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Charivari Trio
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Klarinet 
Kwartet

Duo 
Vercammen-
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Duo TOEAC 

Rolf van Meurs/
Ariana-Esmée Skverer
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Prijzen (inclusief een consumptiebon voor koffie of thee tijdens de pauze)

Voor meer informatie over MuziS Landerd:

De concerten van de stichting MuziS Landerd  
worden dit jaar mede mogelijk gemaakt door:

Voor informatie over mogelijkheden tot sponsoring:  
www.muzis.nl

NB: De Stichting MuziS Landerd heeft de ANBI-status

Er bestaan cadeaubonnen waarmee u iemand één of meer 
concerten van MuziS Landerd cadeau kunt doen. Deze bonnen zijn 
verkrijgbaar
• aan de kassa bij elk concert 
• bij onze penningmeester, Henriëtte Wijnakker,  
 Schutsboomstraat 22 in Schaijk (tel. 0486 462 091). 

• Abonnement (5 concerten): 52,00 euro p.p.
• Entree volwassenen per concert 13,00 euro p.p.
• Kinderen tot 15 jaar en CJP houders:  2,50 euro p.p.
• Toezending programma van elk concert 
 ca. 2 weken tevoren 7,50 euro p.j.

Rekeningnummer: IBAN NL 66 RABO 0146 355474  
t.n.v. Stichting MuziS  

Ton van den Boom  Henriëtte Wijnakker 
(Voorzitter) (Penningmeester)
Adelaar 19  Schutsboomstraat 22
5348 EG  Oss 5374 BK  Schaijk
0412-624522 0486-462091
06-34107661 06-45334513

info@muzis.nl / www.muzis.nl / www.facebook.com/MuziSLanderd

Alle vermelde concerten vinden plaats op zondagmiddag 12.00 
uur (tot ca. 14.00 uur).  
Het concert van 8 oktober vindt plaats in  
De Garf in Zeeland, Kerkstraat 35
De concerten van 26 november en 11 maart vinden plaats in  
De Phoenix in Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 11
De concerten van 21 januari en 22 april vinden plaats in  
Het Wapen van Reek in Reek, Nieuw Heijtmorgen 20

Gemeente Landerd
Aannemersbedrijf Peter Peters Schaijk
Apotheek Schaijk Schaijk
Autobedrijf van Zummeren Schaijk
Barli Unit- en Systeembouw Uden
Biologisch Tuindersbedrijf De Twee Linden Reek
Bloemenspeciaalzaak De Korenbloem Zeeland
Drukkerij Wihabo Geffen
Eetcafé De Notaris Schaijk
Hagro Precisie B.V. Schaijk
Het Witte Huis à la Carte Zeeland
Ivo de Groot Zevenbergen
Jumbo Eijsermans Zeeland
Loonbedrijf Peter Loeffen Schaijk
Notariskantoor van Mourik & de Bie Schaijk
Pianohandel Jan Derksen Schaijk
Restaurant, B & B, De Pastorie Zeeland
Steemers Makelaardij Schaijk
Siebers Printing +            Schaijk
N.N.
En onze vrienden1

1  Mensen die MuziS willen steunen met een extra gift (we streven naar kwaliteit 
in onze concerten en we willen de optredende musici graag behoorlijk belonen) 
kunnen zich aansluiten bij de ‘Vrienden van MuziS’ voor een bedrag van minimaal 
15 euro extra per jaar. Alle vrienden ontvangen de programma’s van de concerten 
ca. 2 weken voor elk concert en ze ontvangen elk jaar het jaarprogramma thuis.

Programma
2017 - 2018



8 oktober 2017
CHARIVARI TRIO
Dit concert vindt plaats in Dorpshuis De Garf, Kerkstraat 35, Zeeland.

22 april 2018
TOEAC (accordeonduo)   Dit concert vindt plaats in Dorpshuis Het Wapen van 
Reek, Nieuw Heijtmorgen 20, Reek.

