11 april 2021

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

Duo Ebano
Dit concert vindt plaats
in Het Wapen van Reek,
Nieuw Heijtmorgen 20 te
Reek, aanvang 12.00 uur.

Gemeente Landerd

Foto: Marco Borgreeve

Aannemersbedrijf Peter Peters

Schaijk

Apotheek Schaijk

Schaijk

Barli Unit- en Systeembouw

Het Duo Ebano is ontstaan uit de vriendschap tussen
klarinettist Marco Danesi en pianist Paolo Gorini. Vanaf
2016 spelen zij samen en onlangs mochten zij met het
project “Dutch Classical Talent” door Nederland toeren.
Het duo probeert de nieuwsgierigheid van het publiek op
te wekken met gevarieerde programma’s en bekende en
minder bekende composities, geschreven voor hun instrumentarium. Bij MuziS zullen zij onder andere werken van
Brahms, maar ook van minder bekende componisten zoals
Robert Muczynski ten gehore brengen.
Onlangs verscheen hun eerste album (Blackbird (r)evolution).
Deze CD geeft de soul van het duo weer, van standaard
repertoire tot nieuwe muziek. Zij hebben op dit album
gekozen voor componisten die voor hun combinatie, piano
en klarinet, alles uit de kast proberen te halen met de
bedoeling een ware revolutie te ontketenen.

Landerd

Bloemenspeciaalzaak De Korenbloem

Uden

Hagro Precisie B.V.

Schaijk

Jumbo Eijsermans

Zeeland

Loonbedrijf Peter Loeffen

Schaijk

MKB Schaijk-Reek

Schaijk

Notariskantoor van Mourik & de Bie

Schaijk

Pianohandel Jan Derksen

Schaijk

Steemers Makelaardij

Schaijk

Siebers Printing Plus

Schaijk

Wijnakker Schoonheidssalon

Schaijk

N.N.

thee tijdens de pauze)

• Abonnement (5 concerten)
• Entree volwassenen per concert
• Kinderen tot 15 jaar en CJP houders

€ 58,00
€ 14,50
€ 3,00

p.p.

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.

p.p.
p.p.

Kaarten zijn ook verkrijgbaar via www.muzis.nl
Rekeningnummer: IBAN NL66 RABO 0146 3554 74
t.n.v. Stichting MuziS

Programma
2020 - 2021

27 september 2020

Duo Bilitis

En onze vrienden(1)
1

Prijzen (incl. consumptiebon voor koffie of

Sinds 1992

Zeeland

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

8 november 2020

Ensemble Astori
17 januari 2021

Trio Strobos, v.d.
Bercken en v.d. End

NB: De Stichting MuziS Landerd heeft de ANBI-status

7 maart 2021

Info MuziS Landerd
Ton van den Boom (Voorzitter)
Adelaar 19 | 5348 EG Oss | 0412-624522 | 06-34107661
Henriette Wijnakker (Penningmeester)
Schutsboomstraat 22 | 5374 CC Schaijk | 0486-462091
06-45334513

Ensemble
“Ongestreken”

Cadeautip
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 of bij onze penningmeester, Henriette Wijnakker.

info@muzis.nl | www.muzis.nl |
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Duo Ebano

27 september 2020

Felicia van den End behoort tot een van de meest veelzijdige
fluitisten van haar generatie. Mede door haar bijzondere
gebruik van de klank van het instrument brengt zij het
fluitrepertoire opnieuw onder de aandacht.

Duo Bilitis
Dit concert vindt plaats in Het Wapen van Reek, Nieuw
Heijtmorgen 20 te Reek, aanvang 12.00 uur.
Duo Bilitis is, mede door haar bijzondere bezetting (Ekaterina Levental, mezzosopraan en harp en Eva Tebbe, harp) een
uniek ensemble op de Nederlandse podia en daar buiten.
De musici hebben sinds de oprichting van het duo in 2004
een geheel nieuw repertoire gecreëerd met eigen arrangementen van bekende componisten maar ook door compositieopdrachten aan verschillende Nederlandse componisten
zoals Jeff Hamburg, Chiel Meijering en Daan Manneke.
Met het strijkersensemble Camerata Lucio, onder leiding van
Emmy Verhey, speelden zij de Nederlandse premières van
de dubbelharpconcerten van Maciej Malecki en Jean Jean
Francaix.
Duo Bilitis is winnaar van het
Internationaal Kamermuziekconcours Almere en finalist
van de International Jewish
Music Competition. Zij traden
op tijdens diverse binnenen buitenlandse festivals, onder andere in Duitsland, Bulgarije en Azerbeidzjan.

