
Entree f 10, — 
Aanvang 20.15 uur 
Zaal open 19.30 uur 
I.v.m. de gebleken zeer 
grote belangstelling advi-
seren wij u omgaand te 
reserveren op één van de 
onderstaande telefoon-
nummers 

op zaterdag 22 december 1984 
in het 

OUDE KERKJE VAN KORTENHOEF 
aan de Kortenhoefsedijk 165 

HET NAARDENS KAMERORKEST 
olv.JURRIAAN RONTGEN 	 

met als soliste de violiste 

ISABELLE van KEULEN 
Francesco Barsanti 
1690-1760 

CONCERTO GROSSO IN D 
- Adagio 
- Allegro 
- Largo 
- Allegro 

Wolfgang Amadeus Mozart VIOOLCONCERT IN D (KV 211) 
1756-1791 	 - Allegro moderato 

- Andante 
- Rondo allegro 

violiste Isabelle van Keulen 

PAUZE 

Franz Schubert 
	

SYMFONIE NR. 8 IN B 
1797-1828 
	

Unvollendete 
- Allegro 
- Andante con moto 

Gioacchino Rossini 
	

SINFONIA 
1792-1868 
	

Semiramide 

HET AMSTERDAMS HARP ENSEMBLE concerteert op zondagavond 27 januari 1985 om 20.30 uur. 

KORTENHOEF 
KUNST AAN DE DIJK 

Inlichtingen en reservering tijdens het concert of telefonisch: 035-603 72 - 607 87 - 614 57- 6 1626 . 	 U wordt donateur door een bedrag van minimaal f 30,- 
over te maken op girorekeningnummer 55.18.442. U ontvangt daarvoor maandelijkse informatie, bovendien een reductie van 50% op de toegangsprijs voor max. 2 personen. 



VOETNOOTJES BIJ HET PROGRAMMA. 

CONCERTO GROSSO IN D. 
Voor kleine orkestbezetting is een sprankelend stuk, geschreven voor direct ge-
bruik ideaal om het publiek in de sfeer te brengen voor het grotere werk dat hun 
nog wachtte. Barsanti, Hendel en vele andere barok-componisten schreven klei-
ne juweeltjes uit hun grote muzikale ervaring voor het ensemble, waaraan zij als 
hofcomponist waren aangesteld. 

VIOOLCONCERT KV 211. 
Nauwelijks 7 jaar oud was het wonderkind Mozart niet alleen een beroemd pia-
nist, maar ook een zeer begaafd violistje. Tegen 1772 gaf hij al concerten met 
zo'n zelfverzekerdheid dat dit zijn vader deed opmerken: "Je weet zelf niet hoe 
goed jij viool speelt, als je bevlogen bent en speelt met zelfvertrouwen, geest-
drift en vuur." In 1775 (19 jaar oud) componeerde hij niet minder dan 5 viool-
concerten, waarschijnlijk om zelf te spelen op de concerten van het Salzburgs 
Hoforkest, waarvan hij dirigent was. Dit concert werd op 14 juni 1775 voltooid. 

DIE UNVOLLENDETE. 
Schubert schreef een ontroerend verhaal "Mein Traum" in 1822, waarin hij in 
allegorie-vorm zijn leven beschrijft van lief en leed doortrokken. In datzelfde 
jaar begon hij aan de H-moll symfonie, maar waarom maakte hij deze niet af? Hij 
is nog aan een Scherzo begonnen, maar dat is na een paar maten afgebroken. 
Onder Schuberts papieren bedolven, werd deze symfonie 37 jaar na zijn dood 
door een vriend gevonden. De zwaarmoedige donkere celli en bassen leiden de 
vraag naar liefde in, dan een ruisen en fluisteren van de violen, waarop klarinet-
ten en hobo het onwezenlijk mooie hoofdthema inzetten, waar een hart "vol on-
eindige liefde" zoals Schubert in zijn Traum vertelt, zich opent. 

SINFONIA SEMIRAMIDE. 
De ouvertnre van de opera "Semiramide", première in La Fenice in 1823, is on-
gewoon breed opgezet en behoort daarmee tot de langste inleidende sinfonia, 
die Rossini heeft geschreven. Na een stormachtige aankondiging blazen de 
hoorns een prachtige lyrische melodie, die door de hout blazers wordt overgeno-
men, begeleid door pizzicati van de strijkers. Na de inleiding wordt het thema 
met snel repeterende toonreeksen van de violen, later door de houtblazers, af-
wisselend versierd, die daarop solistisch aan bod komen. Natuurlijk ontbreekt 
daarna het typische "Rossini crescendo" niet. Het is een feestelijke ouverture, 
die dit concert op paradoxale wijze besluit. 

