
Programma 

Kamermuziek 
15 oktober 2020, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

RIETVELD ENSEMBLE 
Elisabeth Perry | viool 

Richard Wolfe | altviool 
Matthias Naegele | cello 

Nancy Braithwaite | klarinet 
 

 
Concert 12.00 uur 
 
W. A. Mozart Kwartet in Bes groot, opus 79 (uitgegeven in 1799) 
(1756-1791) voor klarinet, viool, altviool, cello (oorspronkelijk voor 

viool en piano, KV 378/317d) 
1. Allegro moderato 
2. Andante sostenuto e cantabile 
3. Rondo: Allegro  

 
Zoltán Kodály Duo, opus 7 (1914) (viool en cello) 
(1882-1967)       Allegro serioso, non troppo 

     Adagio – Andante 
     Maestoso e largamente, ma non troppo lento – Presto 

 
 
 
 
Concert 13.15 uur 
 
W. A. Mozart Kwartet in Bes groot, opus 79 (uitgegeven in 1799) 
(1756-1791) voor klarinet, viool, altviool, cello (oorspronkelijk voor 

viool en piano, KV 378/317d) 
Allegro moderato 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



 
L. van Beethoven            Strijktrio in Es groot, opus 3 (vóór 1794) 
(1770-1827) Allegro con brio 

 Andante 
 Menuetto: Allegretto 
 Adagio 
 Menuetto: Moderato 

 Finale: Allegro 

 

 

Het Rietveld Ensemble is een kamermuziekgroep bestaande uit topmusici met een 

internationale achtergrond en gevestigd in Utrecht. 

De leden zijn conservatoriumdocenten, solisten en hoofdrolspelers in grote 

Nederlandse orkesten, waaronder Elisabeth Perry (concertmeester van het Radio 

Filharmonisch Orkest en hoofdvakdocent viool aan het Utrechts Conservatorium) 

Richard Wolfe (1e altist van het Nederlands Kamerorkest en hoofdvakdocent altviool 

aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht), Matthias Naegele (internationale 

cello-solist en kamermusicus) en Nancy Braithwaite (hoofdvakdocent klarinet en 

kamermuziek aan het Rotterdams Conservatorium). Naast het uitvoeren van 

kamermuziek uit de klassieke periode, de romantische periode en de 20e en 21e 

eeuw, heeft het ensemble ook een nauwe werkrelatie met een aantal levende 

componisten en geeft het regelmatig wereldpremières van hun werken. Sinds 

september 2014 zijn ze gastheer van de concertserie "Rietveld Ensemble and 

Friends", die plaatsvindt op de Kathedrale Koorschool in Utrecht en in de English 

Reformed Church in Amsterdam. In deze gratis concerten voert de groep werken uit 

voor strijkers, winden, stem en piano met instrumenten variërend van solostukken 

tot nonetten. Het ensemble nodigt regelmatig buitengewoon getalenteerde jonge 

spelers uit om zich bij hen aan te sluiten en creëert een oefenterrein voor 

kamermuziekvaardigheden. Bij de meeste concerten treden uitstekende 

gastmuzikanten op met het ensemble, wat variëteit en inspiratie voor de serie 

oplevert. De naam van het ensemble is geïnspireerd op de beroemde Nederlandse 

architect en ontwerper Gerrit Rietveld (1888-1964) die in Utrecht woonde en werkte. 

Veel van het repertoire voor het Rietveld Ensemble is geschreven tijdens zijn leven. 

 

 

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 € 120,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 85,-. 
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 worden aangeboden door 


