
 1ste weekend
 vrijdag 25 oktober t/m zondag 27 oktober

 2de weekend
    vrijdag 1 november t/m zondag 3 november

  ‘Muziek met een hoofdletter’
   en verder theater, stomme film,  
 een lezing, chansons, een tapasmaaltijd

13e

2019

Zondag 3 november 2019
Slotconcert 
Exultate, Jubilate

 20.00 u. 
 Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Sabine Wüthrich - sopraan
Wout Oosterkamp -  bas/bariton
Edgar Pujol - viool
Helix Trio
 Birthe Blom - viool
 Joël Waterman - altviool
 Amber Docters van Leeuwen - cello

De woorden Exultate, Jubilate (Verheug u,  
wees blij) zijn zeer zeker geschikt als titel  
voor het slotconcert: het wordt een avond  
om je op te verheugen. Sabine Wüthrich zal 
het motet Exultate, Jubilate van Mozart zingen 
in de bewerking voor sopraan en strijkkwartet. 
Wout Oosterkamp zal liederen van Schumann 
vertolken, eveneens gezet in een bewerking 
voor strijkkwartet. Violist Edgar Pujol voegt zich 
hiertoe bij het Helix Trio, dat ook te beluisteren 
is in een van Mozarts prachtige strijkkwartetten.

Kaarten volwassen c28,50 jongeren. t/m 14 j. c15,-
Passe-partout I 5 avondconcerten* c115,- / c60,-
Passe-partout II 4 avondconcerten* c95,- / c50,- 
*excl. Tapasconcert. incl. consumptie.

Kaartverkoop
Het festivalbureau, Grote Oost 58 Hoorn, is geopend van wo. 
23 t/m vr. 25 oktober en van do. 31 oktober t/m vr. 1 november 
van 16.00 tot 18.00 uur. Let op: pinnen is niet mogelijk!
Reserveren kan vanaf 1 september via de voicemail (06 231 
488 55) of via het e-mail: info@kamermuziekfestivalhoorn.nl. 
Vanaf 1 oktober wordt u tussen 16.00 en 18.00 uur via het  
genoemde telefoonnummer te woord gestaan.
Kaartverkoop aan de zaal is mogelijk vanaf een half uur  
voor aanvang, zolang er kaarten beschikbaar zijn.  
Let op: pinnen is niet mogelijk!

Toegankelijkheid
Voor rolstoeltoegankelijkheid en overige vragen graag contact 
via 06 138 882 37 of via info@kamermuziekfestivalhoorn.nl

Stichting Kamermuziekfestival Hoorn
Grote Oost 72 - 1621 BX Hoorn
06 231 488 55 (reserveringen) / 06 138 882 37 (overige info) 
E-mail: info@kamermuziekfestivalhoorn.nl
Website: www.kamermuziekfestivalhoorn.nl
Rekeningnummer: NL98 RABO 0138 3681 12 

Bestuur: Birthe Blom, artistiek leider - Marianne Gouwetor, 
voorzitter - Hans Syrier, penningmeester - Maureen Hulshoff, 
secretaris - Joop Kalb, lid - Frieda Brunger, lid - Jan Hauwert, 
lid - Ellie Devilee, lid - Klaas de Hart, lid.
Comité van aanbeveling: Pierre Amoyal, concertviolist, hoofd-
vakdocent Mozarteum Salzburg – Christiaan Bor, concertvi-
olist – Jan van Ossenbruggen, dirigent, inspecteur Militaire 
Muziek Krijgsmacht – Jan Wijn, pianist, hoofdvakdocent 
Conservatorium Amsterdam – Rudolf Zwartjes, componist. 

Met dank aan Onze vrijwilligers, Stichting Oosterkerk, Cin-
ema Oostereiland, Vlasman Catering, Studio Friso Gouwetor 
(website) en de eigenaren van Het Foreestenhuis, De Doelen 
en Huize Renckens.
Het privacyreglement kunt u vinden op onze website.
Programmawijzigingen voorbehouden

Zaterdag 2 november 
Middagconcert 
Schoppenvrouw

 14.30 u. 
 Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Ekaterina Levental - mezzosopraan en actrice
Chris Koolmees - samenstelling en regie

In deze voorstelling met zang, muziek en 
theater vertelt Ekaterina Levental het verhaal 
van haar oma en vier legendarische vrouwen 
van dezelfde generatie: Anne Frank, Marilyn 
Monroe, Maria Callas en Ulrike Meinhof. In een 
sfeer van huiselijke intimiteit zal Ekaterina deze 
vijf vrouwen oproepen, vertegenwoordigen, hun 
kracht verklanken en hun onmacht invoelbaar 
maken. Ze beweegt tussen het publiek, speelt, 
zingt en vertelt en wisselt van kleding. De kos-
tuums zijn van de hand van Amber Willemztijn, 
winnaar van de de Wonder Women Award van  
Modemuseum Hasselt. 
Schoppenvrouw is het laatste deel van een au-
tobiografisch drieluik, waarvan het eerste deel, 
De Weg, in het programma van het festival van 
2017 was opgenomen. Het oogstte toen veel lof.

