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Beste vrienden en vriendinnen van Stichting Celloonate Nederland.
Een heel gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst allemaal. Hopelijk wordt het
een jaar vol inspirerende (Nederlandse) muziek voor ons allen!

Kamermuziekconcerten in het Conservatorium van Amsterdam
Er is op deze eerste dag van het jaar alle reden om vooruit te kijken. We
beginnen al op zondag 14 januari met het eerste Dutch Masters Chamber
concert van dit seizoen. Doris zal met Renée Timmer werken voor twee celli
uitvoeren van Chiel Meijering en Wilma Pistorius. De werken van Chiel
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uitvoeren van Chiel Meijering en Wilma Pistorius. De werken van Chiel
Meijering zijn door hemzelf gedistilleerd uit het dubbelconcert The Arco Arena,
dat hij in 2010 schreef voor de Amsterdamse Cello Biënnale en dat Doris toen
in première bracht samen met cellist Anssi Karttunen. Het duo van Wilma
Pistorius is voor twee celli die beide anders zijn gestemd dan normaal, wat voor
een zeer bijzondere resonans zorgt en maakt dat de twee als één grote
reuzencello ronken, zingen en vibreren.
Frans speelt met sopraan Elizaveta Agrafenina de Chansons des mendiants
van Ignace Lilien en met violiste Charlotte Basalo Vázquez en celliste Emma
Kroon het Pianotrio van Sem Dresden. Dresden componeerde dit trio tijdens de
tweede wereldoorlog, ongeveer gelijktijdig met de Tweede Cellosonate, die wij
opnamen voor de vijfde cd in de serie Dutch Cello Sonatas.
Het tweede Dutch Masters Chamber concert staat gepland voor 22 april. De
programmering daarvan ligt nog niet helemaal vast, maar in ieder geval willen
we dan Annie Mesritz-van Velthuysen (1887-1965) centraal stellen. Zoals
opmerkelijk veel andere Nederlandse componisten werd zij op Java geboren,
maar in 1914 vestigde zij zich in Amsterdam. Haar composities werden al snel
door het Concertgebouworkest uitgevoerd. Haar meest opvallende
kamermuziekwerken dateren vooral uit de jaren 1930 en 1940. Meer informatie
valt te lezen in het aan haar gewijde lemma op onze site.

Daniel van Goens en Leander Schlegel, twee Leidenaren

Frans duikt weer in de boeken
Tussen al deze bedrijven door hoopt Frans tijd te vinden om verder te werken
aan zijn boekje over Daniel van Goens. Toen we negen jaar geleden drie
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composities van Van Goens opnamen voor Dutch Cello Sonatas, vol.2, wisten
we nauwelijks iets over hem en hadden we geen idee hoe hij eruit zag.
Inmiddels hebben we heel wat informatie over hem kunnen vergaren en zijn we
in het bezit van een aantal erg mooie foto's.
Een andere activiteit van Frans, die eigenlijk buiten het perspectief van
Stichting Cellosonate Nederland valt, betreft Leander Schlegel (1844-1913).
Wie meer over hem wil weten, moet maar even op de aan hem gewijde
website kijken. Toen Schlegel overleed, liet hij zijn nagenoeg voltooide Tweede
Strijkkwartet na. Dat kwartet heeft zo'n 105 jaren in een archief gelegen, maar
nu heeft Luc Knoedler het initiatief genomen het uit te geven en Frans
gevraagd dat vanuit zijn competentie te begeleiden. De gelegenheid zal worden
aangegrepen om tevens tot een heruitgave van het Eerste Strijkkwartet te
komen, waarin correcties van Schlegel zullen worden verwerkt. Davo van
Peursen van Donemus heeft zijn medewerking toegezegd. De wereldpremière
van het Tweede Strijkkwartet zal worden georganiseerd in Schlegels
geboorteplaats Oegstgeest.

