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Het belooft weer een fantastisch seizoen Vriendenconcerten te worden 
waarin we persoonlijke concerten combineren met verrassende 

activiteiten. Zo ontvangen we twee winnaars van De Nederlandse 
Muziekprijs én een compleet orkest. Ook organiseren we o.a.  
een wandeling door de oude binnenstad van Amsterdam en  

een wijn- en whiskeyproeverij. 

En er liggen nog diverse andere extraatjes in het verschiet. We zijn zeer 
verheugd met onze samenwerking met de nieuwe KHL aan de 

Oostelijke Handelskade. In het intieme zaaltje van dit sfeervolle 
‘koffiehuis’ zullen wij diverse workshops en evenementen organiseren. 

De masterclasses en workshops hebben inmiddels een vaste plek 
gekregen in onze programmering. Hier zijn wij trots op! 

De filosofie hierachter is dat vooraanstaande musici de deelnemers 
weten te inspireren met hun passie voor de muziek én hun 

vakmanschap. Ook het publiek krijgt zo een kijkje in de keuken van 
een uitvoerend musicus. Dit geeft een extra dimensie als men hem of 
haar daarna zelf aan het werk ziet bij één van onze concerten en na 

afloop ook kan ontmoeten. 

Kortom, de serie Vriendenconcerten biedt u dit seizoen meer dan 
alleen bijzondere concerten. Wij zien u graag!

     

Het bestuur van de Stichting Vriendenconcerten

Het huwelijk van Theepot en Deksel is in 
gevaar! De verleidelijke Garde heeft Theepot 
gekust… Bezem daagt Vaatdoek uit tot een 
duel om de hand van Deksel. Wie eindigt 
met wie in dit knotsgekke programma waar 
swingend keukengerei de Charleston en de 
Tango dansen? Naast dit keukendrama van 
Martinuº staat op het menu o.a. jazzy Café 
Music van de Amerikaan Paul Schoenfield. 
Van deze keukensoap loopt het water in de 
mond… En ook daar is aan gedacht. 

Geschikt voor jong* en oud! 

* voor iedereen vanaf circa 8 jaar

BOHUSLAV MARTINUº   
La Revue de Cuisine voor sextet

PAUL SCHOENFIELD 
Café Music voor pianotrio 

– pauze –

ALFREDO CASELLA
Serenata voor klarinet, fagot, trompet,  
viool en cello 

GENE DE PAUL/KWEKSILBER  
I’ll remember April voor sextet

ZONDAGMIDDAG 

2 oktober
2016
AANVANG 15:30

Ido Jan Stalman  – trompet
David Kweksilber – klarinet
Remko Edelaar – fagot
Sjaan Oomen – viool 
Pamela Smits – cello
Maarten den Hengst – piano

Keukensoap



Chopin had een hekel aan het geven van 
openbare concerten in grote zalen. Daarom 
speelde hij, net als Liszt en Schubert, 
vaak in salons voor een kleine groep goede 
vrienden en bewonderaars. De artistiek 
leiders van de Vriendenconcerten - Pamela 
Smits en Maarten den Hengst – zullen 
in een feeërieke omgeving en met een 
hoogromantisch programma de sfeer van 
weleer oproepen.

Laat u zich tijdens de donkere dagen van 
het jaar verwarmen door muziek in sfeervolle 
salonsetting met kaarslicht en een goed glas 
whiskey!

*inclusief whiskeyproeverij

Pamela Smits – cello
Maarten den Hengst – piano

FRANZ SCHUBERT
Arpeggione sonate

FRANZ LISZT
La lugubre gondola  

HEITOR VILLA-LOBOS
Black Swan

– pauze –

FRANZ LISZT
Romance Oubliée

FRÉDÉRIC CHOPIN
Sonate voor cello en piano in g klein opus 65

CHARLES MARTIN LOEFFLER 
Rapsodie ‘La Cornemuse’ voor trio
(geïnspireerd op een gedicht van Rollinat)

PIERRE MAX DUBOIS
Ballade Medievale voor hobo en piano

PAULINE OOSTENRIJK
Treurig, Vrolijk, Stout en Onbeschaamd. 
Over schalmei- en doedelzakspelers in 
Middeleeuwse teksten.

