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Beste vrienden en vriendinnen van Stichting Cellosonate Nederland
 
Sinds onze nieuwsbrief van afgelopen januari is er heel wat gebeurd - en ook
niet gebeurd.
De eerste verrassing was dat, tijdens ons concert in Tivoli Vredenburg op
vrijdag  3 februari, vóór het laatste programma-onderdeel de burgemeester van
Utrecht zo maar het podium op kwam lopen. Hij had een toespraak voorbereid
en naarmate die vorderde, bleek dat het Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander behaagd had ons te benoemen tot Ridders in de Orde van Oranje-
Nassau. Dit wegens onze verdiensten voor de Nederlandse muziek.
Dat was een mooie timing, want twee weken later vierden we, tijdens het
vriendenconcert in Theater Vrijburcht in Amsterdam-IJburg, het tienjarig
bestaan van onze stichting.
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Operatie Frans
Wat hopelijk niemand gemerkt heeft, was dat Frans op dat ogenblik al steeds
meer last had van zijn rechterhand. Een beetje omvangrijke akkoorden kon hij
nog maar nauwelijks grijpen.
Daarom heeft hij zich gewend tot dokter Boni Rietveld, dé specialist als het
gaat om de handen en armen van musici, die vaststelde dat er sprake was van
een beklemming van de nervus ulnaris, een armzenuw die verantwoordelijk is
voor de voeding van het spiersysteem in de hand. In juli heeft een zeer
succesvolle operatie plaatsgevonden en inmiddels is de revalidatie in een
vergevorderd stadium. Zo ver zelfs, dat we intussen ons eerste concert samen
alweer gespeeld hebben. Dat ging heel goed en het was een gedenkwaardige
dag. We zijn dolgelukkig dat we weer samen kunnen spelen!
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Op zondag 8 oktober werkten wij mee aan een concert, georganiseerd door de
Stichting Maastrichtse Componisten met composities van Jo van den
Booren. Bij die gelegenheid werd ook een plaquette onthuld op diens
geboortehuis in Maastricht. Wij speelden de voor ons geschreven Sonate
Soiron en verzorgden, samen met sopraan Claudia Couwenbergh, de
wereldpremière van Jo's meest recente compositie: het lied Meine Mutter, dat
onderdeel is van een cyclus in wording.

Ook pianist Kasper Schonewille en violiste Borika van den Booren werkten mee aan
dit concert.

Dit najaar is verder vrij rustig, wat natuurlijk alles te maken heeft met het feit dat
we even moesten afwachten hoe het met de revalidatie van Frans zou gaan.
We spelen op 7 november in het Festival Vocallis en daarna gaan we ons
voorbereiden op een mooi en druk voorjaar, waarin we hopelijk de uitgestelde
opname van cd 8 in de serie Dutch Cello Sonatas ook kunnen doen. Om nog
even het geheugen op te frissen: we nemen dan de Sonate en de Drei Stücke
van Hendrik Witte en de Sonate van Wouter Hutschenruyter (jr.) op, grappig

http://www.maastrichtsecomponisten.eu/
https://www.festivalvocallis.nl/leraar-leerling/
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genoeg alle drie daterend uit 1884.

In ons concert op Festival Vocallis spelen we opnieuw met sopraan Claudia
Couwenbergh, onder andere de première van nieuwe liederen van Jean

Lambrechts.Verder werken van Hollman, Berlioz, Smulders, Bonhomme, Wesly en
Saint-Saëns.

Maar Doris heeft het intussen razend druk met iets anders. Met haar kwartet,
de Stolz, bereidt zij op het moment een voorstelling voor die heel toepasselijk
Razende Stilstand heet. In dit geënsceneerde concert speelt de Stolz twee
nieuwe Nederlandse composities: van Klaas de Vries en Jan van de Putte. De
rode draad door het programma is Japan, en dan vooral de tegenstelling
tussen enerzijds het verstilde Japan van de Haiku's met hun natuurbeelden, en
anderzijds de hectiek en de voortdurende gehaastheid van mensen in een
grote stad als Tokio.
Beide componisten hechten zeer aan hoe de musici bewegen: zij willen dat die
de concentratie hebben van Japanse performers, dat ze bijna als poppen
bewegen. Geen beweging mag overbodig of betekenisloos zijn.
De Stolz wil deze bewegingen graag laten stileren door de Japanse
choreograaf Kenzo Kusuda. Maar helaas is er nog niet voldoende geld om hem
te betalen en daarom zijn de dames een actie op Voordekunst gestart.

http://www.thestolzquartet.nl/nl/
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te betalen en daarom zijn de dames een actie op Voordekunst gestart.
Wij vragen bij hoge uitzondering één keer of jullie als vrienden en
belangstellenden van Stichting Cellosonate dit project van Doris willen steunen.
Dat kan door hieronder naar Voordekunst te gaan en een donatie te doen. En
het kan ook door het enthousiast voort te zeggen!
 

Nieuwe website
Inmiddels merkten we al een tijdje dat onze website uit zijn voegen begon te
groeien. We hadden bijvoorbeeld inmiddels meer Nederlandse componisten
van cello-pianowerken verzameld dan er in het toch al een keertje vergrote
catalogusvolume pasten. Sinds een paar weken is er nu een helemaal nieuwe
website on line, op hetzelfde adres: www.cellosonate.nl. De catalogus is heel
ruim en nieuw is ook onze webwinkel. Daar zijn nu niet alleen onze cd's te
krijgen, maar ook het boekje over de Nederlandse Cellisten dat we in februari
samenstelden, en de Albums met Nederlandse muziek voor amateurcellisten
en -pianisten. Van harte aanbevolen!
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http://cellosonate.nl/
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met Stichting Cellosonate Nederland

postadres:
Stichting Cellosonate Nederland
Johan van der Keukenstraat 180

Amsterdam, 1087 AZ
Netherlands
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