Kaarten incl. consumptie
volwassenen c25,-  jongeren t/m 14 jaar c10,- 

Zaterdag 2 november 
Avondconcert  
Altviool voert boventoon?

 20.00 u.
 Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Zondag 3 november  
Koffieconcert  
Heroïek en tragiek

 11.30 u. 
 De Doelen, Achterstraat 2 

Zondag 3 november   
Middagconcert  
Op naar de top 

 15.00 u.
 Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Dana Zemtsov - altviool
Slava Poprugin - piano
Birthe Blom - viool

Als je uit een familie komt waar iedereen altviool 
speelt, ligt het voor de hand dat je zelf ook alt-
viool gaat spelen. Zo verging het Dana Zemtsov. 
Waar de altviool vaak een ondersteunende rol 
speelt, bleek Dana ook talent te hebben om 
de altviool als solo-instrument te laten klinken. 
Haar carrière bracht haar in de Carnegie Hall te 
New York en een soloconcert in de Grote Zaal 
van het Amsterdamse Concertgebouw. In Hoorn 
presenteert Dana zich als kamermusicus samen 
met de Russische pianist Slava Poprugin en vi-
oliste Birthe Blom. Het drietal is te beluisteren in 
een gevarieerd programma, waarin afwisselend 
de altviool en de viool de boventoon voeren. Er 
worden werken uitgevoerd o.a. Schumann en 
Hindemith. 

Kaarten volwassen c28,50 jongeren. t/m 14 j. c15,-
Passe-partout I 5 avondconcerten* c115,- / c60,-
Passe-partout II 4 avondconcerten* c95,- / c50,- 
*excl. Tapasconcert. incl. consumptie.

Leo Samama - musicoloog en componist
Helix Trio
 Birthe Blom - viool
 Joël Waterman - altviool
 Amber Docters van Leeuwen - cello

Beethoven wordt gezien als de grootste en 
beroemdste componist van de 19de eeuw. Zijn 
muziek is fenomenaal, zijn leven spreekt tot de 
verbeelding. Leo Samama houdt deze middag 
een boeiende voordracht over Beethovens 
oeuvre, zijn excentrieke levensstijl en de tragiek 
van zijn doofheid. Aan de hand van verhalen en 
met behulp van beeld- en geluidsfragmenten 
laat Leo Samama zien en horen hoe Beethoven 
zich heeft ontwikkeld van opus 3 tot opus 130, 
dat hij één jaar voor zijn dood schreef. Het 
Helix Trio speelt daarbij Trio no. 1 in Es opus 3, 
Beethovens allereerste strijktrio.

Kaarten incl. consumptie
volwassenen c23,50 - jongeren t/m 14 jaar c10,- 

Ramon van Engelenhoven - piano
(Dit concert wordt opgedragen aan Eric Noya,  
Ramons onlangs overleden leraar)

Als je als jonge, nog studerende pianist in 
Rusland solo mag spelen onder de baton van 
de grote maestro Valery Gergiev, dan wil dat 
wel wat zeggen! Deze eer viel Ramon van 
Engelenhoven ten deel, nadat hij de overall- 
winnaar was geworden van het concours van 
de Young Pianist Foundation, het belangrijkste 
Nederlandse concours voor jonge pianisten. 
Inmiddels afgestudeerd neemt hij, als finalist 
van het concours om de Dutch Classical Talent 
Award, deel aan een tour langs de twaalf 
belangrijkste Nederlandse concertzalen. Reden 
genoeg om naar dit toptalent te komen luisteren. 
Ramon speelt werken van o.a. Chopin, Ravel,  
Korngold en De Falla.

Kaarten incl. consumptie
volwassenen c23,50 - jongeren t/m 14 jaar c10,- 



Vrijdag 25 oktober
Openingsconcert 
New beginnings

 20.00 u.
 De Oosterkerk, Grote Oost 60

Reizend MuziekGezelschap
 Mathieu van Bellen - viool 
 Birthe Blom - viool
 Joël Waterman - altviool 
 Simone van der Giessen - altviool
 Ori Epstein - cello

Reizend MuziekGezelschap is al jarenlang in 
diverse bezettingen te beluisteren op belangrijke 
nationale en internationale podia. Vorig jaar 
droeg artistiek leider Christiaan Bor na 35 suc-
cesvolle jaren het stokje over aan de jonge viol-
ist Mathieu van Bellen. Samen met de top van 
de nieuwe generatie strijkers geeft Mathieu het 
Reizend MuziekGezelschap een jong en verfris-
send elan. Zij spelen werken van Mendelssohn 
(Strijkkwintet in A), Dohnányi (Serenade in C 
voor strijktrio) en Brahms (strijkkwintet in G).