VIKTOR KALABIS
Der Dudelsackpfeifer voor hobo en piano

– pauze –

BÉLA BARTÓK
3 Volksliederen & de Doedelzakspeler voor 
hobo en piano

BÉLA BARTÓK
Roemeense Volksdansen voor cello en piano

MIKHAIL GLINKA 
Trio Pathétique in d klein

Romantiek in 
de Salon

ZONDAGMIDDAG  

13 november
2016
AANVANG 15:30

ZATERDAGAVOND

17 december
2016
AANVANG 20:00 

Pauline Oostenrijk - hobo
Pamela Smits - cello
Maarten den Hengst - piano

'Menig pijper belandde volgens de verhalen 
in de hel, wegens het aanzetten tot onkuis 
gedrag.’ - Pauline Oostenrijk

De doedelzak behoort tot de schalmei-
achtige blaasinstrumenten en is daarmee 
familie is van de hobo: hét instrument 
waarmee Pauline Oostenrijk een grote 
muzikale carrière heeft opgebouwd. 
Pauline is niet alleen hoboïste maar 
ook Neerlandica. Zij heeft onderzoek 
gedaan naar Middeleeuwse teksten over 
schalmeiblazers en doedelzakspelers.  
En die zijn niet altijd even keurig geweest, 
zo zal blijken uit de teksten die worden 
voorgedragen. 

De Doedelzakspeler
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Met contrabassist Rick Stotijn heeft 
Stichting Vriendenconcerten weer een 
musicus van formaat te gast. Rick wordt 
vandaag de dag gezien als één van de 
meest vooraanstaande contrabassisten in de 
wereld. In 2013 ontving hij de Nederlandse 
Muziekprijs, de hoogste onderscheiding 
voor jonge getalenteerde musici. 

De jury schreef over hem: 
‘Contrabassist Rick Stotijn in een veelzijdig 
musicus met een ontroerende muzikaliteit 
en overrompelende virtuositeit’.

Turn up the Bass is een verrassend 
programma waarin alle denkbare 
mogelijkheden van de contrabas aan bod 
komen. Niet alleen staat de Nederlandse 
première van het dubbelconcert van 
de klassieke componist Vanhal op het 
programma - oorspronkelijk voor 2 fagotten 
en orkest - maar ook zullen de bluegrass 
noten en onaardse klanken van Meyer en 
Gubaidulina te horen zijn.

JOHANN BAPTISTE VANHAL 
Dubbelconcert voor cello, contrabas en 
orkest 

MIECZYSLAW WEINBERG
Uit de sonate voor solo contrabas:  
Adagio en Allegretto

EDGAR MEYER
Duo voor cello en contrabas

– pauze – 

SOFIA GUBAIDULINA 
Pantomime voor contrabas en piano

GIOACCHINO ROSSINI
Duet in D groot voor cello en contrabas
      
DMITRI SHOSTAKOVICH
Five pieces

Turn up the BassRick Stotijn - contrabas
Pamela Smits - cello
Maarten den Hengst - piano

ZATERDAGOCHTEND & MIDDAG  

28 januari 
2017
10:00 - 18:00 

ZATERDAGAVOND

4 februari
2017
AANVANG 20:00 

‘Rick Stotijn is a first rate virtuoso, a real master of his instrument’ 
‘Stotijn let his bass sing, his technique is phenomenal’  
 
Rick Stotijn ontving in 2013 de Nederlandse Muziekprijs, 
de hoogste onderscheiding voor jonge getalenteerde musici. 
Hij speelde als solist met vele orkesten zoals het Swedish 
Radio Symphony Orchestra, Amsterdam Sinfonietta, het 
Residentie Orkest en het Radio Philharmonisch Orkest, die 
aan de componist Martijn Padding opdracht gegeven heeft een 
basconcert voor Rick te schrijven. Ook andere componisten 
hebben nieuw werk voor hem geschreven, zoals Kees Olthuis, 
Michael van der Aa, Ned Rorem en Britta Byström.

Rick is ook een veelgevraagd kamermusicus en speelt 
regelmatig samen met musici als Janine Jansen, Julian 
Rachlin, Mischa Maisky, Christianne Stotijn, Liza Ferschtman 
en vele anderen. Hij heeft twee cd’s uitgebracht die beide 
lovende kritieken ontvingen.  

