
januari '89 
zondagavond 20.30 uur 

IN HET OUDE KERKJE VAN KORTENHOEF AAN DE KORTENHOEFSEDIJK 165 

TRIO ELIZABETH VAN MALDE 

JEAN DECROOS 

ABBIE DE QUANT 

PROGRAMMA 

JOSEPH HAYDN 
	

TRIO IN D GR.T. HOBOKEN XV-16 
1732-1809 	 - Allegro 

- Andantino piel tosto Allegretto 
- Vivace assai 

RHENE-BATON 
	

PASSACA1LLE OPUS 35 
1879-1940 
	

voor fluit en piano 

CARL MARIA VON WEBER TRIO IN G KL.T. OPUS 63 
1786-1826 
	 - Allegro moderato 

- Scherzo 
- Sc~ers Klage Andante espressivo 
- Finale 

PAUZE 

PHILLIPPE GAUBERT 
	

TRIOS AQUARELLES 
1879-1941 	 - Par un clair matin 

- Soir d'Automne 
- Sérénade 

JOSEF DICHLER 
	

TRIO VOOR FLUIT, VIOLONCELLO 
EN PIANO 	1968 

- Vivace 
- Un poco Adagio 
- Allegretto poco Vivace 
- Vivace 

Entree f 15, — 
Donateurs f 10, — 
Aanvang 20.30 uur 

KUNSTaan de DIJK 
	

Plaatsverkoop aan de zaal of 
Zaal open 20.00 uur 

vooraf tel. 035-61457-61626 

ABBIE DE QUANT, fluit 
ELIZABETH VAN MALDE, piano 

JEAN DECROOS, violoncello KORTEN HOEF 

U wordt donateur door een bedrag van minimaal f 30,- over te maken op 
girorekeningnummer 55.18.442. U ontvangt daarvoor maandelijkse informatie en reductie op de toegangsprijs voor max. 2 personen. 



JOSEPH HAYDN: Trio in D gr.t. Hoboken XV-16 
Haydn, die met andere componisten tot de "uitvinders" 
van het Klaviertrio behoorde, schreef dit stuk vlak voor 
zijn reis naar Engeland. 

RHENE-BATON: Passacaille opus 35 (voor fluit en piano). 
De kamermuziek van Rhené-Baton, die behalve componist 
ook dirigent was (o.a. van Kurhausconcerten in Scheve-
ningen) getuigt van een diep poëtisch gevoel. 

CARL MARIA VON WEBER: Trio in g kit, opus 63 
Dit trio werd door Von Weber in 1019 gecomponeerd. 
Het openingsdeel heeft dezelfde contrastwerking als zijn 
opera "Der Freischiitz": van dramatische geladenheid tot 
opgewekte dansante episodes 

PHILIPPE GAUBERT: Trois Aquarelles 
Gaubert was, behalve componist en dirigent(bij de Opéra) 
ook fluitist. Zijn drie "Aquarelles" zijn schilderingen met 
een impressionistische, maar ook neo-romantische sfeer. 

JOSEF DICHLER: Trio voor fluit, violoncello en piano 
Dit gematigd moderne trio dateert uit 1968. Het is een 
heerlijk stuk om te spelen met een jazzy slotdeel. 

De drie musici, die allen al eerder bij KUNST AAN DE DIJK te gast waren, 
behoeven nauwelijks introductie omdat zij hun sporen in de wereld van de 
concertpodia al ruimschoots verdiend hebben: 

ABBIE DE QUANT, winnares van vele prijzen op internationale concoursen, 
is hoofdlerares aan het Utrechts Conservatorium. Zij trad in de loop der 
jaren met een groot aantal orkesten en dirigenten op. Verschillende com-
ponisten droegen werk aan haar op o.a. Otto Ketting, Ton de Leeuw en 
Chiel Meyering. Een flink aantal plaatopnamen staat op haar naam. 
ELIZABETH VAN MALDE, die na haar studie aan het Rotterdams Conservatorium 
en solistisch optreden bij verscheidene orkesten de laatste jaren overwegend 
in kamermuziek-verband optreedt, vormt met Abbie de,Quant sedert jaren een 
duo. Ook was zij begeleidster bij het Internationaal Fluitconcours in Scheve-
ningen in 1988. 

JEAN DECROOS, is, na zijn studie aan het Parijse Conservatorium, al jaren 
solo-cellist van het Concertgebouworkest. Met zijn vrouw, Danièle Dechenne 
vormt hij een cello-piano duo dat in 1959 al een eerste prijs behaalde tijdens 
het Concours International in Genève. Decroos is zowel hoofdleraar aan het 
Sweelinck-Conservatorium in Amsterdam als hoofddocent aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag 