Ontwikkelbudget Amsterdams Fonds voor de Kunst!
Voor Doris wordt 2018 een heel bijzonder jaar. Zij heeft een beurs gekregen
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het zogenaamde Ontwikkelbudget.
Dat geld kreeg ze om zich een jaar lang te ontwikkelen op het gebied van
muziektheater. Doris gaat dat doen door verder te werken met onder andere
haar (acteer)coach Ganna Veenhuysen - degenen die zich van het
Vriendenconcert in 2017 nog de act met Frans als lampenkap herinneren
weten wie zij is. Daarnaast, en dit is een minstens even belangrijk onderdeel
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weten wie zij is. Daarnaast, en dit is een minstens even belangrijk onderdeel
van het plan, gaat zij samen met componisten onderzoeken wat er uit hun
muziek aan theatraliteit voortkomt. Dit kan door te kijken welke fysieke
beweging de muziek oproept en welke emoties in die beweging tot uiting
komen, maar het kan ook zijn dat de componist of de musici een beeld hebben
bij de klank, dat kan worden uitgebouwd. Misschien klinkt dat wat vaag
allemaal, maar ja, daarom zijn het ook experimenten. Doris is van plan via haar
eigen en onze website, facebook en deze nieuwsbrieven regelmatig kleine
video-inkijkjes in haar werk te delen. Ze is zelf ook erg benieuwd wat er
allemaal gaat ontstaan en heeft ontzettend veel zin om te beginnen!

De eerste experimenten met Lucas leidden tot ballet-achtige taferelen. Jammer dat
jullie de fraaie akkoorden niet kunnen horen, maar een video met geluid volgt
binnenkort!

Twee premières
In samenhang met het project van Doris moeten we nog twee wereldpremières
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In samenhang met het project van Doris moeten we nog twee wereldpremières
vermelden. De eerste vindt al heel snel plaats: op zondag 21 januari in de
Oosterkerk in Amsterdam voeren we voor het eerst Movements, de nieuwe
compositie van Lucas Wiegerink, uit. En in het kader van de manifestatie De
Muze van Zuid, op 26 mei en eveneens in Amsterdam, staat de nieuwe
compositie voor cello en piano, Triund, van Wilma Pistorius gepland.
Dutch Cello Sonatas 2.0 (werktitel)
Deze twee composities zijn onderdeel van ons nieuwe project, dat voorlopig
even de werktitel Dutch Cello Sonatas 2.0 draagt (suggesties voor een betere
titel zijn welkom!). Tijdens al die jaren inspirerend graven in het verleden is ons
duidelijk geworden hoe belangrijk het is geweest dat cellisten intensief met
componisten (die in die tijd vaak zelf pianist waren) samenwerkten. In ons
boekje Verborgen Gezichten brachten wij in 2017 een ode aan deze
bijzondere musici, zonder wie de serie Dutch Cello Sonatas er niet zou zijn. Nu
willen wij zelf graag iets nalaten: een serie nieuwe werken die voor ons worden
geschreven in intensieve samenwerking met componisten. En omdat Doris zich
in het theatrale heeft gestort, vragen we iedere componist die voor ons schrijft,
om samen met ons een theatraal element te verwerken in zijn of haar stuk.
CD 8 gaat er dit jaar eindelijk komen!
En dan is het eindelijk zover: deze zomer reizen we naar Duitsland om daar de
achtste cd van onze serie Dutch Cello Sonatas op te nemen. De opname staat
gepland op 1, 2 en 3 juli. Deze opname moesten we het vorige jaar annuleren
omdat Frans een zenuwoperatie in zijn rechterarm moest ondergaan. Voor wie
het niet meer weet: de op te nemen werken dateren alle drie uit het midden van
de jaren 1880: van Hendrik Witte de Sonate en de Drei Stücke en van Wouter
Hutschenruyter de Sonate. Leuk is dat we inmiddels contact hebben met de
(Duitse) kleinzonen van Hendrik Witte. Zij hebben in de nalatenschap van hun
opa muziekpapier teruggevonden met revisies van een aantal passages van de
Sonate en die in een nieuwe uitgave van de compositie verwerkt. Onze cdmaatschappij, MDG, heeft inmiddels ook een cd met het Pianokwartet en het
Hoornkwintet van Witte opgenomen.
Op dit ogenblik weten we nog niet waar en wanneer we de cd gaan
presenteren, maar dat horen jullie tijdig in een volgende nieuwsbrief. Voorlopig
gaan we uit van eind 2018.
Wel staat al een aantal concerten vast waarin we een of meerdere van deze
werken gaan uitvoeren: Hutschenruyter op 10 februari in Rotterdam (Verdieping
51) en Witte op 9 maart in Cruquius (Cruquiusconcerten), op 11 maart in
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Hengelo (Stichting Kamermuziek Hengelo) en op 24 maart in Putten
(Randmeerconcerten). In Cruquius zullen we dan tevens op speciaal verzoek
de Sonate van Hans Kox spelen (die we grappig genoeg tot nu toe alleen maar
in het Poolse Poznan uitvoerden) en in Putten, eveneens op speciaal verzoek,
de voor ons gecomponeerde Sonate van Jo van den Booren.
In juni volgen er nog meer concerten met werken van Witte en Hutschenruyter,
maar daarover hopen we jullie in de volgende nieuwsbrief te informeren.

