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Amsterdam, 27 september 2010  
 
Beste vrienden van de Stichting Cellosonate Nederland 
 
Wij hopen dat jullie allemaal een mooie en verkwikkende zomer hebben gehad en vol 
spanning en energie uitkijken naar al het moois wat ons in het nieuwe seizoen weer te 
wachten staat. Wij willen uiteraard graag ons steentje daaraan bijdragen. Vandaar onze 
najaarsnieuwsbrief, met niet alleen een overzicht van wat er sinds onze laatste brief 
gebeurd is, maar vooral ook met een vooruitblik naar wat jullie het komende najaar van 
ons kunnen verwachten. Kijk ook op onze website: www.cellosonate.nl. 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: zowel MDG, onze cd-maatschappij, als 
wijzelf hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan de afronding van onze derde cd, met 
daarop de sonates van Matthijs Vermeulen en Jan Ingenhoven. De eindmontage is klaar, 
het tekstboekje is af, en we mogen al wel vast verklappen dat we er heel erg trots op zijn, 

niet in de laatste plaats omdat deze muziek een bijzondere 
plek in ons hart heeft!  
We willen jullie dan ook dolgraag uitnodigen voor de 
officiële presentatie, die zal plaatsvinden tijdens de derde 
Amsterdamse Cello Biennale, en wel op zondag 7 
november 2010 om 19.00 uur in de BAM zaal van het 
Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Wij organiseren 
die presentatie in samenwerking met de Matthijs 
Vermeulen Stichting. 
 
Over cd’s gesproken. De Leo Smit Stichting en Future 

Classics presenteren op 30 september hun dubbel-cd met werken van Rosy Wertheim 
(1888-1949). Daarop staan voornamelijk nieuwe opnamen, maar wij hebben graag 
toestemming gegeven om onze uit 1995 daterende opname van Wertheims Cellosonatine 
bij deze gelegenheid opnieuw uit te brengen. Deze dubbel-cd is gemakkelijk te bestellen 
via de website van Future Classics: www.futureclassicsmusic.nl. De presentatie wordt 
gehouden in de aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in samenwerking met het 
Nederands Muziek Instituut. 
 
Wie vorig seizoen ons tweede educatieconcert heeft bezocht, herinnert zich zeker nog de 
ontroerende uitvoering door de jonge Witrussische violiste Ksenia Beltiukova en haar 
pianopartner Vital Stahievitch van de eerste vioolsonate van Willem Pijper. Ksenia en 
Vital hebben nu een cd uitgebracht met live-opnamen uit hun concertreeks voor het 
Vriendenkrans Concours/Het Debuut van het afgelopen seizoen. Daarop staat ook de 
Pijper-Sonate, voor zover wij weten op dit ogenblik de enig verkrijgbare opname van dit 
werk. Belangstellenden kunnen de cd bestellen via Ksenia’s website: 
www.kseniabeltiukova.nl. 
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Het eerste concert van onze derde jaargang educatieve concerten staat overigens al weer 
voor de deur. Op vrijdag 8 oktober kunnen jullie om 19.30 uur in de Sweelinckzaal van het 

Conservatorium van Amsterdam een programma 
horen met vier kwartetten. Allereerst Die 
chinesische Flöte van Bernard Wagenaar, een 
cyclus van drie liederen voor sopraan, fluit, harp 
en piano, die hij componeerde voordat hij in de 
jaren 1920 naar de Verenigde Staten verhuisde en 
daar professor voor compositie werd aan de 
Julliard School. Daarna het Pianokwartet van 
Henk Badings uit 1973, waarin je van alles hoort 
wat je waarschijnlijk nog nooit in een 
pianokwartet gehoord hebt. Vervolgens voert het 

