Programma

Kamermuziek
1 december 2022, 12.30
Podium Azijnfabriek | Triniteitstraat 19 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 10,00 | Vrienden gratis

Monique Heidema | cello
André Telderman |piano
F. Mendelssohn - variations concertantes op. 17 voor cello en piano.
F. Chopin - sonate op. 65 G mineur
- Allegro moderato
- Scherzo
- Largo
- Finale, allegro
Pauze
D. Popper - concert polonaise op. 14
A. Scriabin - Romance
S. Rachmaninov - Lied
C. Saint-Saëns - Serenade & Gavotte
E. Granados - Andaluza
A. Piazzolla - Le grand Tango

Monique Heidema studeerde aan het Sweelinck Conservatorium (tegenwoordig het
Conservatorium van Amsterdam) en het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar
ze bij Monique Bartels de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus behaalde. Ze
volgde masterclasses bij musici als William Pleeth, Dmitry Ferschtman, Gerhard
Mantel, Ivan Monighetti, Colin Carr, Anner Bijlsma en Mstislav Rostropovitsj.
Monique Heidema treedt in binnen- en buitenland op met een zeer gevarieerd
kamermuziekrepertoire in diverse bezettingen. Ze heeft deel uitgemaakt van het
Cello8tet Amsterdam, een pianokwintet en het Doelenensemble, een ensemble dat
zich toelegt op het uitvoeren van hedendaagse klassieke muziek. Componist Peter Jan
Wagemans heeft de compositie voor twee celli, Frage: worauf hoffen, aan haar
opgedragen. Ook heeft ze jarenlang in het Rotterdams Philharmonisch Orkest gespeeld
en heeft ze meerdere keren met verschillende orkesten gesoleerd. Momenteel vormt
ze samen met André Telderman een cello-pianoduo en is ze cellist van het
Pianokwartet Indigo. Daarnaast is ze een veelgevraagd bassocontinuo-speelster.
Monique is als hoofdvakdocent cello verbonden aan het Fontys Conservatorium in
Tilburg en aan de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam.
André Telderman werd geboren in Utrecht, hij studeerde aan daar aan het Nederlands
Instituut voor de Kerkmuziek en behaalde einddiploma’s koordirectie en kerkorgel en
de onderwijsacten zang en piano. Aan het stedelijk conservatorium in Zwolle
studeerde hij af voor het solistendiploma piano dat hij in 1975 met bijzondere
onderscheiding behaalde. Hij is sindsdien zeer actief als concertpianist, begeleider en
als dirigent. Van 1976 tot 2016 was André Telderman als docent aan Nieuwe Veste te
Breda verbonden. Hij organiseerde tal van concerten en muziekprojecten en was in de
jaren negentig samen met collega Alex Vermeulen initiatiefnemer en organisator van
het Internationale Muziekfestival West-Brabant. Hij maakt deel uit van het befaamde
pianokwartet Indigo en is vaste begeleider van de celliste Monique Heideman. Met
hen maakte hij vele concertreizen, o.a. naar Rusland Tsjechië en Taiwan.

Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch
U wordt Vriend voor € 130,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 95,-.
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