Agenda
zondag 14 januari 2018
15.00 uur
Sweelinckzaal van het Conservatorium van Amsterdam
Dutch Masters Chamber – 1
werken van Ignace Lilien (Chansons des Mendiants), Sem Dresden (Pianotrio)
en composities voor twee celli van Chiel Meijering en Wilma Pistorius
uitvoerenden: Elizaveta Agrafenina (sopraan), Charlotte Basalo Vázquez
(viool), Emma Kroon (cello), Renée Timmer (cello), Doris Hochscheid & Frans
van Ruth
toegang gratis
zondag 21 januari 2018
12.00 uur, Amsterdam – Oosterkerk
recital met werken van J.S. Bach, Lucas Wiegerink (wereldpremière), Joseph
Hollman en Camille Saint-Saëns reserveer hier
zaterdag 10 februari 2018
20.30 uur, Rotterdam – Verdieping 51
recital met werken van o.a. Wouter Hutschenruyter en Lucas Wiegerink
reserveer hier
vrijdag 9 maart 2018
20.15 uur, Cruquius – Cruquiusconcerten
recital met werken van Richard Strauss, Hans Kox en Hendrik Witte reserveer
hier
zondag 11 maart 2018
16.00 uur, Hengelo
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recital met werken van Richard Strauss, Hans Kox, Henriëtte Bosmans en
Hendrik Witte reserveer hier
zaterdag 24 maart 2018
20.00 uur, Putten – Randmeerconcerten
recital met werken van Richard Strauss, Jo van den Booren en Hendrik Witte
reserveer hier
zondag 22 april 2018
15.00 uur, Sweelinckzaal van het Conservatorium van Amsterdam
Dutch Masters Chamber – 2
rondom Anny Mesritz-van Velthuysen
toegang gratis
zaterdag 26 mei 2018
10.00 uur en 11.30 uur, Amsterdam – De Muze van Zuid
twee recitals met werken van Frédéric Chopin, Jan Ingenhoven, Daniel
Ruyneman en Wilma Pistorius (wereldpremière)
1 t/m 3 juli 2018
Marienmünster
opname van ‘Dutch Cello Sonatas’ vol.8, met werken van Hendrik Witte en
Wouter Hutschenruyter
dinsdag 7 augustus 2018
Alkmaar – Lindegrachtconcerten
optreden met werken van o.a. Henriëtte Bosmans

Klik hier voor de nieuwe website
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met Stichting Cellosonate Nederland
postadres:
Stichting Cellosonate Nederland
Johan van der Keukenstraat 180
Amsterdam, 1087 AZ
Netherlands
Add us to your address book
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