
vrijdag 2 november t/m 
zondag 4 november

vrijdag 26 oktober t/m 
zondag 28 oktober

1e weekend

2e weekend

Het festivalbureau, Grote Oost 58 Hoorn, is geopend 
van wo. 24 t/m vr. 26 oktober en van 
do. 1 t/m vr. 2 november van 16:00 tot 18:00 uur.
Let op: pinnen is niet mogelijk!
Reserveren kan vanaf 1 oktober dagelijks tussen 
16.00 en 18.00 uur via het telefoonnummer 
06 231 488 55. Op andere tijden kunt u 
reserveren via de voicemail of via het e-mailadres 
info@kamermuziekfestivalhoorn.nl
Kaartverkoop aan de zaal is mogelijk vanaf een half uur 
voor aanvang, zolang er kaarten beschikbaar zijn. Let 
op: pinnen is niet mogelijk! 

Programmawijzigingen voorbehouden.

Toegankelijkheid
Voor rolstoeltoegankelijkheid graag contact opnemen 
met 06 231 488 55 of 
via info@kamermuziekfestivalhoorn.nl

Contact- en Bankgegevens
Stichting Kamermuziekfestival Hoorn
Grote Oost 72, 1621 BX Hoorn
06 231 488 55 (reserveringen)
06 138 882 37 (overige informatie) 
E-mail: info@kamermuziekfestivalhoorn.nl
Website: www.kamermuziekfestivalhoorn.nl
Rekeningnummer: NL98 RABO 0138 3681 12 
In ons privacyreglement is omschreven op welke wijze 
wij omgaan met persoonsgegevens (zie onze website).

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.

Met dank aan
Onze vrijwilligers, Stichting Oosterkerk, Cinema 
Oostereiland, Vlasman Catering, Studio Friso Gouwetor, 
de Rabobank en de eigenaren van het Foreestenhuis, 
Huize Grote Oost 53, Huize Renckens en Villa Alewijn.

Ontwerp en productie
www.sprintprint.nl

Vrijdag 2 november
Meditatieconcert 
‘Muziek voor een leeg hoofd’

  20:00 uur 
  Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Jan Kuiper - gitaar, slagwerk
Yvonne de Hoop - ocean-drum en rav 

Gitarist, schrijver en yogi Jan Kuiper ontwikkelde 
het idee van meditatie- en yogaconcerten. Samen 
met yogadocente Yvonne de Hoop verzorgt hij sinds 
enkele jaren spraakmakende concerten. Dit tweetal 
gaf een uitverkocht yoga- en meditatieconcert in de 
Grote Zaal van het Concertgebouw van Amsterdam, 
maar trad ook op in kleine kerkjes, theaters en tijdens 
festivals.
Hun meditatieconcert is een unieke belevenis, 
waarbij muziek en meditatie elkaar omarmen. Tijdens 
dit intieme luisterconcert bespelen Jan en Yvonne 
gitaar en verschillende percussie-instrumenten. 
Muzikale klanken en een zachte stem begeleiden 
u om tot meditatieve ontspanning te komen. Maak 
uw hoofd leeg en kom tot rust. Zo kunt u de muziek 
intenser en in harmonie met uzelf beleven. De 
meditatie-instructie is ook geschikt voor mensen 
zonder meditatie-ervaring. 

Kaarten: volwassenen € 15,- en jongeren t/m 
14 jaar € 10,- (incl. consumptie) 

Zaterdag 3 november
Aperitiefconcert 
‘Slokakkoorden’

  15:00 uur
   Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet
Sergio Hamerslag - klarinet
Bart de Kater - klarinet
Tom Wolfs - klarinet
Jesse Faber - klarinet

Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet is altijd 
op zoek naar muzikale uitdagingen. Zo ontstaan 
bijzondere concerten: in een rijdende Amsterdamse 
tram, bij de file voor de open brug bij Muiderberg 
en binnenkort in Hoorn in combinatie met een 
wijnproeverij.
Eén van de leden van het NAKK, Tom Wolfs, mag 
zich na een intensieve opleiding officieel vinoloog 
noemen. Hij laat tussen de verschillende delen van 
het programma een aantal prachtige wijnen proeven 
en vertelt niet alleen allerlei wetenswaardigheden 
over de te spelen werken, maar ook over de wijn en 
de wijnwereld.
Toepasselijke muziek met werken van o.a. Dvorak, 
Gerschwin en Lago & Goldstein (muzikale miniaturen 
over verschillende druivensoorten!).
Kom en drink een glaasje mee. Santé!

