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Beste vrienden en belangstellenden.
Bij deze ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen!
 

prijs
En we vallen maar meteen met de deur in huis. Tijdens de zomer kregen we van onze
CD-maatschappij het bericht dat we bekroond zijn met de ECHO Klassik 2016. De
ECHO Klassik is een van de belangrijkste Duitse en internationale prijzen voor CD- en
DVD-opamen. We konden het natuurlijk niet laten om de lijst van alle winnaars uit het
verleden langs te lopen en wat ons opviel is dat er maar heel weinig Nederlandse
musici deze prijs gekregen hebben. Wij zijn dit jaar in ieder geval niet de enige, want we
verkeren in het goede gezelschap van Janine Jansen.
Wij zijn bekroond in de categorie 'Editorische Leistung des Jahres'. En hoewel we de
prijs nu krijgen, na het verschijnen van de zevende CD, 'The Maastricht-Paris
Connection', is hij bedoeld als een beloning voor ons hele project.
Heel graag willen wij hier dan ook iedereen bedanken die een project van dit kaliber en
niveau heeft mogelijk gemaakt: onze CD-maatschappij MDG, onze 'vaste' Tonmeister
Friedrich Wilhelm Rönning, die veel meer is dan iemand die de knopjes en schuifjes

bedient, alle fondsen en instanties die het project financieel hebben ondersteund, het beste stichtingsbestuur dat een mens zich
kan wensen en iedereen die op persoonlijke wijze bij dit project betrokken is.

Op 8 en 9 oktober zijn we in Berlijn.
Op 8 oktober spelen we werken van Röntgen en Hollman in het Klassik: XL Konzert (19:00 uur, concertzaal van de Universität
der Künste), dat rechtstreeks via internet en op een latere datum door de Deutschlandfunk, dan met
ingemonteerde interviews, wordt uitgezonden. Het concert zal terug te bekijken zijn op www.klassik.tv.
Op 9 oktober vindt in het Funkhaus de prijsuitreiking plaats, die rechtstreeks zal worden uitgezonden door het ZDF.
 

tien maanden geleden
De CD 'The Maastricht-Paris Connection', met werken van Alexander Batta, Joseph Hollman, Emile Wesly en Andrée
Bonhomme, werd gepresenteerd tijdens het festival Batta & Co op 6, 7 en 8 november 2015 in Maastricht. Medewerking werd
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verleend door literator Wiel Kusters, sopraan Claudia Couwenbergh en de jonge cellisten Sophia Dimitrow en Stanislav
Degtyarev. Het was een druk en zelfs uitputtend weekeinde, met vijf concerten en een masterclass van vrijdagavond tot en met
zondagmiddag. Heel veel dank aan iedereen in Maastricht die ons met raad en daad heeft bijgestaan, met name de leden van
de Vereniging Maastrichtse Componisten.

Tien maanden later is het misschien vooral leuk om nog even op een rijtje te zetten wat we er concreet aan hebben
overgehouden.
De CD natuurlijk, te bestellen via onze website.
De gedrukte uitgave van de drie composities voor cello en piano van Andrée Bonhomme, verschenen bij Donemus.
Een prachtige nieuwe compositie van Jo van den Booren, eveneens verschenen bij Donemus en die we ook dit seizoen weer
een paar keer gaan spelen. Eric de Clercq maakte er een fraaie videoregistratie van.
Een al even prachtig verhaal van Wiel Kusters met een heleboel leuke en ontroerende tekeningen van Maastrichtse kinderen.
Een uitstekende Duitstalige wikipediabladziide gewijd aan Alexander Batta, samengesteld door een enthousiaste Duitse
festivalbezoeker.