26 november 2017
KURIOS KLARINET KWARTET   Dit concert vindt plaats in Dorpshuis  
De Phoenix, Pastoor van Winkelstraat 11, Schaijk.

11 maart 2018
Vóór de pauze: ROLF VAN MEURS (gitaar)
Na de pauze: ARIANA-ESMÉE SKVERER (zang) EN ALEXANDRIA 
SCHULTZ (piano)   Dit dubbelconcert vindt plaats in Dorpshuis De Phoenix, 
Pastoor Winkelstraat 11, Schaijk.

Bij het Charivari Trio vormt volksmuziek uit Oost Europa en Zuid Amerika de 
basis voor subtiel samenspel van drie elkaar voortdurend uitdagende musici. 

Het trio geeft sinds 1986 concerten en 
workshops in binnen- en buitenland, 
speelt met een keur aan musici, koren, 
orkesten en in theaterproducties, is 
te horen op verschillende cd’s, en 
organiseert tweejaarlijks het Charivari 
Wereldmuziek Festival. 
Alas de Papel - Vleugels van Papier 
- is het gloednieuwe programma van 
het Charivari Trio, dat vanaf 2017 in 
de theaters te horen zal zijn. Met drie 
zangstemmen, viool, accordeon en 
contrabas vertolkt het trio oude en 
nieuwe juweeltjes uit Zuid Amerika, 
uit Oost Europa, en van eigen bodem. 
Wie droomt er af en toe niet van te 
kunnen vliegen? Een Bulgaars meisje 
dat haar heimwee deelt met een duif, 
een Spaanse verdronken vlinder of 

klapwiekende vogels in Melodias del Silencio. Daarnaast zullen zoals altijd 
virtuoze Roemeense zigeunermuziek, melancholieke Argentijnse folklore, en 
swingende Cubaanse ritmes klinken. 
Anneke Frankenberg - viool en zang / Bart Lelivelt - accordeon en zang /
Gerard Schoren - zang en contrabas
www.charivari.nl 

Bij MuziS mochten we al eerder kennis maken met TOEAC, een accordeonduo 
dat niet de gebaande paden van gezellig folkloristisch repertoire bewandelt. 
Volgens Pieternel Berkers en Renée Bekkers is het accordeon een instrument 
van nu. Nieuw gecomponeerd of gearrangeerd repertoire is hun specialiteit. 
En ze vallen ermee op! 
Pieternel en Renée studeerden beiden aan het Fontys Conservatorium en 
‘The Royal Danish Academy of Music’ in Kopenhagen waar zij hun Master 
en de “Soloist Class’ afrondden. TOEAC behaalde diverse prijzen, o.a. op het 
Novam-accordeonconcours en 
het Prinses Christina Concours.
TOEAC geeft concerten in binnen- 
en buitenland en er zijn diverse 
composities geschreven voor 
het duo, o.a. door G. Beljon, C. 
Meijering, N. Huijbregts. Het 
duo stelt zelf haar programma’s 
samen en produceerde meerdere 
voorstellingen zoals ’TOEAC 
Pictures...’ (2013), ’Petrushka’ 
(2014), ’Pas de Deux’ (2015) en 
“Fairly Tales” (2016).
Dit laatste programma, ’Fairly 
Tales’, met muzikale sprookjes 
van Tchaikovsky, Ravel, Grieg en 
Wammes, zal TOEAC bij MuziS 
ten gehore brengen. 
toeac.nl