Momenteel is Rick aanvoerder contrabas bij het Swedish 
Radio Symphony Orchestra en voert ook regelmatig de 
basgroep aan bij o.a. het London Symphony Orchestra, 
Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Chamber Orchestra of 
Europe.  Daarnaast is hij sinds 2015 Professor Kontrabass aan 
de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf en hoofdvak 
docent contrabas aan het Conservatorium in Amsterdam.

Rick Stotijn speelt op een Rafaele & Antonio Gagliano 
contrabas, beschikbaar gesteld door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds.

De Nieuwe KHL    
Oostelijke Handelskade 44 
1019 BN Amsterdam.
khl.nl

Contrabassist Rick Stotijn geeft 
dit seizoen een masterclass 
in de serie Vriendenconcerten 
voor zowel contrabassisten als 
kamermuziekensembles. Deze 
masterclass vindt plaats in  
De Nieuwe KHL te Amsterdam 
en staat open voor alle strijkers, 
vakstudenten en jong talent. 
Zowel solisten als ensembles zijn 
welkom! 

Entree voor toehoorders gratis.

Deelnemers kunnen zich 
aanmelden via de website. 
Nadere informatie volgt medio 
december 2016 op  
www.vriendenconcerten.nl

Masterclass
CONTRABAS EN KAMERMUZIEK
DOOR RICK STOTIJN
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In het eerste seizoen in de Zuiderkerk 
maakten pianisten Ivana Alkovic en Maarten 
den Hengst grote indruk met hun vertolking 
van Stravinsky’s ballet Petroushka voor vier 
handen op één piano. Reden genoeg om 
ze weer terug te vragen, en ditmaal in een 
bijzonder programma voor twee vleugels! 

Naast de hoogromantische tweede Suite 
van Rachmaninoff en het opzwepende 
Scaramouche van Milhaud staat er een 
wereldpremière op het programma: ‘Your 
Blue My Purple’. Deze suite is speciaal 
geschreven voor pianoduo Amacord door de 
Schotse componiste Genevieve Murphy. In 
het afgelopen seizoen ontving zij de eervolle 
opdracht te schrijven voor Camerata RCO 
en het Ex Novo Ensemble, en waren haar 
werken te horen in o.a. het Concertgebouw 
en het Teatro la Venice. 

In de pauze kunt u bijkomen tijdens een 
wijnproeverij aangeboden door Wijnkoperij 
De Hermitage. 

J.S. BACH
Schafe können sicher weiden 

GENEVIEVE MURPHY 
Your Blue My Purple

DARIUS MILHAUD 
Scaramouche, Suite voor 2 piano’s 
opus 165b

– pauze – 

Wijnproeverij door vinoloog  
Sander Salburg van  
Wijnkoperij de Hermitage 

SERGEI RACHMANINOFF
Suite nr. 2

Dit concert wordt mede mogelijk 
gemaakt door Evert Snel Piano’s en 
Vleugels en Wijnkoperij de Hermitage. 

Your Blue 
My Purple

Pianoduo Amacord:
Ivana Alkovic - piano 
Maarten den Hengst - piano

ZATERDAGAVOND

29 april
2017
AANVANG 20:00 

LUIGI BOCCHERINI
Strijkkwintet ‘La musica notturna delle 
strade di Madrid’ 
  
WILLEM DE FESCH
Sonate voor 2 violen opus 1 nr.1

JACOBUS NOZEMAN
Sonate voor viool en basso continuo

ANTONIO VIVALDI
Concert voor viool & cello en orkest in 
Bes groot, RV547

– pauze –

LUIGI LOCATELLI
Sonate opus 8 nr. 10 voor viool & cello 
en b.c.
 
FRANCESCO GEMINIANI
Sonate in d klein opus 5 nr.2 voor 2 
celli en b.c. 

ARCANGELO CORELLI 
Concerto Grosso in D groot opus 6 nr.1

ZONDAGMIDDAG  

19 maart
2017
AANVANG 15:30

Pamela Smits - cello met Camerata Delft:
Quirine van Hoek - viool
Judith Verona Martìn - viool
Ruben Sanderse - altviool
Lotte Beukman - cello
Andrew Clark - klavecimbel
Elly van Munster - theorbe

14.15 Wandeltocht* 
Herbert van Hasselt, voormalig directeur van de 
Oude Kerk Amsterdam, neemt u mee langs de 
straten van de oude binnenstad van Amsterdam, 
daar waar enkele componisten die op het 
concertprogramma staan ook hebben gewoond. 

