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SELDOM SENE BLOKFLUITKWINTET 
Ruth Dyson • Eva Gemeinhardt • Hester Groenleer • 

Stephanie Brandt • María Martínez Ayerza 

S c i n t i l l e  d i  M u s i c a  
Muzikaal vuurwerk uit vier eeuwen 

Robert Johnson A Knell 
(ca. 1500-ca. 1560) Londen, British Library, Add. MS. 31390 
   
Anthony Holborne Pavan: The Image Of Melancholy  
(ca. 1545-1602) Almayne: The Fruit of Love & Almayne 

Pavans, Galliards, Almains and Other  
Aeirs ..., Londen, 1599 

Hermann Robert Frenzel Aus Tiefer Not Schrei’ ich Zu Dir (Largo) 
(1850-1928)  Der moderne Organist, Leipzig, 1910 

Max Reger  Aus Tiefer Not Schrei’ ich Zu Dir  
(1873-1916)  (Sehr langsam) 
 Nr. 3 aus 52 Choralvorspiele für Orgel, Op. 67 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch

entree €9,- | vrienden gratis 



Aspasia Nasopoulou Lelia Doura (2012) **  
(*1972) Opgedragen aan Seldom Sene. Winnaar 

van de Donemus Aanmoedigingsprijs voor 
Vrouwelijke Componisten 

Johann Sebastian Bach Fantasia BWV 904  
(1685-1750) 

Samuel Scheidt Canzon à 5 Voc. Super O Nachbar Roland 
(1587-1654)  Ludi Musici, Hamburg, 1621.  

Johann Sebastian Bach  Brandenburgs Concert Nr. 6 BWV 1051, 
Deel 1  

 Arrangement door María Martínez Ayerza 

Paul Leenhouts Quo Quondam Victa Furore (2014) **  
(*1957) Gehonoreerd door het Fonds Podiumkunsten 
  
Henry Purcell Fantazia Upon One Note 
(1659-1695) Nagel's Musik-Archiv, No.58, Hannover 1930 

William Byrd Browning 
(1543-1623) British Museum, London, Add MSS 17792-6  

** gecomponeerd voor Seldom Sene  
 



Het in Amsterdam gevestigde blokfluitkwintet Seldom Sene ontstond uit 
gedeelde passie en werd opgericht in 2009. De vijf musici vonden elkaar 
door hun interesse in de uitvoeringspraktijk van zowel oude als nieuwe 
muziek en zij bundelen hun krachten op het gebied van creativiteit, 
muziekwetenschappen, improvisatie en ongekende virtuositeit. Met 
inventieve en gevarieerde programma's schittert Seldom Sene in alle 
aspecten van ensemblespel en speelt met “kracht, precisie en zeer veel 
expressiviteit” (Gustavo Beytelmann, Illzach 2011). 
 
De leden van Seldom Sene studeerden allen aan het Conservatorium van 
Amsterdam, een studie die zij succesvol hebben afgesloten. Het kwintet 
beschikt over een collectie van meer dan vijftig blokfluiten in alle soorten 
en maten: zij bespelen de prachtige renaissance-consortinstrumenten van 
Bob Marvin, Francesco Li Virghi & Ture Bergstrøm, naast de moderne 
hoekige modellen van Herbert Paetzold. Ook beschikken zij ook over een 
variëteit aan barokke instrumenten en delicate middeleeuwse cilindrische 
blokfluiten. 
 
Op zoek naar repertoire voor de groep viel vanaf het begin een In Nomine 
van de Engelsman Christopher Tye (ca. 1505-ca. 1572) in het oog. Dit 
korte werkje, met de titel Seldom Sene, is opvallend van schoonheid, 
precisie en ritmische complexiteit en het vat daardoor het doel en de 
motivatie van het ensemble precies samen: het uitvoeren van indruk-
wekkend repertoire voor kwintet op een manier die zelden gehoord of 
gezien is. 

In oktober 2009 debuteerde Seldom Sene tijdens het Concours 
International d’Ensembles de Flûtes à bec in Le Mans (Frankrijk), waar het 
ensemble de eerste prijs won. Juryvoorzitter Frédéric De Roos prees het 
ensemble met de constatering: “Seldom Sene blinkt uit vanwege zijn 
buitengewone muzikale interpretatie en schitterende repertoirekeus”. In 
maart 2011 werd aan Seldom Sene unaniem de Prix d'Interprétation 
toegekend van de toonaangevende International Chamber Music 
Competition in Illzach (Frankrijk). Op 6 september 2014 mochten de 
musici de eerste prijs, de publieksprijs en de persprijs in ontvangst nemen 
op het prestigieuze Internationale Van Wassenaer Concours voor oude 
muziek ensembles, geïntegreerd in het Festival Oude Muziek Utrecht. 
  



Seldom Sene wordt alom geprezen om “de uitmuntende muzikale 
interpretatie en prachtige repertoirekeuze” (Frédéric de Roos, 2009) en 
concerteert in befaamde series en op festivals in heel Europa. Hun 
debuut-cd Taracea verscheen in september 2014.  

 

S t i c h t i n g  V r 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 

D e  r o z e n  z i j n   
a a n g e b o d e n  d o o r
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