Kaarten: volwassenen € 20,- (incl. wijn en consump-
tie). De te proeven wijnen worden gesponsord door 
Wijnkoperij Luuc van Boort, Zaltbommel,
www.vanboort.nl

Zondag 4 november
Middagconcert in twee delen 
‘Warm en koud’

  14:00 uur
  Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

‘In vuur en vlam voor de piano’
David Kooi - piano

Dit jaar komt een wel heel jong talent naar Hoorn. 
Pianist David Kooi, 9 jaar oud, belooft een pianist 
van formaat te worden. Op 8-jarige leeftijd won hij al 
een 1e prijs tijdens het Prinses Christina Concours 
en momenteel studeert hij bij pianiste Marjès 
Benoit, voormalig hoofd afdeling Jong Talent van 
het Conservatorium van Amsterdam.  Het is met veel 
plezier dat we David de mogelijkheid bieden om door 
het opdoen van podiumervaring zijn talent verder te 
ontwikkelen.

 - pauze -

‘Vol vuur over ijs’
Peter Kuipers Munneke – glacioloog, weerman NOS
Ralph van Raat – pianist  

Peter Kuipers Munneke weet vol vuur te vertellen over 
de ijzige gebieden waar hij als onderzoeker maanden-
lang leefde. Pianist Ralph van Raat bezorgt het publiek 
kippenvel met zijn muzikale interpretaties. ‘Je hoort de 
ijspegels vallen’, aldus Peter Kuipers Munneke. In dit 
bijzondere audiovisuele programma worden prachtige 
beelden vertoond in combinatie met o.a. muziek 
over sneeuw (Debussy), bevroren rivieren (Murail), 
noorderlicht (Tanaka) en Inuit-woorden voor sneeuw 
(Fiumara). 

Kaarten: volwassenen € 25,- en jongeren t/m 
14 jaar € 10,- (incl. consumptie) 

Zaterdag 3 november
Avondconcert 
‘Van de gnoom en het meisje’

  20.00 uur
  Het Foreestenhuis, Grote Oost 43

Sander Sittig – piano
Birthe Blom – viool 

De doden toegesproken in de dodentaal, een gnoom, 
de catacomben van Parijs, maar ook een meisje met 
blond haar en melancholieke herinneringen aan 
een tijd vol geluk. Deze elementen komen voorbij in 
dit bijzondere, multimediale concert, waarin pianist 
Sander Sittig en violiste Birthe Blom u meenemen 
in werken die geïnspireerd zijn op de schilderkunst. 
Lichtbeelden verlevendigen hierbij de toelichtingen.
Op het programma staat natuurlijk het beroemde 
werk Schilderijen van een tentoonstelling van 
Moessorgski, die dit werk componeerde naar 
schetsen en schilderijen ontleend aan Russische 
sprookjes, volksverhalen en legenden. Daarnaast 
kunt u luisteren naar een bekend werk van Tchaikovs-
ky en een aantal werken van Debussy. Van enkele van 
diens preludes vormen boekillustraties en kunst uit 
het fin de siècle de inspiratiebron.

Kaarten: volwassenen € 28,50 en jongeren t/m 
14 jaar € 15,- (incl. consumptie).
Vier avondconcerten (excl. diner- en meditatie-
concert) € 95,- en jongeren € 50,- 

Zondag 4 november
Slotconcert 
‘Vroeg of laat .....’