‘Een nieuw geluid in oude muziek’

Camerata Delft staat voor persoonlijke, fantasievolle 
uitvoeringen van voornamelijk 17e- en 18e-eeuwse 
kamermuziek op bijzondere locaties. Het ensemble 
speelt oorspronkelijke barokmuziek met een ‘nieuw 
geluid’. De variatie in bezetting en instrumentarium 
in combinatie met hecht en levendig samenspel 
leidt tot sprankelende en inspirerende optredens.
Celliste Pamela Smits en Camerata Delft slaan 
met veel plezier de handen ineen tijdens dit 
barokprogramma met muziek van Italiaanse en 
Nederlands bodem.

*14:15 verzamelen bij De Zuiderkerk! Aanmelden 
wandeltocht via www.vriendenconcerten.nl

La Venezia 
del Nord
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ANTONÍN DVOR̆ÁK  
Serenade voor Strijkers  

WINNAAR BRITTEN CONCOURS 2017 
(cello of altviool) speelt solo met het orkest

– pauze – 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Tripelconcert voor viool, cello,  
piano en orkest

Tripelconcert

Masterclass & Workshops

Floor Le Coultre - viool
Pamela Smits - cello
Maarten den Hengst - piano
Britten Jeugd Strijkorkest 
o.l.v. Loes Visser - dirigente

‘Tones sound, and roar and storm about me 
until I have set them down in notes.’ 
- Ludwig van Beethoven

Het gebeurt niet vaak dat je Beethovens 
Tripelconcert in een ‘kamermuziek’-serie 
te horen krijgt. Drie solisten maar liefst, 
ondersteund door een geheel orkest! 

Rijzende ster Floor Le Coultre, Pamela 
Smits en Maarten den Hengst voeren dit 
monumentale werk uit met het Britten 
Jeugd Strijkorkest. Dit orkest met talentvolle 
jonge strijkers staat onder de bezielende 
leiding van Loes Visser en is speciaal voor 
dit concert uitgebreid tot kamerorkest. 
Voor de pauze hoort u de winnaar van het 
Britten Concours 2017 en Dvor̆áks prachtige 
serenade voor strijkers.

Een mooier slotconcert van seizoen 2016 
-2017 kunnen we ons niet wensen! 

ZATERDAGAVOND  

3 juni 2017
AANVANG 20:00

De afgelopen twee jaar heeft Stichting Vriendenconcerten 
masterclasses en workshops georganiseerd voor o.a. cello, slagwerk, 

koperblazers en piano. De docenten waren musici uit onze 
concertseries. Met hun passie voor de muziek en uitmuntend 

vakmanschap wisten zij zowel deelnemers als publiek te inspireren.

Stichting Vriendenconcerten is zeer verheugd dat we dit seizoen weer 
diverse workshops en een Masterclass kunnen organiseren. Naast 

diverse workshops aan het Britten Jeugd Strijkorkest, gegeven door 
onze artistieke leiding, staat er een workshop houtblazers door Pauline 
Oostenrijk gepland en een masterclass door contrabassist Rick Stotijn!
Houd onze website www.vriendenconcerten.nl en onze Facebookpagina 

in de gaten voor de data en meer informatie.

Bestuur Stichting Vriendenconcerten
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Volwassenen
Entreeprijs aan de kassa  €  18,50
Voorverkoop  € 16,50 
Vrienden   € 15,00

Kinderen
Kinderen van 10 tot 18 jaar  € 10,00 
Kinderen tot 10 jaar  gratis

Studenten 
Op vertoon van geldige 
studentenkaart  € 10,00

Groepskorting: alleen in de voorverkoop!
bij bestellingen van 4 of meer kaarten 
per kaart  € 15,00 

Profiteer van abonnementskortingen! 
   