nummer acht
Inmiddels hebben we een 'sabbatical' van acht maanden achter de rug en zijn de voorbereidingen voor de
opname van CD 8 van onze serie Dutch Cello Sonatas in volle gang. Op die CD komen drie werken uit de
jaren 1880: de Sonate en Drei Stücke van Hendrik Witte en de Sonate van Wouter Hutschenruyter. Wie de
biografieën van beide componisten leest, zal zien dat de stad Utrecht een belangrijke rol in beider leven
speelt. We hebben dan ook al met Guy van Hulst, programmeur in Vredenburg, afgesproken dat we daar een
speciaal presentatieconcert gaan organiseren. Op dit ogenblik overleggen we met MDG over een geschikte
opnametermijn.
 

http://www.maastrichtsecomponisten.eu/
http://cellosonate.nl/discografie/
https://www.youtube.com/watch?v=_2meVHAI9Y4
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Batta
http://cellosonate.nl/componist/witte-g-h-george-hendrik/
http://cellosonate.nl/componist/wouter-hutschenruyter-jr/


website en catalogus
De afgelopen maanden hebben we intensief gewerkt aan de vormgeving van de website en vooral ook aan de inhoud van de
catalogus. In vergelijking met het ogenblik dat we eraan begonnen, zijn er nu veel meer levende componisten die een
geactualiseerde website hebben of recentelijk overleden componisten aan wie een website gewijd is. Ook zijn er mensen die
onderzoek doen naar componisten uit een verder verleden en daarover contact opnemen of daarvan verslag uitbrengen. Dat
maakt het mogelijk het informatieve niveau van de catalogus, bijvoorbeeld door middel van links, aanzienlijk te verhogen.

 
concerten
Wie ons dit najaar gezamenlijk in concerten wil horen, kan terecht op de volgende plaatsen:
zondag 18 september, 15.00 uur, Amsterdam (besloten, reserveren via 020 4234926), werken van Hendrik Witte en Franz Liszt;
zaterdag 8 oktober, 19.00 uur, Berlijn, concertzaal van de Universität der Künste, werken van Julius Röntgen en Joseph Hollman;
zondag 16 oktober, 16.00 uur, Oegstgeest, Cultuurhuis de Paulus, werken van Julius Röntgen, Felix Mendelssohn, Franz Liszt,
Joseph Hollman en Rudolf Escher;
zondag 20 november, 14.30 uur, Amsterdam, Sweelinckzaal van het Conservatorium, kamermuziekwerken van Henriëtte
Bosmans, René Samson en Wilma Pistorius (in samenwerking met masterstudenten van het Conservatorium van Amsterdam);
zondag 11 december, 12.00 uur, Den Bosch, de Toonzaal, onder meer werken van Jo van den Booren en de Indonesische
componist Gatot Danar Sulistiyanto (Nederlandse première).

Dan speciale aandacht voor twee concerten waarin Doris onder meer de solocompositie Moon Suite van Wilma Pistorius gaat
spelen:
zaterdag 29 oktober, 20.15 uur, Doetinchem, Catharinakerk;
zondag 30 oktober, 14.15 uur, Amsterdam, Orgelpark.

 
ALBUM masterclasses
En verder staan er twee masterclasses op stapel.
De eerste op zondag 27 november in Ede (Akoesticum). U kunt u aanmelden via de site van de Vereniging Huismuziek.
De tweede op zaterdag 4 februari 2017 in Utrecht (Vredenburg). U kunt u rechtstreeks bij ons aanmelden.
Informatie over het ALBUM-project vindt u op de site van onze stichting.

feest
Ten gevolge van ons 'sabattical' hebben wij dit jaar geen vriendenconcert georganiseerd. Maar niet getreurd. In maart 2017
bestaat onze stichting 10 jaar en daarom organiseren wij een feest op zondag 12 februari 2017. Noteert u de datum alvast. Het
waar en wat leest u in de volgende nieuwsbrief, die u in december kunt verwachten.

http://cellosonate.nl/de-catalogus/
http://www.detoonzaal.nl/detail/1070/12-00-cello-piano
http://www.huismuziek.nl/index.php?id=51&coursetype_id=17
http://cellosonate.nl/album-project-voor-amateurs/
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