Programma

Kamermuziek
17 januari 2015, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch

Amsterdam Wind Quintet
Tim Wintersohl | fluit
Marije Clemens | hobo
Hanka van Doesum-Clout | klarinet
Allard Robert | hoorn
Marijke Zijlstra | fagot

Bijzonder Holland(s) - Muziek uit Nederland
J.P. Sweelinck
(1562-1621)

Mein Junges Leben hat ein End

W. de Fesch
(1687-1757)

Trio-Sonate voor fluit, hobo en fagot

J. Röntgen
(1855-1932)

Serenade

Pauze
W. Pijper
(1894-1947)

Quintet

R. Escher
(1912-1980)

Air pour charmer un lézard | fluit solo

J. Andriessen
(1925-1996)

Sciarada spagnuola (1962)

Het Amsterdam Wind Quintet is opgericht in 2006 en geeft sindsdien
niet alleen kamermuziekconcerten door heel Nederland maar heeft ook
een internationale reputatie weten op te bouwen. Hoogtepunten in de
geschiedenis van het Amsterdam Wind Quintet waren concerten in het
bijzijn van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, diverse optredens in
het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam en live optredens in het
Radio 1 programma Vroege Vogels, bij Radio 4, Radio West en L1 Radio
Limburg. In 2013 heeft het Amsterdam Wind Quintet een CD opgenomen
voor het Duitse label Concustic met de titel Leise hör' ich Blüten fallen met
muziek van Ibert, Ravel, de Wit and Domenech. In 2014 tourde het
ensemble door China waar het onder andere optrad in het National Centre
for the Performing Arts in Beijing en het Chongqing Guotai Arts Center.
Naast het spelen van het concert repertoire voor blaaskwintet gaat het
ensemble graag projecten aan met andere kunstdisciplines. Zo kwam het
ook tot een samenwerking met dichter Erik Menkveld, acteur Roelant
Radier, stand-up comedian Fred Zuiderwijk, bariton Marcel van Dieren,
mezzosopraan Talitha van der Spek en bastrombonist Michael Eversden.
Het ensemble hecht veel waarde aan het uitvoeren van Nederlandse en
hedendaagse muziek. In dit kader speelden de vijf blazers onder meer
wereldpremières van Henry Kelder, Johan de Wit, Joke van Dal en
James Kazik.
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