Kaarten volwassen c28,50 jongeren. t/m 14 j. c15,-
Passe-partout I 5 avondconcerten* c115,- / c60,-
Passe-partout II 4 avondconcerten* c95,- / c50,- 
*excl. Tapasconcert. incl. consumptie.

Met trots presenteer ik  
het programma voor alweer de 13de editie  
van het Kamermuziekfestival Hoorn.

Het festival biedt u ook dit jaar weer een reeks 
aan bijzondere concerten: Laat u verrassen 
door de opera La Bohème over het kunste-
naarsbestaan in het Parijse Quartier Latin, maar 
dan in een geheel nieuwe, bijzondere uitvoering. 
Of kom luisteren naar muziek bij stomme films 
over o.a. Frankenstein en andere griezels. 
Het dinerconcert is dit jaar in een ander, maar 
even aantrekkelijk jasje gegoten: een heerlijke 
tapasmaaltijd met muziek uit zuidelijke sferen 
door Tangata. 
Ekaterina Levental, al eerder te gast met een 
indrukwekkende voorstelling, komt dit jaar met 
een theatraal concert over vijf iconische vrouw-
en, onder wie Maria Callas en Marilyn Monroe. 
Vocale muziek komt aan de orde in een concert 
met Frans- en Nederlandstalige chansons en 
tijdens het slotconcert met twee vocalisten 
begeleid door een strijkkwartet.
De muziek en het temperamentvolle karakter 
van Beethoven worden belicht in een boeiende 
lezing van Leo Samama, gepresenteerd met 
beeld- en luisterfragmenten en livemuziek door 
het Helix Trio. De accordeon als volwaardig 
klassiek instrument is te horen in samenspel 
met viool. Uitzonderlijke talent hoort u bij het 
recital van de jonge pianist Ramon van Enge-
lenhoven. En natuurlijk komt ook pure kamer-
muziek aan bod, bijvoorbeeld in een concert 
van het Reizend MuziekGezelschap. Er is dus 
veel variatie in uitvoeringen, maar allemaal met 
‘Muziek met een hoofdletter’ als basis.

Het wordt weer een waar muziekfeest op  
historische locaties in de binnenstad van Hoorn.  
U bent van harte uitgenodigd het mee te vieren!

Birthe Blom, artistiek leider

Zaterdag 26 oktober
Combiconcert I 

 Eerste concert 13.30 u.
 De Doelen, Achterstraat 2

Van Amsterdam naar Hoorn
Vincent & Jeanine van Amsterdam  

 Tweede concert 15.00 u.
 Huize Renckens, Ramen 32

Ik Zing Je
Matthias Kadar - zang en gitaar

Zaterdag 26 oktober
Combiconcert II 

 Eerste concert 13.30 u.
 Huize Renckens, Ramen 32

Ik Zing Je
Matthias Kadar - zang en gitaar

 Tweede concert 15.00 u.
 De Doelen, Achterstraat 2

Van Amsterdam naar Hoorn
Vincent & Jeanine van Amsterdam 

Kaarten
volwassenen c28,50  
jongeren t/m 14 jaar c15,- 
incl. consumptie

Van Amsterdam naar Hoorn
Vincent van Amsterdam - accordeon
Jeanine van Amsterdam - viool
De accordeon is zelden op het concertpodium  
te horen, maar wie Vincent van Amsterdam - 
winnaar van de Dutch Classical Talent Award 
2016 - hoort spelen, is gegarandeerd om: 
klassieke muziek klinkt prachtig op een  
accordeon! Vincent speelt als duo met zijn zus 
Jeanine, violiste bij het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest. Het Van Amsterdam Duo neemt  
je mee naar de warmbloedige muziek uit  
Centraal-Europa met werk van Dvořák, Suk, 
Bartók en Majkusiak. 
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Ik Zing Je
Matthias Kadar - zang en gitaar
Matthias Kadar staat bekend om zijn eigen, 
authentieke muzikale taal en uitzonderlijke 
schrijfstijl. Hij neemt je tijdens dit concert 
mee op een ontdekkingsreis door het Franse, 
Belgische en Nederlandse chansonlandschap. 
Matthias vertolkt daarbij behalve eigen werk ook 
dat van Brel, Brassens, Hermans en Shaffy.  
De voorstelling Ik Zing Je gaat over woord en 
klank en de emotie die daarmee is verbonden.

