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Beste vrienden en belangstellenden, bij deze ontvangen jullie onze laatste nieuwsbrief
van dit jaar!

nieuwe cd
Na een onderbreking van een jaar kwam er vorige
maand weer een nieuwe cd van ons uit: Dutch Cello
Sonatas, vol.7, met als ondertitel ‘The Maastricht-Paris
Connection’. Ruim 75  minuten vooral romantische
muziek van vier in Maastricht geboren componisten:
Alexander Batta (1816-1902), Joseph Hollman (1852-
1927), Andrée Bonhomme (1905-1982) en, als toegift,
Emile Wesly (1858-1926). U kunt de cd bestellen via de
website van onze stichting en wie niet al te lang meer
wacht heeft haar zeker nog vóór kerstmis in huis.
 

festival Batta & Co
De cd werd officieel gepresenteerd tijdens het door ons  van vrijdag 6 t/m zondag 8
november in Maastricht georganiseerde festival ‘Batta & Co’. In een tijdbestek van zo’n
vijfenveertig en een half uur gaven we vijf concerten en een masterclass.

Presentatieconcert
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Op vrijdagavond organiseerden we in het Museum aan het Vrijthof het presentatieconcert.
Uiteraard speelden we veel stukken van de nieuwe cd, maar ook gaven we de
wereldpremière van de Sonate die Jo van den Booren op ons verzoek speciaal voor deze
gelegenheid had gecomponeerd. Wij zijn heel gelukkig met dit werk en als u de door Eric
de Clercq vooraf al gemaakte video-registratie bekijkt, zult u begrijpen waarom. Het
eerste exemplaar van de cd werd overhandigd aan Ton Harmes, manager van
boekhandel Dominicanen, die achter de schermen een groot aandeel had in het slagen
van het festival.

Masterclass
Op zaterdagochtend gaven we in het Theater aan het Vrijthof een masterclass aan cello-
pianoduo’s van de Kumulus-muziekschool.  De door Renee Wijnhoven uitstekend
voorbereide ensembles speelden werken van Rick de Bie en Henry Konsten uit ons
Album-project en een paar korte stukken van Joseph Hollman.

Kinderconcert
Op zaterdagmiddag verzorgden we een
kinderconcert samen met dichter /
schrijver Wiel Kusters. Wiel vertelde
een, ook al speciaal voor ons festival,
door hem geschreven verhaal dat in
opzet heel eenvoudig maar zowel
inhoudelijk als in taal bijzonder muzikaal
was. Wij wisselden de gesproken
woorden af met korte composities van

De Bie, Konsten en Hollman. Gelijktijdig werden er meer dan veertig tekeningen getoond
waartoe leerlingen van de Kumulus-tekenacademie zich door het verhaal van Wiel
hadden laten inspireren. Er wordt nu van alle kanten gesuggereerd om het geheel in
boekvorm uit te geven. Wie weet...

Rondom Andrée Bonhomme
Het concert op zaterdagavond in Boekhandel
Dominicanen was opgezet rond de presentatie van de
door Hans van Dijk geschreven nieuwe biografie van
Andrée Bonhomme. Aan dit concert werkte ook sopraan
Claudia Couwenbergh mee. Naast muziek van
Bonhomme voerden we werken uit van componisten die
tot haar universum behoorden: Debussy, Milhaud,
Messiaen. Ook gaven we meteen maar de tweede
uitvoering van de sonate van Van den Booren. En ook

wij hadden nog wat te presenteren: aan het cellospelende achter-achternichtje van
Bonhomme overhandigden we het eerste exemplaar van de door ons verzorgde, bij
Donemus verschenen uitgave van haar drie composities voor cello en piano, die ook alle
drie op de cd te beluisteren zijn.

Zondagochtenconcert

https://www.youtube.com/watch?v=_2meVHAI9Y4


Op zondagochtend speelden we een recital in het Theater aan
het Vrijthof. Het programma was samengesteld uit werken van
componisten die tot het netwerk van onze cd-componisten
behoorden: Saint-Saëns, Milhaud, Liszt en Servais.