VAN HET ORKEST. 
Wellicht hebt u wel eens gehoord van het Naardens Kamerorkest, erover gele-
zen of toevallig over de radio hun klank beluisterd. In 1965 opgericht door 
twaalf "stilvergnngte" amateurs, is dit musicerende groepje uitgegroeid tot een 
volledig orkest van 30 strijkers en 15 blazers, wonend in een wijde kring rond 
Naarden. Zij zijn door bijzondere dirigenten opgekweekt tot een gediscipli-
neerd, wekelijks conscentieus muziek makend gezelschap, dat met twee volledi-
ge programma's per seizoen optreedt in Naarden, het Gooi, Amsterdam, Alme-
re en dikwijls radio-opnamen verzorgt. Voorafgegaan door studie-weekends en 
uitgebreide coaching komen zij tot gave resultaten. Vo!gend jaar gaat hun 20-
jarig bestaan gepaard met feestelijke concerten. 

VAN DE DIRIGENT. 
Jurriaan Röntgen was als altviolist verbonden aan het Concertgebouworkest, 
leidde als dirigent studenten- en amateurorkesten, behaalde in Boston het diplo-
ma Master of Music (orchestral conducting), leidt het Delta-Ensemble dat zich 
toelegt op XX-ste eeuwse muziek, is directeur van de Suite in Amsterdam en le-
raar aan de Muziek Pedagogische Akadernie in Hilversum. Al enige jaren de 
voortreffelijke coach en dirigent van het Naardens Kamerorkest. 

VAN DE SOLISTE. 
Isabelle van Keulen (18) kreeg op haar zesde de eerste vioollessen en speelde 
als 10-jarige het eerste soloconcert met orkest. Toen ze elf jaar was werd zij toe-
gelaten tot de vooropleiding van het Sweelinck Conservatorium, waar zij sinds 
1979 studeert bij Dawina van Wely. Ze combineerde muziekstudie met haar 
gymnasiumopleiding. Dit jaar behaalde zij haar eindexamen. Intussen trad zij 
op als soliste met diverse orkesten en in recitals in binnen- en buitenland, ook 
voor radio en T.V. In 1980 werd zij eerste prijs winnares op de viooldagen for-
dens Sweerts de Landas in Den Haag. In 1983 won zij de 2e alsmede de pu-
blieksprijs op het eerste internationale Yehudi Menuhin vioolconcours te Fol-
kestone (Engeland), als jongste deelneemster in haar categorie. In mei 1984 
werd ze in Genève winnares van het Eurovisie concours "Young Musician of the 
Year" met haar vertolking van het Se Vieuxtemps concert samen met het Suisse 
Romende orkest. Isabelle van Keulen volgde voorts cursussen voor viool aan de 
Academie Internationale d'Art musical te Tours (Frankrijk) bij Boris Gutnikov 
en Vladimir Spiwakov. Na het behalen van de eerste "Prix de l'Académie", in-
gesteld bij het 10-jarig bestaan, zomer 1984, werd zij uitgenodigd voor optre-
dens in Tours en Parijs met les Virtuoses de Moscou, het orkest van Spiwakov. 

VAN KUNST AAN DE DIJK. 
Rond de gegevens KorterLhoef en het Oude Kerkje, Kortenhoef als oud-
schildersdorp, het Kerkje als laat gothisch monument èn veel gekozen onder-
werp voor menig schilder, is in 1981 in ons dorp opgericht de stichting Kunst 
aan de Dijk. Doelstelling was en is belangstelling te wekken voor de boeiende 
groep Kortenhoefse schilders die hier werkte van rond de eeuwwisseling tot nu 
toe. Kortenhoef heeft net a 1.s de dorpen Laren en Bergen een schilderskolonie 
gehuisvest. Bij hotelier Beijer logeerden er velen. Paul Gabriel was hun aartsva-
der, Floris Verster werkte hier enige tijd en Carel Willink kreeg er als jongen 
zijn eerste schilderslessen. Nescio schreef erover. 
In de zomer van 1981 werd de eerste tentoonstelling gehouden; "Kunst aan de 
Dijk". In zes dagen door 2700 mensen bezocht! Daarna volgden: schilders van 
vroeger en nu, Barend van Voorden, meesters van het polderlandschap, Flip 
Hamers, Nescio uit de doeken, Bomen - taal en teken. Exposities met werk van 
oude meesters, maar ook van jonge schilders, grafici en tekenaars. Kunst aan de 
Dijk organiseert daarnaast in de wintermaanden muzikale en literaire avonden. 
Ook weer in het Oude Kerkj.o aan de Dijk met als bijkomende gedachte dit fraaie 
laat-gothische bouwwerk tevens een levend cultureel centrum in dorp en omge-
ving te doen zijn. In de met kaarsen sfeervol verlichte kerk concerteerden tot nu 
toe o.a. het Nederlands Harpensemble, Trio Afiati, het Mozartensemble, het 
Kontrabaskwartet van John Clayton, Trio Auric, de Handelvereniging, Quink, 
het Raphaelkwartet en op 2 december a.s. het Naardens Kamerorkest met als 
soliste de violiste Isabelle van Keulen. Daarna op 27 januari 1985 het Amster-
dams Harp Ensemble. In feLruari het jeugdconcert OpMaat. In maart volgt het 
concert door het Demian Kwartet, waarna als besluit van dit winterseizoen in 
april Ad Libitum concerteert. Donateurs worden maandelijks geïnformeerd over 
het komend concert. 