Kosmofone Kwartet, bestaande uit vier derdejaars studenten, een nieuwe liederencyclus uit 
van Jan Slothouwer, die hij speciaal voor dit ensemble geschreven heeft. Een echte 
wereldpremière dus. En tenslotte de Sonatine voor hobokwartet (hobo, viool, altviool, 
cello) van Hans Osieck, een vrolijk werk uit de jaren 1960, waarvan Muziek Centrum 
Nederland/Donemus zojuist een nieuwe uitgave op de markt heeft gebracht. Dit 
hobokwartet kun je nog een keertje horen, dan in combinatie met Osieck’s tweede 
pianosonatine, tijdens een door het Nederlands Muziek Instituut georganiseerd 
lunchconcert op 7 december 2010 om 12.30 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 
 
Natuurlijk treden we ook nog ‘gewoon’ met ons tweeën op! Op zondag 3 oktober  spelen 
we in Eindhoven, tijdens een door Stichting Axes georganiseerd concert in de Witte 
Damezaal, Emmasingel 12. Het concert begint om 15.00 uur en we spelen Cordes 
invisibles van Roderik de Man en Singletons van Max Knigge, twee voor ons 
gecomponeerde werken, en daarnaast Counting stars with confidence van Giel Vleggaar, 
Canzona van de Poolse componist Krzysztof Meyer, en na de pauze de tweede sonate van 
Matthijs Vermeulen. 
Op zondag 17 oktober om 11 uur zijn we weer te horen in Vredenburg Leeuwenbergh in 
Utrecht. Zoals altijd is het concert alweer uitverkocht, maar er komen altijd wel wat 
plaatsen vrij, dus toch maar even telefonisch informeren als je zin hebt. Jullie horen dan de 
cellosonate van Dirk Schäfer (1873-1931), een romantische cellosonate die even 
gedistingeerd is als de wijze waarop hij indertijd Chopin speelde, wederom Canzona van 
Krzysztof Meyer, en tenslotte de cellosonate van Fryderyk Chopin. 
En op 28 november spelen we in het kader van de Randmeerconcerten om 14.00 uur een 
recital in Nunspeet met sonates van Dirk Schäfer, Claude Debussy en Matthijs Vermeulen.  
 
Doris is ook nog alleen te horen, dat wil zeggen: als soliste bij Asko|Schönberg onder 
leiding van Reinbert de Leeuw in een concert dat plaatsvindt op 11 november om 20.15 
uur in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in het kader van de  Amsterdamse Cello Biënnale. Zij 
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speelt dan de wereldpremière van Last Words, het celloconcert dat Martijn Padding voor 
haar en Asko|Schönberg geschreven heeft. Alsof dat nog niet voldoende is, speelt ze in 
hetzelfde concert ook nog de wereldpremière van Arco Arena voor twee cello’s en 
ensemble van Chiel Meijering, samen met de Finse cellist Anssi Karttunen. 
 
Tot slot  
De geschiedenis leert dat op een neerwaartse lijn, zoals wij die nu op het gebied van kunst 
en cultuur beleven, altijd wel weer een opwaartse lijn volgt. Maar het kan natuurlijk nooit 
kwaad die opwaartse lijn een handje te helpen.  Als stichting hebben wij onze adhesie 
betuigd met Muziek telt!, een initiatief van het Fonds voor Cultuurparticipatie in 
samenwerking met Muziek Centrum Nederland. Het initiatief beoogt muziek weer een 
plaats in het leven van kinderen te geven. Zie www.muziektelt.nl.  
Op persoonlijke titel hebben we de petitie op www.stopculturelekaalslag.nl ondertekend. 
Een geslaagde petitie kan van invloed zijn op bestuurlijk overleg of in politieke 
onderhandelingen. Steunt de kunsten! Niet alleen omdat u ons kunstenaars een warm hart 
toedraagt, maar omdat zonder kunst de wereld weer plat zou zijn! 
 
Wij hopen jullie allen te mogen ontmoeten tijdens onze concerten. 
 
Hartelijke groet, 
Doris en Frans  
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