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De Baarnse Muziekkring
Seizoen 2022 - 2023

Beste Muziekliefhebber,

Met veel trots presenteert de Baarnse Muziekkring hierbij het programma 
voor het seizoen 2022-2023, het 55ste seizoen!

Zoals gewoonlijk organiseren we voor u een prachtige serie van 8 unieke 
kamermuziekconcerten, steeds op een zondagochtend, om zo blazers, 
strijkers, zangers en pianisten van nationale èn internationale allure 
te ontmoeten. Maar er is nog meer: beleef liveoptredens en ontdek           
verrassend repertoire. 

Nieuw is een speciaal familieconcert in het kader van festiviteiten rondom 
Dierendag op Kasteel Groeneveld. Het concert is bedoeld voor jonge 
kinderen en hun (groot)ouders. Mis het niet en kom naar deze unieke 
voorstelling!

Op blz. 3 vindt u een korte uitleg hoe concertkaarten gemakkelijk te         
bemachtigen zijn. Gezien de grote belangstelling is het verstandig tijdig 
te reserveren; het beste is om een abonnement te nemen zodat uw plaats 
gegarandeerd is. 

Tot slot wijzen wij u op de mogelijkheid om Vriend van de Baarnse        
Muziekkring te worden. Voor slechts € 35 per jaar steunt u en de Baarnse 
Muziekkring en ontvangt u een aantrekkelijke korting voor ieder gewenst 
concert.

Alvast tot ziens!

Namens het bestuur van de Baarnse Muziekkring

Sebastian Koloski, voorzitter

De overige bestuursleden:                                                                                      
Jacobien Rozemond, Programmering                                                                                                        
Herman Hallie, Secretaris en penningmeester                                                                      
Lies Gelijsteen-Verduin, Reserveringen                                                                                                                
Theo Storimans, Webmaster                                                                                                     
Ewa Maria Wagner, Communicatie

Aquarel en grafische vormgeving: Peter Luitze



      

Zondagmorgenconcerten Seizoen 2022 – 2023

2 oktober 2022
Tosca Opdam (viool), Pamela Smits (cello) en Daniël Kramer (piano)
Saint-Saëns, Ravel 

2 oktober 2022 (middagconcert, speciaal voor jonge kinderen)
Rob van den Broek (verteller) en leden van het Utrecht String Quartet, 
Tsjaikovski

23 oktober 2022
Duo Ebano: Marco Danesi (klarinet) en Paolo Gorini (piano)
Brahms

27 november 2022
Shane van Neerden (piano)
Schumann, Beethoven, Chopin

22 januari 2023
Ekatarina Levental (harp en zang)
Glinka, Rossini, Ravel en Weil

19 februari 2023
The Hague String Trio (viool, altviool en cello)
Irene Britton Smith, Emmy Frensel Wegener, Ethel Smyth

19 maart 2023
Joris van Rijn (viool) en Hans Eijsackers (piano)
Bach, Schumann, Schubert en Samson

23 april 2023
Barbican Quartet 
Beethoven en Tabakova

4 juni 2023
David Kadouch (piano)
Poulenc, Ethel Smyth, Szymanovski en Reynaldo Hahn

e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl
website: www.baarnsemuziekkring.nl

Secretariaat : Heemskerklaan 38, 3742 AL Baarn
 Telefoon alleen voor dringende zaken: 0620614698 



Praktische informatie 

Plaats en tijd: Alle concerten worden gegeven op zondagen in Kasteel 
Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML Baarn. Vlakbij het kasteel is een 
parkeerterrein (gratis). De concerten zijn van 12.00-13.00 uur 

Kaarten: Volwassenen € 17,50, kinderen t/m 18 jaar € 12,50. 

Reserveren: Via e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl onder vermelding 
van uw naam, concertdatum of data, aantal kaarten. 
(Let op: telefonisch reserveren is niet meer mogelijk). 
U krijgt bericht of er plaatsen beschikbaar zijn. 
Uw reservering is pas definitief als u betaald heeft. 

Betaling: Door het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op 
NL29 RABO 0157 4630 28 ten name van de Baarnse Muziekkring te 
Baarn o.v.v. uw naam, concertdatum, aantal kaarten. Na betaling is uw 
reservering definitief. Zonder tegenbericht liggen de kaarten voor u 
klaar voor aanvang van het concert. Kaarten afhalen een kwartier voor 
aanvang. 

