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CD-presentatie en Vriendenconcert 2013
Vriendenconcert, Vriendenbijdrage en Vriendencadeautje
Dutch Masters Chamber
Tot slot

Beste vrienden en belangstellenden van de Stichting Cellosonate Nederland
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Hier
is hij dan: de zesde en laatste cd in de serie Dutch Cello Sonatas! Alhoewel... laatste? Dat valt
nog te bezien, zoals jullie verderop kunnen lezen.
Wat staat erop? De tweede sonate van Léon Orthel, de sonate van Piet Ketting in de uitgave
verzorgd door Otto Ketting, de sonate van Hendrik Andriessen en de eerste sonate van Ignace
Lilien.

De afgelopen jaren zijn een wervelwind geweest van projecten, concerten, opnames en
creativiteit alom. We zitten er nog van na te hijgen. Het komende jaar staat daarom in het teken
van ‘even bijkomen’ en de projecten die nog lopen afmaken. Ons geweldige Albumproject, met
de komende maanden nog verschillende masterclasses in het hele land. Met filmpjes van de
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Albumstukken, waarvan er de komende tijd meerdere op onze website zullen verschijnen (kijk
alvast hier en hier!). Met - in voorbereiding - de play-along versie, waar cellisten en pianisten
met respectievelijk Frans en Doris zullen kunnen gaan oefenen.
Ook zullen we onze digitale catalogus komend jaar afronden. De komende maanden zullen
lemma’s worden bijgewerkt en in het Engels vertaald, zullen er muziekvoorbeelden verschijnen,
en zullen we wereldwijd wereldkundig maken dat we bestaan en dat iedereen hier alles over
Nederlandse cello-pianomuziek kan vinden.

CD-presentatie en Vriendenconcert 2013

En dan natuurlijk het cd-project. Onze laatste cd, de kroon op de serie, gaan we gepast ‘op
sjiek’ presenteren. Vredenburg Leeuwenbergh in Utrecht – onze vaste plek de afgelopen jaren,
waar zoveel Nederlandse cellosonates al in het zondagochtendconcert hebben geklonken - biedt
ons de mogelijkheid om het presentatieconcert bij hen te doen en wel op zondag 24 november
aanstaande om 14.30 uur. Van de sonate van Ignace Lilien uit 1918, die we hebben opgenomen
vanuit het handschrift, hebben wij intussen zelf een uitgave voorbereid, die zal verschijnen bij
Donemus en waarvan het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Liliens zoon Joris.
 
Omdat jullie dat nog van ons tegoed hebben, wordt 24
november ook ons Vriendenconcert. Vrienden van
Stichting Cellosonate (en overigen!): komt allen met ons
vieren dat we het voor elkaar hebben gekregen: zes cd’s
met Nederlandse cellosonates in zes jaar!
We schreven het hierboven al: we kunnen het niet laten, er
ligt alweer nieuw repertoire op de plank. Tijdens het
Vriendenconcert laten we horen en vertellen we over wat
we de komende jaren willen gaan doen. Een tipje van de
sluier? Maastrichtse virtuositeit en salonromantiek. Een
wegens verhuizing naar Essen vergeten hoogromanticus.
Toernees naar het buitenland met en zonder het Album.
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En zo meer... Na afloop bieden wij onze vrienden natuurlijk
een drankje aan in de foyer van de Leeuwenberghkerk en
proosten we op aflopende zaken en nieuwe beginnetjes!

Vriendenconcert, Vriendenbijdrage en Vriendencadeautje

Wie wil komen naar ons vriendenconcert: geef het (o.a. in verband met de catering) even door
op dhochscheid@gmail.com. Vermeld daarbij met hoevelen jullie komen (per ‘Vriendschap’ 2
personen gratis, overigen 10 euro per persoon).
Aan allen die voor de zomer hun Vriendenbijdrage hebben gedaan: heel veel dank! Voor wie zijn
bijdrage van 2013 nog niet heeft gedaan: wij hebben jullie steun nog steeds hard nodig! Voor
onze toekomstige projecten moeten we weer van voren af aan beginnen met geld zoeken...
Intussen is ook het beloofde fotoboekje klaar, ons vriendencadeautje voor jullie met foto’s van 6
jaren  cd-opname  in  het  prachtige  Marienmünster.  Tijdens  het  vriendenconcert  ligt  voor  de
vrienden van 2013 desgewenst dit fotoboekje klaar! 

Dutch Masters Chamber

Op  18  oktober  vindt  het  eerste  concert  plaats  in  de  serie  'Dutch  Masters  Chamber',
voortgekomen  uit  onze  educatieve  serie  in  samenwerking  met  het  Conservatorium  van
Amsterdam.  Frans  zal  met  de  jonge  mezzo  Eline  Welle  Matthijs  Vermeulen's  ontroerende
oorlogslied 'Les filles du roi d' Espagne' (1917) vertolken en daarna met vioolstudente Ruňa 't
Hart,  altvioolstudente  Isa  Juárez  en  cellist  Sam  Shepherd  het  sprankelend  romantische
Pianokwartet  in  A  (1867)  van  Hendrik  Witte  uitvoeren.  Locatie:  Sweelinckzaal  van  het
Conservatorium van Amsterdam, 19.30 uur.

Tot slot
Eén van onze frustraties is dat Leander Schlegel (Oegstgeest 1844 -  Overveen 1913) geen
cellosonate geschreven heeft. Op 20 oktober is het precies 100 jaar geleden dat hij is gestorven
en daarop vooruitlopend heeft  Frans in  de zomervakantie  de aan Schlegel  gewijde website
helemaal vernieuwd. Er is nog veel werk aan de winkel maar de nieuwe versie is inmiddels
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online en we nodigen jullie van harte uit er een kijkje te gaan nemen: www.leander-schlegel.nl.

In  december  staan  er  verschillende  concerten  gepland  waar  we  ons  zeer  op  verheugen,
bijvoorbeeld  in  het  Cenakel  in  Tilburg  (gecombineerd  met  een  Album-masterclass  in
samenwerking  met  muziekschool  het  Factorium)  en  met  mezzosopraan  Oda  Hochscheid
(oftewel: Hochscheid, Van Ruth & Hochscheid) in Vredenburg Leeuwenbergh. Voor deze en
onze overige concerten en masterclasses vewijzen we jullie graag naar de website van onze
stichting: www.cellosonate.nl.
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