  20.00 uur
  Huize Grote Oost 53

Combattimento
Quirine van Hoek – viool
Marjolein Dispa – altviool
Diederik van Dijk – cello
Pieter Dirksen – clavecimbel

Birthe Blom – viool

U kent ongetwijfeld De Vier Jaargetijden van Vivaldi. 
En misschien ook die van Piazzolla. Maar kent u De 
Vier Jaargetijden van Durante? Dit is een van de 
composities die Combattimento zal spelen in een 
programma met laat-barokke en vroeg-klassieke 
werken van rond 1750. De leden van Combattimento 
leggen zich toe op het uitvoeren van barokmuziek. 
Ze vormen een hecht ensemble met een 
geheel eigen klank en speelwijze: energiek, vurig, 
stijlbewust. Bij hen voegt zich violiste Birthe Blom, 
die tijdens vele projecten met hen samenwerkte. U 
hoort in dit concert naast De Vier Jaargetijden van 
Durante o.a. een Poolse sonate van Telemann, een 
sonate voor cello en basso continuo van Graun, een 
klavecimbelconcert van Bach en een vioolsonate van 
Tartini waarin de duivel van zich doet spreken. Ja, 
vroeg of laat..., je weet maar nooit wanneer...

Kaarten: volwassenen € 28,50 en jongeren t/m 
14 jaar € 15,- (incl. consumptie).
Vier avondconcerten (excl. diner- en meditatie-
concert) € 95,- en jongeren € 50,- 
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Vrijdag 26 oktober
Openingsconcert 
‘Vuurwerk’

  20:00 uur
  De Oosterkerk, Grote Oost 58-60

Navarra String Quartet
Magnus Johnston – viool
Marije Johnston – viool
Simone van der Giessen – altviool  
Brian O’Kane – cello

Holland Strings
Birthe Blom – viool
Edgar Pujol – viool
Joël Waterman – altviool
Amber Docters van Leeuwen - cello

Een bruisende opening van het festival met het 
Navarra String Quartet in de hoofdrol. Dit strijk- 
kwartet heeft o.a. de prestigieuze Borletti-Buitoni 
Award en de Kersjes Prijs ontvangen. Samen met 
het festivalkwartet Holland Strings spelen zij 
als omlijsting van de avond een tweetal werken 
van Mendelssohn, muziek vol levenslust. Na de 
opening met diens 10e symfonie brengt het Navarra 
String Quartet de wervelende Quartettsatz van 
Schubert ten gehore. In groot contrast met de 
twee voorgaande werken spelen zij vervolgens 
een strijkkwartet van de Letse componist Vasks, 
indringende en intrigerende muziek. Na de pauze 
nogmaals Mendelssohn, nu zijn bekende octet, 
een waar muzikaal vuurwerk dat de start van het 
Kamermuziekfestival Hoorn 2018 markeert.

Kaarten: volwassenen € 28,50 en jongeren 
t/m 14 jaar € 15,- (incl. consumptie). 
Vier avondconcerten (excl. diner- en 
meditatieconcert) € 95,- en jongeren € 50,-

Zaterdag 27 oktober
Dinerconcert 
‘Du, nur du allein’

  18:30 uur, aperitief vanaf 18:00 uur
  De Oosterkerk, Grote Oost 58-60

Sabine Wüthrich – sopraan
Marc Pantus – bas-bariton
Mirsa Adami – piano
Birthe Blom – viool

Wat is er heerlijker dan genieten van mooie muziek, 
goed gezelschap en smakelijk bereide gerechten. 
Dat is de formule van het dinerconcert. 
Aan feestelijk gedekte tafels kunt u luisteren naar 
operafragmenten waarin allerlei aspecten van de 
liefde bezongen worden. Sopraan Sabine Wüthrich, 
bas-bariton Marc Pantus, pianiste Mirsa Adami 
en violiste Birthe Blom stelden een afwisselend 
programma samen dat in semi-concertante setting 
zal worden uitgevoerd. 
Dat het pad van de liefde niet altijd zonder valkuilen 
is, zal u duidelijk worden. Er worden werken van o.a. 
Lehár, Korngold, Dvorák en Strauss uitgevoerd.