Annuleren: Mocht u onverhoopt verhinderd zijn het concert bij te wonen 
dan kunt u dit per e-mail melden. Het entreegeld zal worden terugbetaald 
indien de melding ten minste 24 uur voor het concert is ontvangen. 

Verkoop van kaarten aan de zaal: Indien er nog plaatsen beschik
baar zijn kunnen op de dag van het concert aan de zaal kaarten 
worden gekocht. Betaling uitsluitend met uw bankpas (pinnen). 
Contante betaling is niet meer mogelijk. 

Abonnementen: Een abonnement voor alle concerten kost € 122,50. 
Te bestellen door dit bedrag over te maken op NL29 RABO 0157 4630 28 
ten name van de Baarnse Muziekkring te Baarn. U krijgt een bevestiging 
per e-mail en de abonnementen liggen voor aanvang van de concerten 
voor u klaar. 

Vriend van de Baarnse Muziekkring: Word vriend van de Baarnse 
Muziekkring. Dit kost € 35 per jaar. Met deze bijdrage helpt u mee aan het 
voortbestaan van de Baarnse Muziekkring en u krijgt € 2,- korting bij het 
kopen van de concertkaarten. Uw steun is zeer welkom. 

Website: Uitgebreide informatie over de concerten is te vinden op de 
website van de Baarnse Muziekkring: www.baarnsemuziekkring.nl. 



Zondag 2 oktober 2022

Tosca Opdam
(viool),   
Pamela Smits                    
(cello),
Daniël Kramer 
(piano)

Het eerste concert van het nieuwe seizoen wordt verzorgd door drie 
musici die hun sporen op de concertpodia al ruimschoots hebben 
verdiend. 

Tosca Opdam won de eerste prijs in Het Oscar Back Vioolconcours in 
2011. In één van de recensies werd zij als een “overrompelende muzikale 
persoonlijkheid” omschreven. Als soliste heeft ze met diverse bekende 
orkesten opgetreden in binnen- en buitenland. In 2018 gaf ze haar 
debuutrecital in Carnegie Hall in New York. Ook in de kamermuziek is ze 
actief en heeft ze met vele verschillende bezettingen gespeeld.

De in Canada geboren Nederlandse celliste Pamela Smits staat bekend 
om haar fenomenale techniek, haar bevlogen natuurlijke manier van 
spelen en haar muzikale veelzijdigheid. Zij heeft een uitgebreid repertoire 
dat composities uit alle stijlperiodes omvat. Zo heeft ze verschillende 
wereldpremières op haar naam staan en soleerde ze in celloconcerten 
van bijv. Bach, Boccherini, van Gompel, Gulda, Händel, Haydn en 
Schumann. Ook geeft ze regelmatig masterclasses.

Daniël Kramer won de eerste prijs in het Prinses Christina Concours 
1994. Hij geniet inmiddels bekendheid als veelzijdig en bevlogen pianist. 
Als solist trad hij op met diverse orkesten. Ook als kamermusicus is hij 
actief: zo werkt hij o.a. samen met Janine Jansen, Liza Ferschtman en 
Quirine Viersen.

Voor hun optreden in Baarn hebben de drie een speciaal programma 
samengesteld getiteld  “De Franse Revolutie” waarin ze in verschillende 
bezettingen te horen zijn. Als eerste spelen Pamela en Daniël de eerste 
cellosonate van Saint-Saëns, vervolgens vertolken Tosca en Daniël 
Tzigane van Ravel  en ten slotte komen ze alle drie in actie in het 
pianotrio in a-klein van Ravel. 
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Zondag 2 oktober 2022

“Beer gaat op reis” met Rob van den 
Broek (verteller) en leden van het 
Utrecht String Quartet 

Dit is een familieconcert speciaal voor 
jonge kinderen van ongeveer 4 t/m 9 jaar 
en hun(groot)ouders. 

Door een verteller worden korte teksten                      
of gedichten voorgelezen terwijl             
gelijktijdig op een scherm  bijpassende 
illustraties worden geprojecteerd.                                                               
Het geheel wordt afgewisseld met 
korte muziekfragmenten die worden                       
gespeeld door leden van het                                                                                                                 
Utrecht String Quartet. Op die manier                                                                                
wordt de muziek toegankelijk  gemaakt voor kinderen. Bovendien wordt 
met de combinatie van tekst, beeld en muziek hun fantasie geprikkeld. 