Abonnementsprijzen
7 concerten  € 100,00
6 concerten  € 90,00 
5 concerten € 75,00 
4 concerten € 60,00

Abonnementsprijzen Vrienden
7 concerten  € 90,00
6 concerten  € 82,50 
5 concerten € 70,00 
4 concerten € 57,50

Stichting Vriendenconcerten
ABN AMRO: NL45 ABNA 0537 6046 93

Kaarten en reserveringen
www.vriendenconcerten.nl
Telefoon: +31 6 1992 6938
info@vriendenconcerten.nl

Zaal en kassa open
30 minuten voor aanvang van een concert
Zaterdag vanaf 19:30 uur
Zondag vanaf 15:00 uur

ENTREE EN ABONNEMENTEN STEUN STICHTING VRIENDENCONCERTEN
EN WORD VRIEND VAN ONS
Met de steun van Vrienden staat Stichting 
Vriendenconcerten sterk en kan zij blijven 
bouwen aan een toekomst waarin top kwaliteit 
in de (klassieke) muziek voorop staat. 
Vrienden dragen bij aan ontwikkeling van 
randprogrammering, verrassende concerten 
en programma’s. 

Stichting Vriendenconcerten heeft in korte 
tijd al veel bereikt:
•  Reguliere concerten en  masterclasses 
•  Onvergetelijke muzikale momenten in 

 combinatie met culinaire proeverijen
•  Verrassende randprogrammering
•  Een begrip in de buurt en een stijgend 

publieksaantal
•  Erkenning door gerenommeerde fondsen en 

toekenning culturele ANBI-status 

Vriend worden
Graag verwelkomen wij u als nieuwe Vriend. 
Als dank voor uw Vriendschap geniet u 
van kortingen, exclusieve aanbiedingen en 
 speciale Vriendenaanbiedingen. Word Vriend 
à € 35 per jaar, of Gezinsvriend* à € 50 per 
jaar. Meldt u zich aan als nieuwe Vriend via 
www.vriendenconcerten.nl

* geldig voor alle leden van een gezin

Exclusief voor Vrienden
•  Als eerste reserveren voor het nieuwe seizoen
•  Exclusieve Vriendenkorting: u betaalt als 

Vriend € 15,- voor een kaartje i.p.v. de 
 reguliere € 18,50

•  Exclusief Vriendennieuws met kijkjes  achter 
de schermen en winacties  

•  Vriendenpas met een unieke code

Doneren
Stichting Vriendenconcerten is als culturele 
ANBI geregistreerd. Steeds meer mensen 
besluiten een cultureel doel te ondersteunen 
met een gift. U kunt vanwege de culturele 
ANBI-status profiteren van een extra belas-
tingaftrek. Dankzij de Geefwet kunt u bij uw 
 belastingaangifte uw schenking nu verhogen 
met een ‘culturele multiplier’ van 25%. 
 (afhankelijk van bepaalde voorwaarden).

Voor meer informatie over Stichting Vrienden-
concerten, zie www.vriendenconcerten.nl of 
neem contact op via info@vriendenconcerten.nl



De serie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Het Kersjes Fonds
Ars Donandi
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Stichting Mundo Crastino Meliori
Stichting Vier het Leven
Stichting Present
Stichting Amsta

Onze donateurs

like ons op Facebook/vriendenconcerten

BEDANKT!

- Voor APK en Alle werkzaamheden aan uw auto -

‘T AMSTERDAMMERTJE‘T AMSTERDAMMERTJE

Heel graag willen wij de sponsoren, donateurs, vrijwilligers, Vrienden en het bestuur van de 
stichting Vriendenconcerten danken voor hun steun en actieve rol bij de totstandkoming van 
deze mooie nieuwe concertserie. 

Maar ook u, ons publiek, willen we hartelijk danken voor jullie komst. Zonder jullie geen 
concerten! We zien u graag terug in de Zuiderkerk of op locatie tijdens een van onze 
workshops/masterclasses.

Pamela Smits en Maarten den Hengst   
Artistieke leiding 

Voor meer informatie over de serie Vriendenconcerten 
en/of Stichting Vriendenconcerten: www.vriendenconcerten.nl

Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam

(020) 308 03 99
www.zuiderkerkamsterdam.nl

Gesitueerd tussen het Waterlooplein 
en de Nieuwmarkt.

Metrostation Nieuwmarkt, uitgang 
Nieuwe Hoogstraat.

Drie parkeergarages op loopafstand.
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www.vriendenconcerten.nl


