
 

IN HET OUDE KERKJE VAN KORTENHOEF AAN DE KORTENHOEFSEDIJK 165 

 

 

maandelijks 

 

PROGRAMMA 

CLAUDIO MONTEVERDI 
1567 - 1643 

RECITATIVO E LAMENTO DALL' OPERA "ARIANNA" 

GEORGE FRIDERICK 
HANDEL 1685 - 1759 

UIT HET ORATORIUM "JEPHTA" 
* In gentle murmurs aria 
* Sweet as sight to the blind aria 
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PAUZE 

MARIO CASTELNUOVO 
TEDESCO 1895 - 1968 	' 
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UIT "JUDAS MACCABAEUS": 
* Father of Heav'n aria 
* So rapid thy course is aria 

UIT "SALOMON": Twee fragmenten 
* Haste to the Cedar Groves aria van Solomon 
* The Arrival of the Queen of Sheba 

voor twee harpen 

DRIE SEFARDISCHE (SPAANS-JOODS) LIEDEREN: 
* Montanas altas hoge bergen 
*Ven  y verás Laat ons samen genieten van onze liefde 
* Una noche op een nacht 

DANSE ELEGIAQUE POUR HARPE SEULE OPUS 37 
* "Pour le tombeau d'Orphée" harpsolo 

MARIUS FLOTHUIS 
geb. 1914 

BENJAMIN BRITTEN 
	

* 0 Waly, Waly 
1913 - 1976 
	

* Lemady 
* Ca' the Yowes Schots lied 
* Bugeilio'r Gwenith Gwyn Wales 
* The Bird Scarer's Song 

avond 
zondag,#, 
	 het liedje van de vogelverschrikker 

29 oktober`89 
20.30 uur 

RACHEL ANN MORGAN 
mezzosopraan en harp 

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

harp 
	

Zaal open 20.00 uur 
Plaatsverkoop aan de zaal of 
vooraf tel. 035-61457-61626 

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. 



RACHEL ANN MORGAN mezzosopraan en harp) 

Rachel Ann Morgan begon haar muzikale loopbaan als harpiste 
in haar geboorteland, Wales. Zij vestigde zich in Nederland, 
om daar zang te gaan studeren en bouwde in korte tijd een 
opera-en concert-carrière op. Twee onderscheidingen vielen 
haar ten deel: 
In 1980 de "Zilveren Vriendenkrans" van het A'dams Concertge-
bouw en twee jaar later de eerste prijs en de interpretatie-
prijs tijdens het "Mine Bolotine Zangconcours" te Antwerpen. 
Rachel Ann Morgan trad, behalve in ons land, tot nu toe op in 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Engeland. 
Zeer binnenkort verschijnt een nieuwe CD van haar en Edward 
Witsenburg. 

Edward Witsenburg was in 1959 hoofdprijs-winnaar bij het 
eerste internationale harpconcours in Israel. 
In alle belangrijke muziekcentra trad hij op als harpist: 
o.m. in Brussel, Parijs, Londen, Berlijn, Koln, Bonn, Jeruza- 
lem, Chicago, New York en uiteraard in ons eigen land. 
Tot 1981 werkt hij -op uitnodiging van Nikolaus Harnoncourt- 
mee aan de Monteverdi-voorstellingen van de Opera van 4irich. 
In de loop van de jaren bouwde hij een harp-collectie op, die 
reikt van de Middeleeuwen tot de moderne tijd. Deze verzameling 
omvat diverse originele oude instrumenten en een aantal copieen, 
die Edward Witsenburg in "lecture recitals" demonstreert. 

EDWARD WITSENBURG (harp) 


