
Entree f 15, — 
Donateurs f 10, — 
Aanvang 2030. uur 
Zaal open 20.00 uur 

Plaatsverkoop aan de zaal of 
vooraf tel. 035-61457-61626 

 

IN HET OUDE KERKJE VAN KORTENHOEF AAN DE KORTENHOEFSEDIJK 165 

 

PROGRAMMA 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

1756 - 1791 

••••\ 

HOBOKWARTET IN F GR.T. KV 370 

* Allegro 
* Adagio 
* Rondeau, Allegro 

hobo, viool, altviool, violoncel 

BOHUSLAV MARTINU 

1890 - 1959 

KWARTET (1947 

* Moderato poco Allegro 
* Adagio-Andante 
* Poco Allegro 

piano, hobo, viool, violoncel 

JOHANNES BRAHMS 

1833 - 1897 

zondag... 
avond 
24 september 
20.30 uur 

GIOTTO ENSEMBLE 
Pauline Oostenrijk, hobo Marin Mars, viool 
Irma Haverkamp, altviool Dido Keuning, piano 
Michel Dispa, violoncel 

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. 

PIANOKWARTET NR. 1 IN G KL.T. OPUS 25 

* Allegro 
* Intermezzo, Allegro, ma non troppo 
Trio. Animato-Tempo del Intermezzo 
Coda. Animato 

* Andante con moto-Animato 
* Rondo alla Zingarese. Presto 

viool, altviool, violoncel en piano 



Zondagavond 24 24 september a.s. om 20.30 u zal in het Oude 
Kerkje aan de kortenhoefse Dijk bij KUNST AAN DE DIJK het 
GIOTTO ENSEMBLE te gast zijn. De bovengenoemde jonge, veel-
belovende kunstenaars hebben hun muziekensemble de naam gege-
ven van GIOTTO (di Bordone), Italiaanse schilder, die leefde 
van 1266 tot 1337 en op grond van zijn beroemde fresco's in 
Padua (taferelen uit het leven van Maria en Christus) 	tot 
de belangrijkste meesters behoort van de 14e eeuw, in en 
buiten Itali. 

PAULINE OOSTENRIJK, hobo, behaalde in 1987 op 19-jarige 
leeftijd met onderscheiding het diploma Uitvoerend Musicus 
aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, waar zij bij Koen 
van Slogteren studeerde. In oktober '88 werd haar de eerste 
Prijs in het TroMp Concours ( voor de Benelux) toegekend. 

MARIN MARS, viool, debuteerde in de Grote Zaal van het 
Concertgebouw te Amsterdam op 6 april 1985 tijdens de finale 
van het Oscar Back Concours,waar zij de Elisabeth Back Prijs 
en de BUMA-fonds Prijs won. Regelmatig geeft zij recitals in 
binnen- en buitenland met de pianist Bernd Brackman. 

IRMA HAVERKAMP, altviool, stapte op haar twintigste jaar 
van viool over op de altviool. Momenteel studeert zij bij 
Vladimir Mendelssohn aan het Rotterdams Conservatorium, 
waar zij dit jaar haar diploma Uitvoerend Musicus hoopt te 
behalen. Dit jaar maakt zij deel uit van het European Commu-
nity Baroque Orchestra, waarmee ze een tournee door Europa 
maakte. 

MISCHA DISPA, violoncel, volgde o.m. lessen bij zijn vader 
Robert Dispa, bij wie hij het solodiploma (cum laude) behaalde 
aan het Twents Conservatorium te Enschede. In 1985 volgde hij 
een meestercursus bij Heinrich Schiff in Bazel. 

DIDO KEUNING, piano, deed in 1988 aan het Sweelinck Conser-
vatorium examen Uitvoerend Musicus. Als kamermusicus en bege-
leider is hij veelgevraagd. Samen met Pauline Oostenrijk won hij 
het duoconcours van Kiwanis in 1986 en drie jaar later werd hem 
de Concertgebouw Vriendenkrans toegekend. 

Op het programma van zondagavond 24 september a.s. staan het 
onvolprezen en populaire Hobokwartet in F KV 370 van W.A. Mozart, 
een kwartet van de Tsjechische componist Bohuslav Martinu (1890-
1959) en het meeslepende eerste Pianokwartet ( in g kl.t. opus 25) 
van Johannes Brahms. 