De muziekfragmenten zijn bewerkingen van korte pianostukken die      
Tsjaikovski speciaal voor kinderen schreef. Hij had hierbij zijn neefje 
Bobik in gedachten. De stukken zijn in 1878 uitgegeven onder de naam 
“Album voor kinderen”.

De verteller is Rob van den Broek, beeldend kunstenaar en vakdocent 
beeldende kunst en muziek. 

De schrijfster van de teksten is Enne Koens. Zij schrijft vooral                
kinderboeken.

De animaties en techniek worden verzorgd door Baltus Wigersma.

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de     
Gemeente Baarn.
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Zondag 23 oktober 2022

Duo Ebano

Marco Danesi (klarinet) en                  
Paolo Gorini (piano)

Marco en Paolo zijn afkomstig uit Italië, maar hebben hun basis 
in Nederland. Zij richtten Duo Ebano op in 2016. De naam Ebano 
(=ebbenhout) is gekozen omdat deze verwijst naar het hout waarvan de 
klarinet is gemaakt en naar de zwarte toetsen van de piano. 

Duo Ebano heeft vele gezichten en hun repertoire is niet beperkt tot 
één categorie muziek. Zo speelt het duo niet alleen klassieke muziek, 
maar ook moderne muziek. Verder wordt er op meerdere instrumenten 
gespeeld en wordt er zelfs met elektronica gewerkt. Dit is te horen op 
hun eerste cd “Blackbird (R)evolution” waarover in de pers onder meer 
geschreven is: “Wie dankzij deze cd voor het eerst kennis maakt met 
het Duo Ebano, zal ongetwijfeld onder de indruk zijn van het technisch 
en interpretatief rijke arsenaal dat deze twee heren tot hun beschikking 
hebben. Dit zijn topmuzikanten! ….”.

Het duo heeft inmiddels met veel succes opgetreden op vele concertpodia 
in de VS en Europa.

Marco en Paolo zullen de Sonates opus 120 nr.1 en 2 van Brahms 
spelen en door Paolo gemaakt bewerkingen voor klarinet en piano van 
Klavierstücke en Intermezzi, eveneens van Brahms.
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Zondag 27 november 2022

Shane van Neerden (piano)

Shane van Neerden  (1999) 
is een jonge, in Amerika 
geboren pianist van 
Nederlandse afkomst (zijn 
oma was zelfs klasgenootje 
van Anne Frank!) Shane 
begon al op zijn zesde jaar 
met pianolessen. Dat hij een 
bijzonder talent was bleek 
spoedig, want op jonge leeftijd 
won hij al belangrijke prijzen, 
niet alleen in de VS maar 
ook in Frankrijk, en toen hij 
16 was kreeg hij een beurs 
voor de Eastern University in 
Pennsylvania.

Shane wilde altijd al graag het land van zijn voorouders 
bezoeken. Dit resulteerde uiteindelijk in de beslissing om in 
2018 naar Amsterdam te verhuizen. Hij ging daar aan het                                                          
Conservatorium studeren bij Frank Peters.                                                                                                      
Inmiddels heeft hij ook lessen gehad van andere bekende pianodocenten. 

Shane heeft zich ontwikkeld tot een technisch zeer begaafde 
pianist die met zijn spel een pakkend verhaal weet te vertellen.                                        
Hij zal voor ons twee Noveletten van Schumann en pianosonates van 
Beethoven en Chopin spelen.
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Zondag 22 januari 2023
                                                                                                                                                      
                                                                                                                            

Ekaterina Levental (harp en zang)

Ekaterina Levental werd geboren 
in Tasjkent, de hoofdstad van          
Oezbekistan. Zij studeerde zang 
aan het Koninklijk Conservatorium                                                            
Den Haag en harp aan de 
Conservatoria van Enschede,                                          
Detmold (Duitsland) en Rotterdam.                                             
Voor beide behaalde                                                                  
zij met cum laude haar                  
masterdiploma. 

Ekaterina is een zeer veelzijdig artieste. Ze heeft niet alleen regelmatig 
solo-optredens (harp en zang), maar treedt ook op met Eva Tebbe met 
wie zij het succesvolle Duo Bilitis oprichtte en waarmee ze al diverse                                                                                                                               
internationale prijzen won. Dit duo heeft inmiddels al drie cd’s                 
uitgebracht.

