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AIR Ensemble 

Casper Donker | viool 
Francoise van Varsseveld | viool 

Maartje van Lent | altviool 
Karen Schudde | cello 

Karen Langendonk | mezzosopraan 

J. Haydn Arianna a Naxos 
(1732-1809) 

A. Dvořák Strijkkwartet op. 96 Amerikaanse 
(1841-1904)  Allegro ma non troppo 
 Lento 
 Molto vivace 
 Finale: Vivace non troppo 

P a u z e  

M. de Falla Siete Canciones Populares Españolas 
(1876-1946) El Paño Moruno 
 Asturiana 
 Jota 

E. Schulhoff Uit vijf stukken voor strijkkwartet 
(1894-1942) Alla valse viennese 
 Alla tango milonga 
 Alla tarantella 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P.I. Tjaikovski Lied der Zigeunerin  
(1840-1893)  

X. Montsalvatge Canciones negras 
(1912-2002) Cancion de cuna para dormir a un negrito 
 Canto negro 

Het AIR ensemble is in 2005 opgericht door een aantal jonge, bevlogen 
Nederlandse musici. Leden van de groep spelen in diverse Nederlandse 
symfonieorkesten en ensembles. De doelstelling van dit professionele 
kamermuziekensemble is om op hoog muzikaal niveau een zeer 
gevarieerd klassiek repertoire te presenteren aan een breed publiek. 
Tijdens de concerten worden, in originele en spannende combinaties, 
composities uit verschillende klassieke stijlen en tradities ten gehore 
gebracht. De flexibele bezettingen, variërend van strijk- en fluitkwartet tot 
concertaria met mezzo-sopraan en volledig ensemble, dragen bij aan het 
avontuurlijke karakter van de optredens. Een aantal arrangementen op het 
repertoire is van eigen hand. 

In 2005 heeft het ensemble zijn eerste tournee gemaakt naar Zuid-Frank-
rijk. Er volgde een uitnodiging om het daaropvolgende jaar terug te keren 
voor een nieuwe serie concerten. Het thema van deze laatste tournee (in 
de zomer van 2006) was Mozart en voyage: een muzikale reis door tijd en 
ruimte aan de hand van deze grote componist. Tijdens beide tournees 
werd een tiental goedbezochte en enthousiast ontvangen concerten 
gegeven in kerken, kastelen en culturele centra. In september 2006 heeft 
het ensemble nogmaals een aantal concerten gegeven in de omgeving 
van Toulouse. Vervolgens werd in mei 2007 een zeer succesvolle tournee 
gemaakt naar de Algarve in Portugal. In het najaar 2008 werd het ACG 
opnieuw uitgenodigd voor een aantal optredens in de Algarve. Daarnaast 
speelt het ensemble in verschillende bezettingen regelmatig op de 
Nederlandse podia. 
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