Een combiconcert bestaat uit twee concerten van 
ongeveer 50 minuten op verschillende locaties. 
Tussen de concerten wisselt het publiek van locatie.

Zaterdag 26 oktober 
Tapasconcert 
Fiesta Tangata

 18.00 u. (zaal open 17.30 u.)
 Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Zondag 27 oktober 
Middagconcert  
Aangenaam Klassiek

 14.30 u.
 Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Zondag 27 oktober 
Avondconcert  
Operatie Opera

 20.00 u. 
 Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Vrijdag 1 november  
Avondconcert  
The day after 

 20.00 u. 
 Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Tangata
 Jacqueline Edeling - bandoneon
 Margreet Markerink - piano
 Boris Franz - contrabas
Birthe Blom - viool

Tangata speelt tijdens dit sfeervolle tapascon-
cert hartstochtelijke tangomuziek afgewisseld 
met jazzy nummers vol zwoele melancholie. 
In diverse pauzes wordt u verwend met een  
tapasmaaltijd, samengesteld uit een reeks 
kleine, maar maagvullende hapjes. Zo wordt  
dit concert een feestelijke beleving voor oog,  
oor en tong.

Tangata treedt hierbij in wisselende samenstel-
ling op met werken van o.a. Richard Rogers en 
Astor Piazzolla.

Kaarten 
volwassenen c39,50 - jongeren t/m 14 jaar c26,- 
incl. tapasmaaltijd en andere consumpties  

Ketevan Sharumashvili - piano
Birthe Blom - viool

De Georgische pianiste Ketevan Sharumashvili 
heeft zich onlangs in Nederland gevestigd en is 
bezig aan een ware opmars. Naast haar virtu-
ositeit wordt zij geroemd vanwege de diepgang, 
die zij in haar spel weet te leggen. Zij raakt 
daarmee de luisteraar in het hart. Violiste Birthe 
Blom bespeelt haar Stradivarius met dezelfde 
intentie. Zij streeft ernaar de betekenis van de 
muziek op de luisteraar over te brengen en de 
emotie met elkaar te delen. De beide musici-
ennes vinden elkaar in hun liefde voor muziek.

De transcripties van liederen van Schubert en 
Schumann, die Liszt voor pianosolo schreef, 
vormen het uitgangspunt voor dit concert. Ket-
evan zal echter ook in diverse werken als duo 
met Birthe te horen zijn. Zij spelen een sonate 
van Beethoven en kleine pareltjes uit het viool/
pianorepertoire.

Kaarten incl. consumptie
volwassenen c23,50 - jongeren t/m 14 jaar c10,- 

Mathieu van Bellen - viool
Mathias Halvorsen - piano

Voor wie zich afvraagt of het mogelijk is om een 
hele opera terug te brengen tot twee instrument-
en, het antwoord daarop is: ja!
In dit splinternieuwe project voeren violist 
Mathieu van Bellenen en pianist/componist 
Mathias Halvorsen Puccini’s La Bohème uit in 
een door henzelf gemaakte bewerking. Daarbij 
brengen zij de partijen van de solisten, het koor 
en het orkest terug tot een werk voor viool en 
piano, een fikse ingreep, maar met een prachtig 
resultaat. Het geheel wordt ondersteund door 
geprojecteerde teksten, ondertiteling,  
omschrijvingen en passages uit Henri Murgers 
roman Scènes de la Vie de Bohème, waarop de 
opera is gebaseerd.

Kaarten volwassen c28,50 jongeren. t/m 14 j. c15,-
Passe-partout I 5 avondconcerten* c115,- / c60,-
Passe-partout II 4 avondconcerten* c95,- / c50,- 
*excl. Tapasconcert. incl. consumptie.

Yvo Verschoor - piano 
Birthe Blom - viool

Tijdens dit concert presenteert filmconcert-
pianist Yvo Verschoor zijn themavoorstelling 
Stille griezels, een spannend, eng, griezelig, 
maar desalniettemin leuk programma met films 
en fragmenten uit de tijd van de stomme film. 
Monsters, Frankenstein-achtige schepsels, 
betoveringen en horror uit de begintijd van de 
cinematografie laten u nog even griezelen op  
de dag na Halloween. Yvo begeleidt al 26 jaar 
films en filmmuziek bij vele musea en theaters  
in binnen- en buitenland.

Naast improvisaties worden er ook spannende 
werken van Eugéne Ysaÿe en filmcomponist 
John Williams uitgevoerd.

Kaarten volwassen c28,50 jongeren. t/m 14 j. c15,-
Passe-partout I 5 avondconcerten* c115,- / c60,-
Passe-partout II 4 avondconcerten* c95,- / c50,- 
*excl. Tapasconcert. incl. consumptie.