Foto: Eric Binkhorst

Het duo vernoemde zich naar
Claude Debussy’s composities
“Les Chansons de Bilitis” op
teksten van Pierre Louys.

8 november 2020

Ensemble Astori
Dit concert vindt plaats in De Phoenix, Pastoor van
Winkelstraat 11 te Schaijk, aanvang 12.00 uur
Hoe kom je, als je uit ons nuchtere, koude kikkerlandje
komt, dichter bij de tangomuziek? Door te begrijpen wat de
Argentijnse dichters ons wilden vertellen, denken Wiesje
Nuiver (viool), Vincent van Amsterdam (accordeon), James
Oesi (contrabas) en Sterre Konijn (zang). Zij gaan het experiment aan en brengen een tangoprogramma met liederen
uit Buenos Aires, vertaald naar het Nederlands.

De Nederlands-Russische pianiste Daria van den Bercken
kreeg in 2012 de volle aandacht van de klassieke muziekwereld met het project ‘Handel At The Piano’.
Laat u vertellen over de kleine jongen die rozen verkoopt op
straat, over de prostituee Maria, die alle straten van Buenos
Aires kent en de mannen om haar vinger windt, en over de
dichteres Alfonsina, die op de bodem van de zee ligt en
nu in slaap wordt gezongen door de octopusjes. Probeert u
zich de verloren vogels voor te stellen, en de vreugde van
de waanzin. Luistert u daarnaast naar prachtige instrumentale tangoklassiekers van Piazzolla en Zabales en waan u,
dichtbij huis, in een Argentijnse tangosalon.
www.astori-amsterdam.com

7 maart 2021

Ensemble “Ongestreken”
Dit concert vindt plaats in De Garf, Kerkstraat 35 te
Zeeland, aanvang 12.00 uur.

17 januari 2021

Trio Karin Strobos,
Daria van den Bercken
en Felicia van den End
Dit concert vindt plaats in Het Wapen van Reek, Nieuw
Heijtmorgen 20 te Reek, aanvang 12.00 uur.
Een middag met het Strobos-Van den End-Van den Bercken
trio (Winnaars van de Debuut Publieksprijs 2008!) brengt
grote diversiteit in repertoire en bezetting. Van opera aria’s
en tango’s tot romantische sonates, van Caccini tot improvisatorische muziek van John Cage. Het trio praat de programma’s
ook graag aan elkaar.
Mezzosopraan Karin Strobos
behaalde in augustus 2007
haar Master met onderscheiding aan het Utrechts conservatorium. Naast opera is Karin
veelvuldig actief in het kamermuziekrepertoire.
In verschillende samenstellingen verzorgt ze concerten in
binnen- en buitenland.

Ongestreken is een energiek ensemble in een unieke bezetting: Michelle Verheggen, harp; Matthijs van der Moolen, trombone; Ben Zelinsky, fagot; Vincent Martig, klarinet
en Tirza Leenman, fluit. De combinatie van een gemixt
blaaskwartet en harp geeft veel nieuwe kleuren en klanken aan de muziek. Muziek die overigens door de eigen
ensembleleden gearrangeerd werd.
De musici ontmoetten elkaar op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar zij allen inmiddels hun studie hebben afgerond. Het repertoire van Ongestreken is breed,
maar bestaat voornamelijk uit laatromantisch en twintigsteeeuws repertoire.
A Frenchman in New York
Zoekt een Europeaan overzee hetzelfde als een Amerikaan in Parijs? In het programma “A Frenchman in New
York” neemt ensemble Ongestreken u mee van het idyllische Franse platteland, naar de grote stad waar van alles
gebeurt. U hoort muziek van Maurice Ravel en George
Gershwin (die elkaar zowel in Parijs als in New York ontmoetten en inspireerden) en Debussy, die een enorme
inspiratiebron was voor Gershwin’s An American in Paris.

Foto: Keke Keukelaar