Het Kurios Klarinetkwartet, opgericht in 2002, heeft zich door de jaren heen 
ontwikkeld tot een veelzijdig ensemble. Tijdens concerten worden naast 
originele hedendaagse werken voor klarinetkwartet, ook bewerkingen van 
strijkkwartetten gespeeld. Ook klezmermuziek heeft een plaats binnen de 
programmering. De afgelopen jaren heeft het kwartet concerten gegeven 
door het hele land op zeer veel verschillende en bijzondere locaties, zoals 
onder andere de Hermitage in Amsterdam. Naast een televisie optreden 
heeft het kwartet ook een aantal internationale tournees gemaakt.
Het Kurios Klarinetkwartet is regelmatig live te horen op radio 4, o.a. in 
het programma ‘Opium op 4’. In 2006 werd de eerste cd opgenomen, de 
tweede cd volgde in 2010 en kreeg de titel ‘Heerlijk’. Hierop speelt het kwartet 
onder andere het 18e strijkkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart, werken 
van Claude Debussy en origineel repertoire van de Hongaarse componist 
Ferenc Farkas. In november 2014 heeft het kwartet de derde cd opgenomen 
met de kwartetten van de Nederlandse componisten Jurriaan Andriessen, 
Henk Tromp en Frank Den Herder. Dit laatste kwartet is in opdracht van het 
Kurios Klarinetkwartet geschreven.
Het kwartet 
bestaat uit:
Boukje Musch,  
1e & esklarinet
Peter Koetsveld, 
2e klarinet
Corien Hoepman,  
3e & basset-
klarinet
Mark Snitselaar, 
Basklarinet
www.kuriosklarinetkwartet.nl

Rolf van Meurs
Het programma heeft als titel: Luigi Legnani & friends, rond de persoon 
Luigi Legnani. Rolf speelt niet alleen muziek van Legnani maar ook van zijn 
vrienden en tijdgenoten zoals Rossini, Giuliani en Paganini en vertelt daarbij 
verhalen, ondersteund door een visuele presentatie. Legnani was gitarist, 
componist en uitvinder van een nieuw type 
gitaar in de 19e eeuw. Rolf speelt dit concert 
op 3 type gitaren: twee 19e eeuwse gitaren 
en één moderne klassieke gitaar. 
www.rolfvanmeurs.nl

Ariana Skverer (zang) en Alexandria Schultz (piano)
Ariana startte haar conservatorium opleiding aan het Fontys conservatorium 
met de vooropleiding klassiek muziektheater, gevolgd door de opleiding 
klassiek solozang en na 1 jaar klassiek muziektheater. Zij studeerde cum 
laude af en werd daarna aangenomen voor de opleiding “master of music”.  
Ariana vertolkte al diverse rollen, zoals: Gabrielle uit “La Vie Parisienne”, 
Amore uit “Orfeo ed Euridice” en Adele uit “Die Fledermaus”.
Momenteel vormt zij een duo met de Finse pianiste Alexandria Schultz.
Alexandria studeerde in Finland bij Oleg Mantur. Momenteel doet zij haar 
Master-studie aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten bij Jelena Bazova 
en Nicolas Callot.

21 januari 2018
DUO VERCAMMEN-BOURNE (Viool en piano)   Dit concert vindt plaats in 
Dorpshuis Het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20,  Reek.

Violiste Merel Vercammen en pianiste Daniëlle Bourne brengen muzikale 
verhalen. Merel won vorig jaar de tweede prijs bij de London Grand Prize 

Virtuoso Competition, 
en Daniëlle is onder 
andere bekend van 
het programma “Jonge 
mensen op weg naar 
het concertpodium”. Als 
duo brengen ze bij MuziS 
een prachtig programma 
rondom de bekende 
Franse dichter Paul 
Verlaine. Paul Verlaine 
had geen makkelijk leven, 

maar inspireerde vele componisten, zoals Claude Debussy. “De musique 
avant tout le chose”, was zijn devies, en de muzikale vertalingen van zijn 
gedichten staan dit concert dan ook centraal.
Merel bespeelt een bijzondere Italiaanse viool gebouwd door A. Postacchini 
in 1820, haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds.
Merel Vercammen - viool / Daniëlle Bourne - piano
duovercammenbourne.com