Kaarten: volwassenen € 45,- en jongeren t/m 14 jaar 
€ 30,- (inclusief welkomstdrankje, driegangenmenu 
en koffie of thee ter afsluiting)

Zondag 28 oktober
Avondconcert 
‘Van klimop tot klavertje vier’

  20:00 uur  
    Huize Grote Oost 53

Pieter Wispelwey – cello

Helix Trio
Birthe Blom – viool
Joël Waterman – altviool
Amber Docters van Leeuwen – cello

Het Divertimento voor strijktrio van Mozart staat 
als eerste op de lessenaar. Het is Mozarts enige 
voltooide strijktrio en wordt beschouwd als een van 
zijn meesterwerken. Vervolgens speelt het Helix Trio 
het temperamentvolle strijktrio van de Hongaarse 
componist Dohnanyi, waarin veel volksmelodieën 
zijn verwerkt. 
Na de pauze voegt topcellist Pieter Wispelwey zich bij 
het Helix Trio om samen met hen het 2e strijkkwartet 
van Arensky te spelen. Dit kwartet is geschreven voor 
de ongebruikelijke combinatie van viool, altviool en 
TWEE celli. Arensky kon daarmee grote diepte in 
klank verwezenlijken. Het werk is gecomponeerd ter 
nagedachtenis aan Tchaikovsky.

Kaarten: volwassenen € 28,50 en 
jongeren t/m 14 jaar € 15,- (incl. consumptie). 
Vier avondconcerten (excl. diner- en 
meditatieconcert) € 95,- en jongeren € 50,- 

Zondag 28 oktober
Middagconcert  
‘Op avontuur’

  15:00 uur  
    Huize Grote Oost 53

Wie niet bang is voor een avontuur wordt uitgedaagd 
een concert bij te wonen waarvan het programma 
vooraf niet bekend wordt gemaakt. Pas tijdens het 
concert komt u erachter hoeveel musici er spelen, 
wie dat is/zijn en wat er wordt gespeeld. Kortom, u 
stapt tijdens dit middagconcert in het onbekende 
en gaat samen met andere muziekliefhebbers een 
avontuur aan. Een ding mag u wel al weten: er wordt 
gemusiceerd op hoog niveau.
Ook de prijs zal u verrassen: de toegang is gratis. Dus 
trek de stoute schoenen aan en ga mee op avontuur.

Kaarten: gratis. 

Zeker bij dit concert is het wijs  vooraf
te reserveren via 06 231 488 55 of 
info@kamermuziekfestivalhoorn.nl, 
het aantal plaatsen is beperkt. 

Donderdag 18 oktober
Schoolconcert
‘Kwartetten met Beethoven’

  besloten concert
  De Oosterkerk, Grote Oost 58-60

Dudok Quartet
Judith van Driel – viool
Marleen Wester – viool
Marie-Louise de Jong – altviool
David Faber – cello
Rosabel Huguet – choreografie

Dit jaar worden de gratis schoolconcerten verzorgd 
door het Dudok Quartet, een kwartet dat internatio-
naal zeer geroemd wordt, en vele prijzen in de wacht 
heeft gesleept o.a. de Borletti-Buitoni Award. Voor 
de jeugd is in samenwerking met stichting Oorkaan 
een programma samengesteld rond het beroemde 
strijkkwartet nr. 15, opus 132 van Beethoven. 
Refererend aan het kwartetspel noemden ze de 
voorstelling Kwartetten met Beethoven. De 
muziek wordt gespeeld door lopende, dansende en 
acterende musici. De voorstelling, onder regie van 
choreografe Rosabel Huguet, is vol fantasiebeelden, 
humor en magie.

