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New European Ensemble
Eduardo Paredes Crespo | viool
Rada Ovcharova | viool
Emlyn Stam | altviool
Willem Stam | cello
Hanna Shybayeva | piano

Glenn Gould
(1932-1982)

Strijkkwartet 1 (1953-1955)

Pauze
Dmitri Shostakovich
(1906-1975)

Piano Kwintet (1940)
Prelude: Lento
Fugue: Adagio
Scherzo: Allegretto
Intermezzo: Lento
Finale: Allegretto

New European Ensemble is in snel tempo een van de meest innovatieve,
levendige en veelzijdige ensembles voor nieuwe muziek geworden. Het
heeft vele onderscheidingen ontvangen in de internationale pers voor zijn
'besmettelijk enthousiasme' (Nutida Musik) en 'excellent optreden’. (De
Volkskrant)
Het ensemble is opgericht in 2008 en bestaat uit jonge solisten, kamermusici en orkestleiders uit heel Europa. Het aantal musici in het ensemble
varieert van 3 tot 25 spelers.
New European Ensemble trad op in de belangrijkste concertzalen in
Nederland, waaronder het Muziekgebouw aan 't IJ (Amsterdam), De
Doelen (Rotterdam) en de Dr. Anton Philipszaal (Den Haag). In 2010
creëerde het ensemble een samenwerkingsproject met Amnesty
International. In 2010 was het New European Ensemble ensemble in
residence bij het White Crow Music Festival in Leiden. Het ensemble is
ook te horen op festivals als Music and Art Around (SE), Zwolle Chamber
Opera Festival (NL), Festival Dag in de Branding (NL) en de Antillen
Festival (NL).
In oktober 2010 ging het ensemble naar Zweden met uitvoeringen in
Stockholm, Göteborg en Malmö. In 2011 was het ensemble voor de eerste
keer in het Verenigd Koninkrijk.
Het ensemble is te horen in tal van radio- en televisie-uitzendingen, zowel
in Nederland als in het buitenland.
Het New European Ensemble is actief betrokken bij projecten in het
onderwijs en bij maatschappelijke activiteiten.

S t i c h t i n g Vr i e n d e n K a m e r m u z i e k ’s - H e r t o g e n b o s c h
U wordt Vriend voor € 100,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 60,-.
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062, NL78RABO0116241608
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl
De rozen zijn
aangeboden door