Verder zingt ze als mezzosopraan in diverse rollen in producties van 
verschillende operahuizen en muziektheatergezelschappen en maakt 
ze eigen theaterproducties waarin zij haar talenten en mogelijkheden           
combineert. 

Samen met Chris Koolmees ontwikkelt Ekaterina onder de naam LEKS 
Compagnie diverse muziektheaterprojecten. 

Voor haar optreden in Baarn heeft ze een gevarieerd programma 
samengesteld met Russische en Franse gedichten, operafragmenten en 
Joodse thema’s op muziek van de componisten Glinka, Rossini, Liszt, 
Ravel en Weil. Zij zal dit illustreren met persoonlijke verhalen.
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Zondag 19 februari 2023

The Hague String Trio

Justyna Briefjes (viool), 
Julia Dinerstein (altviool) 
en Miriam Kirby (cello)

The Hague String Trio 
werd in 2006 opgericht. 

Het trio verkent graag het uitgebreide strijktriorepertoire, van de geliefde 
meesterwerken tot minder bekende composities die volgens hen de 
moeite waard zijn om gehoord te worden. Zij werken nauw samen met 
componisten zoals Robin Holloway, Kerry Woodward, Arne Werkman 
en Reza Nakisa, en met musici waaronder hoboïste Pauline Oostenrijk en 
pianist Daniël Kramer. 

De drie hebben ook nog andere muzikale activiteiten. Zo zijn Justyna 
en Miriam beiden lid van het Residentie Orkest in Den Haag en is Julia 
een vooraanstaand altviooldocente aan verschillende conservatoria in 
Nederland. Verder treden Justyna en Julia regelmatig op in diverse andere 
kamermuziekensembles.

In 2019 heeft het trio de cd “After the Darkness” uitgebracht, die bestaat 
uit werken van Joodse componisten wier levens verwoest zijn in de 
Tweede Wereldoorlog door vervolging, moord of verbanning. De cd is 
beloond met prachtige recensies. Dat laatste geldt ook voor hun meest 
recente cd, “Celebrating Women!”, waarop nog niet eerder opgenomen 
strijktrio’s van vrouwelijke componisten uit de tweede helft van de 19e en 
eerste helft van de 20e eeuw staan. 

Tijdens hun optreden in Baarn zal het trio stukken uit “Celebrating 
Women” spelen, en wel die van de componisten Irene Britton Smith, 
Emmy Frensel Wegener en Dame Ethel Smyth.
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Zondag 19 maart 2023

Joris van Rijn 
(viool) en        
Hans Eijsackers 
(piano)

Joris van Rijn en Hans Eijsackers hebben al een lange succesvolle            
carrière als uitvoerend musicus achter de rug. Zij zijn sinds vele jaren 
goede  muzikale vrienden en spelen regelmatig samen in binnen- en 
buitenland. Hun repertoire is breed en hun liefde voor muziek is te horen 
in hun doorleefde en bevlogen spel.

Joris studeerde met onderscheiding af aan het Koninklijk                       
Conservatorium in Den Haag. Daarna zette hij zijn studie voort in 
New York aan de Juilliard School. Als solist speelde hij met diverse                                                                                                                      
symfonieorkesten, waaronder het Radio Filharmonisch Orkest.                 
Sinds 2002 is hij zelfs concertmeester van dit orkest. Bovendien fungeert 
hij regelmatig als gastconcertmeester in andere orkesten.

Kamermuziek speelt ook een belangrijke rol: Joris is lid van het Ruysdael 
Kwartet en van het Ensemble Cameleon en ook met het ROctet treedt hij 
vaak op.

Hans studeerde onder meer bij Gérard van Blerk en Jan Wijn. 
Hij behaalde in 1992 zijn diploma met onderscheiding aan het                                                                                                                                
Conservatorium van Amsterdam. Daarna studeerde hij aan de                                           
European Mozart Academy in Kraków. Hij treedt vaak op als solist, 
kamermusicus en liedbegeleider. Hij is verder ook werkzaam als            
docent: hij was jarenlang  docent aan het Koninklijk Conservatorium in           
Den Haag en is sinds 2013 werkzaam als Professor Liedgestaltung aan de  
Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf.