Zaterdag 27 oktober
Combiconcert I

  eerste concert: 14:00 uur
  Villa Alewijn, Grote Oost 26

‘Juweeltjes’
Lucca Lucini & Katharina Gross

  tweede concert: 15:30 uur
  Huize Renckens, Ramen 32

‘Drie wegen naar Rome’
Edgar Pujol & Sebastiaan Halsema

Zaterdag 27 oktober
Combiconcert II

  eerste concert: 14:00 uur
  Huize Renckens, Ramen 32

‘Drie wegen naar Rome’
Edgar Pujol & Sebastiaan Halsema

  tweede concert: 15:30 uur
  Villa Alewijn, Grote Oost 26

‘Juweeltjes’
Lucca Lucini & Katharina Gross

Kaarten:  volwassenen € 28,50 en 
jongeren t/m 14 jaar € 15,- (incl. consumptie)

‘Drie wegen naar Rome’
Edgar Pujol – viool
Sebastiaan Halsema – cello

Violist Edgar Pujol en cellist Sebastiaan van Halsema 
geven u tijdens dit concert een blik in de menselijke 
ziel vanuit drie verschillende werelden: die van Bach, 
Bloch en Ravel. In de eerste laag zie je bij Bach een 
architectonische perfectie, bij Bloch stilistische 
structuren gebaseerd op zijn Joodse achtergrond en 
bij Ravel een compositie opgebouwd met de precisie 
van een horlogemaker. In de laag eronder weet Bach 
ons rechtstreeks te raken, uit Bloch zijn melancholie 
en depressie en schildert Ravel zijn emoties met 
een prachtig kleurenpalet. Drie verschillende 
benaderingen om beter onze gevoelens te begrijpen, 
drie wegen die naar Rome leiden.

‘Juweeltjes’
Lucca Lucini – gitaar
Katharina Gross – cello

Het Duo Gross & Lucini raakt met een afwisselend 
repertoire, dat zich uitstrekt van Spaans tempera-
ment, folklore uit de Balkan, melancholie van de 
Argentijnse tango tot Braziliaanse berimbeau-ritmes, 
niet alleen de snaren van hun instrument, maar ook 
de ziel van het publiek. Celliste Katharina Gross 
en gitarist Lucca Lucini zoeken de kern op van de 
muziek die ze laten uitkristalliseren tot prachtige 
juweeltjes. De stukken die Katharina en Lucca zullen 
spelen zijn aantrekkelijk voor een liefhebber van 
klassieke muziek, maar ook voor degene die houdt 
van wereld- en moderne muziek. Gespeeld wordt 
o.a. muziek van Manuel de Falla (Suite populaire 
Espagnole), Alan Thomas (Balkan Songbook) en 
Radamés Gnattali (Sonate für Cello und Gitarre).

Combiconcerten Een combiconcert bestaat uit 2 concerten 
van ongeveer 50 minuten op verschillende 
locaties. Tussen de concerten wisselt het 
publiek van locatie.

Variaties 
op het thema 
Kamermuziek
Klassieke muziek in vele schakeringen 

op bijzondere locaties in hartje Hoorn. 

Dat is het Kamermuziekfestival Hoorn! 

Wat u dit jaar kunt verwachten?
IJskoude muziek en warme mediter-

rane klanken. Oude rotten en young 

professionals. Klavecimbel en ocean-

drum. Kuikentjes in een schuilkerk en 

de duivel in een voormalig gerechts-

gebouw. Twee topstrijkkwartetten met 

een Borletti-Buitoni Award op zak. 

Onderga de muziek onder het genot 

van een goed glas wijn of genietend 

van een smakelijke maaltijd. Bezoek 

concerten in een monumentale kerk 

of stap binnen in privéwoningen. 

En…. laat uw fantasie nu reeds los op 

een verrassingsconcert. 

Kom het meemaken bij de 12e editie 

van Kamermuziekfestival Hoorn. Ik 

wens u alvast veel voorpret en hoop 

u tijdens de concerten te mogen 

begroeten.

Birthe Blom
artistiek leider