‘Café de Paris’
Op zondagmiddag waren we
tenslotte weer terug in het
Museum aan het Vrijthof voor
een lichtvoetig concert met
hoofdzakelijk korte stukjes,
waaronder enige door Claudia Couwenbergh gezongen
cabaret-liederen van Emile Wesly. Samen met Claudia
voerden we het in Maastricht onvermijdelijke ‘Chanson
d’amour’ van Hollman uit en we besloten het Festival

Batta & Co met een Concertstuk voor drie cello’s en
piano van Batta, samen met twee uitstekende
cellostudenten van het Maastrichtse Conservatorium:
Sophia Dimitrow en Stanislav Degtyarev.

Veel dank aan iedereen die financieel of met raad en
daad dit festival mede mogelijk gemaakt heeft. De
meest gestelde vragen na afloop waren: Gaan jullie
volgend jaar weer zoiets organiseren, respectievelijk:
Jullie gaan toch volgend jaar wel weer zoiets organiseren? We kunnen nu al wel zeggen
dat het organiseren van zo’n festival in combinatie met het instuderen van zoveel muziek
ondanks alle hulp eigenlijk een beetje gekkenwerk is. Maar het was een feest om het één
keer gedaan te hebben.

een paar andere gebeurtenissen
De afgelopen maanden werkte Frans aan een kleine website gewijd aan Ignace Lilien,
wiens eerste cellosonate we opnamen voor onze vorige cd (vol.6).  Voor deze site is een
aantal oude foto’s, zelfs uit het begin van de twintigste eeuw gebruikt. Klik hier om er een
bezoekje te brengen.

Drie weken voor het Festival Batta & Co, op 18 oktober,
gaven we met literatuurhistoricus Lou Spronck een
‘historisch’ concert in het Maastrichtse Centre
Céramique. Lou vertelde verhalen en anecdotes over
het culturele leven in Maastricht in de negentiende eeuw
en wij vulden dat aan met muziek van Maastrichtse en
andere componisten die er in die tijd werd uitgevoerd.
Aansluitend begaven we ons naar de Alexander
Battalaan, waar we de onthulling van een op initiatief
van de Stichting Maastrichtse Componisten op het
geboortehuis van Andrée Bonhomme aangebrachte

http://www.ignacelilien.nl/


plaquette muzikaal opluisterden.

de toekomst
Op 4 december waren we om 17.00 uur te gast in het rechtstreeks uit te zenden radio-
programma ‘Podium op 4’, waarin we werden geïnterviewd over onze nieuwe cd en ook
twee composities daarvan speelden. Luister de uitzending hier terug.

Van maandag 7 december tot en met vrijdag 11 december presenteert Doris in het radio-
4-programma Muziekwijzer iedere dag om 15.00 uur haar favoriete muziek. Zij zal daarbij
vertellen waarom zij bepaalde muziek en bepaalde cellisten zo mooi vindt.

Op zondag 20 december spelen we om 14.30 uur in de Sweelinckzaal van het
Conservatorium van Amsterdam het eerste Dutch Masters Chamber concert van dit
seizoen. Met masterstudenten van het CvA voeren we van Willem Pijper het tweede
pianotrio en ‘Noëls de France’ en van Matthijs Vermeulen het strijktrio uit.

Op maandag 4 januari spelen we in Wageningen een concert met werken van Milhaud,
Bonhomme, H. Andriessen, Badings, Liszt en Batta. Het concert is om 20.00 in de aula
van de Universiteit. Voor meer informatie een kaarten klik hier.

En daarna gaan we ons een ‘sabbatical’  periode van zo’n acht maanden gunnen: dat wil
zeggen dat we ons in die tijd met geen enkele vorm van organisatie gaan bezighouden en
ook (nagenoeg) niet gaan optreden.
Wat gaan we wel doen? Rustig studeren en repeteren, o.a. op het repertoire voor een cd
die we in het voorjaar van 2017 willen opnemen.  De catalogus op de site van onze
stichting nog eens behoorlijk bijschaven en actualiseren. En onszelf de ruimte geven voor
nieuwe ideeën. Daarover horen jullie dan tijdig.

Aan het einde van dit jaar willen wij, eens te meer,  ons fantastische stichtingsbestuur
bedanken en jullie allemaal een zo vreedzaam mogelijk en muzikaal rijk 2016 wensen.
 

http://www.radio4.nl/podium/uitzendingen
http://www.radio4.nl/muziekwijzer/
http://www.kamermuziekwageningen.nl/Concerten/stichting-cellosonate/
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