat grenst aan Monaco.

Wat een verschillen heb ik dit afgelopen 
jaar ervaren: de torenhoge nieuwbouw in 
het overvolle Monaco tegenover de rijke 
historie van de panden in de binnenstad 
van Hoorn, de rijkdom en overdaad van 
Monte Carlo tegenover de eenvoud van 
het leven temidden van weilanden en 
koeien in Sijbekarspel. 

De grootste diversiteit echter was die bin-
nen de muziek. Met een parttime aanstel-
ling bleef er ruimte voor het spelen van 
kamermuziekconcerten in Nederland. 
Het grote symfonische repertoire speelde 
ik zo naast intieme kamermuziekwerken. 
De verschillende invalshoeken heb-
ben mij vele interessante momenten 
bezorgd. Een grote verscheidenheid aan 
ervaringen maakt een mens completer, 
daarvan ben ik overtuigd.

Ik prijs me een gelukkig mens dat ik ook 
dit jaar weer ons kamermuziekfestival 
heb mogen vormgeven. Hoe indrukwek-
kend en bevredigend het ook is om deel 
uit te maken van een groot symfonieor-
kest, mijn hart ligt voor het grootste deel 
toch bij de kamermuziek.

Binnen de vier dagen van de achtste 
editie van Kamermuziekfestival Hoorn 
is er een keur aan keuzemogelijkheden. 
Van een baroktrio tot de elektronische 
cellobox. Van Bach tot onlangs gecom-
poneerd werk. Van zang en snaarin-
strumenten tot blazers. Van jong talent 
tot gerenommeerde musici. Laat u zich 
onderdompelen in vier dagen muziek-
feest vol verscheidenheid. Het zal u gega-
randeerd interessante en zeer plezierige 
momenten opleveren.

Birthe Blom,
artistiek leider Kamermuziekfestival Hoorn

Zaterdag 8 november 2014

Combiconcert 
“Vijf strijkende vrouwen I”

 14.00 u. E 28,50 (incl. koffie, drankje en hapjes)

  Lectorium Rosicrucianum, Rode Steen 15
 15.30 u.

  Affichemuseum, Grote Oost 2

Quatre femmes en accord (Lectorium 

Rosicrucianum) Vier jonge vrouwen vormen 
samen het EnAccord Strijkkwartet. Het 
kwartet werd in 1998 opgericht en heeft 
zich sindsdien ontwikkeld tot een van de 
meest gelauwerde jonge kwartetten van 
Nederland. Het viertal won verscheidene 
internationale prijzen en werd gedurende 
een aantal jaren gecoacht door het wereld-
beroemd Alban Berg Quartett Zij spelen 
werken van Nielsen en Schumann.

De veelzijdige cello (Affiche Museum)

Dit concert wordt ingevuld met een uitda-
gend programma: de Oostenrijkse celliste 
Katharina Gross komt met haar cellobox 
naar Hoorn: een magische kubus, een mi-
crotheater met licht en elektronica, waarbij 
zij haar cello op ongebruikelijke manieren 
bespeelt. Katahrina Gross speelt muziek 
uit The Cello Songbook en delen van het 
project Cellomondo, waarbij stukken uit de 
hele wereld worden uitgevoerd die speciaal 
voor Katharina zijn geschreven. In contrast 
daarmee zal zij ook delen van de cellosuites 
van Bach laten klinken. 

Zaterdag 8 november 2014 

Combiconcert 
‘Vijf strijkende vrouwen II’

 14.00 u. E 28,50 (incl. koffie, drankje en hapjes)

  Affichemuseum, Grote Oost 2
 15.30 u.

  Lectorium Rosicrucianum, Rode Steen 15

De veelzijdige cello (Affiche Museum)

Dit concert wordt ingevuld met een uitda-
gend programma: de Oostenrijkse celliste 
Katharina Gross komt met haar cellobox 
naar Hoorn: een magische kubus, een mi-
crotheater met licht en elektronica, waarbij 
zij haar cello op ongebruikelijke manieren 
bespeelt. Katahrina Gross speelt muziek 
uit The Cello Songbook en delen van het 
project Cellomondo, waarbij stukken uit de 
hele wereld worden uitgevoerd die speciaal 
voor Katharina zijn geschreven. In contrast 
daarmee zal zij ook delen van de cellosuites 
van Bach laten klinken.

Quatre femmes en accord (Lectorium 

Rosicrucianum). 

Vier jonge vrouwen vormen samen het 
EnAccord Strijkkwartet. Het kwartet werd in 
1998 opgericht en heeft zich sindsdien ont-
wikkeld tot een van de meest gelauwerde 
jonge kwartetten van Nederland. Het viertal 
won verscheidene internationale prijzen en 
werd gedurende een aantal jaren gecoacht 
door het wereldberoemde Alban Berg 
Quartett.
Zij spelen werk van Nielsen en Schumann.

Vrijdag 7 november 2014 

Dinerconcert 
‘Viva España: 
Sabores y música’

 18.30 u. E 42,50
  Oosterkerk, Grote oost 58

Zuidelijke warmte omgeeft u in november 
tijdens het dinerconcert. Dé flamencogi-
tarist van Nederland, Eric Vaarzon Morel, 
zal tussen de gangen van het diner door 
solo en in combinatie met het kwartet van 
Holland Strings! eigen werk laten horen. 
Daarnaast zullen er werken voor strijk-
kwartet klinken van Spaanse componisten. 
De in Spanje opgeleide flamencodanseres 
Kika zal enkele wervelende flamencodan-
sen ten uitvoer brengen bij muziek van de 
Spaanse flamencozangeres María Marín en 
gitarist Victor Rosinha.

Na een welkomstdrankje wordt u onthaald 
op een feestelijk, Spaans getint, 4-gangen-
menu, dat afgesloten wordt met een lekker 
kopje koffie.

agenda Vrijdag 7 november 2014

Schoolconcerten 
‘Het mysterie van 
de gevoelige snaar’

 10.30 u. / 13.30 u.
  Oosterkerk, Grote Oost 58

Het Kamermuziekfestival Hoorn organi-
seert sinds jaar en dag concerten voor 
leerlingen van de basisscholen in Hoorn. 
De bijzondere ervaring van het beleven van 
een live concert kun je niet vroeg genoeg 
opdoen! Dit jaar ligt het accent op muziek 
voor pianotrio, gespeeld door het veelge-
prezen Trio Suleika.

Vrijdag 7 november 2014

Aperitiefconcert ‘Van ganzen-
veer tot rollerballpoint’

 16.30 u. E 18,50 (incl. drankje en hapjes)

  Huize Renckens, Ramen 32, 

Trio Codina wordt gevormd door de 
Spaanse sopraan Mar Codina, de Spaanse 
altviolist Edgar Pujol en de uit Italië afkom-
stige barokgitarist Giulio Quirici. Zij spelen 
werken uit de baroktijd, maar schuwen 
een uitstapje naar hedendaags werk niet. 
Zo speelt Trio Codina tijdens dit concert 
naast werk uit de 16e en 17e eeuw van o.a. 
Monteverdi, Marin en Hidalgo ook de voor 
dit trio geschreven compositie “Soneto de 
Shakespeare” van de Spaanse componist 
Jordy Vilagines.

Eric Vaarzon Morel

Katharina Gross

Wat een 
verscheidenheid!

Ivar Berix