Joris en Hans zullen werken spelen van Bach, Schumann, Schubert 
en René Samson (1948-2019). Laatstgenoemde was een Nederlandse        
componist en chemicus, geboren in Suriname. 
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Zondag 23 april 2023

Barbican Quartet

Amarins Wierdsma (viool), 
Kate Maloney (viool),                       
Christoph Slenczka (altviool) 
en Yoanna Prodanova (cello)

Het Barbican Quartet is een jong, uitzonderlijk getalenteerd strijkkwartet. 
De vier leden van het kwartet komen uit heel verschillende windstreken: 
Nederland, Australië, Canada en Duitsland. Na het voltooien van hun 
opleiding in hun thuislanden besloten zij hun muzikale vorming voort 
te zetten aan de prestigieuze Guildhall School of Music and Drama in 
de Londense wijk Barbican waar ze elkaar ontmoetten. Het klikte tussen 
de vier en dat leidde in 2014 tot de oprichting van het Barbican Quartet. 
Dat dit een goede beslissing was werd al spoedig bevestigd door het 
winnen van het Martin in the Fields Kamer Muziekconcours in Londen 
en de eerste prijs en publieksprijs van het Internationaal Joseph Joachim 
Kamermuziek Concours in Weimar.

Het is nu een veel gevraagd strijkkwartet dat concerten geeft in heel 
Europa. Maar het wil zich ook nog verder ontwikkelen: in Madrid 
studeert het bij Günter Pichler, voormalig primarius van het Alban Berg 
Kwartet en sinds 2017 is het kwartet in residence bij de Nederlandse 
Strijkkwartet Academie in Amsterdam.

Ze spelen van Beethoven het strijkkwartet, opus 132, en van de  Bulgaars-
Britse componiste Dobrinka Tabakova "the Ear of Grain".
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Zondag 4 juni 2023

David Kadouch    
(piano)

David Kadouch is afkomstig uit Nice en begon in die stad ook zijn     
muzikale opleiding.  Hij vervolgde zijn opleiding aan het conservatorium 
van Parijs bij  Jacques Rouvier en later in Madrid bij Dmitri Bashkirov. 
Verder volgde hij master classes bij Maurizio Pollini, Murray Perahia, 
Daniel Barenboim en Maria João Pires.

David heeft prijzen gewonnen bij het Internationale Beethoven Concours 
in Bonn in 2005 en bij de Leeds International Piano Competition in 2009. 
Hij is in 2011 bij de Classical Music Awards uitgeroepen tot “Young artist 
of the year”.

Zijn repertoire beperkt zich niet tot de bekende klassieke pianowerken. 
Hij speelt ook minder bekende, moderne composities.

Bij de keuze van zijn programma heeft David zich laten inspire-
ren door de steenrijke mecenas prinses Winnaretta de Polignac, de                   
dochter van Isaac Singer, de uitvinder van de naaimachine. Zij heeft            
begin 1900 in Parijs aan de Avenue George Mandel in de stijl van de 18de 
eeuw een monumentaal pand - met concertzaal - later bouwen, waar ze              
componisten zoals  Poulenc, Ethel Smyth, Szymanovski en Reynaldo 
Hahn ontving. David zal composities van deze componisten spelen en 
zal ook iets over hun leven vertellen waarbij hun homoseksualiteit niet 
onvermeld zal blijven. 



Het bestuur van de Baarnse Muziekkring

In 2022 heeft de samenstelling van het bestuur van de Baarnse Muziekkring een wijziging 
ondergaan. Aan het eind van het vorige seizoen heeft Roel Drost het bestuur verlaten. 
Hij heeft ruim 8 jaar de communicatie verzorgd. Zijn functie zal worden overgenomen 

door Ewa Maria Wagner, schrijfster en altvioliste.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

Sebastian Koloski, voorzitter en programmering
Jacobien Rozemond, programmering

Herman Hallie, secretaris en penningmeester
Lies Gelijsteen, reserveringen
Theo Storimans, webmaster

Ewa Maria Wagner, communicatie

Het bestuur bij Kasteel Groeneveld. Van links naar rechts:
Theo Storimans, Herman Hallie, Lies Gelijsteen, Jacobien Rozemond, Sebastian Koloski  

en Ewa Maria Wagner.



Er zit ook muziek in de boekhandel! 




