U kunt het concert bekijken en beluisteren via de
bedterminal:
• Op het beginscherm kiest u: TV & Radio en Televisie
• Op het volgend scherm kiest u (links): JBZ en
Deze dienst is gratis en ook te gebruiken als u geen
gebruik maakt van betaalde radio en televisie.
Aanmelden en meer informatie
Meld u aan via www.jbzconcerten.nl en/of
www.kamermuziekshertogenbosch.nl
Toegang gratis (er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd).
De kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevindt zich op
de boulevard in het hart van het ziekenhuis.
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch
De kamermuziekconcerten in de kapel worden mogelijk
gemaakt door de stichting Vrienden Kamermuziek
’s-Hertogenbosch en de dienst Geestelijke Verzorging van
het Jeroen Bosch Ziekenhuis

MUZIEK IN DE
KAPEL

KLASSIEK MET SPIRIT
HET APOLLO ENSEMBLE

DAVID RABINOVICH, VIOOL
THOMAS OLTHETEN, FAGOT
MARION BOSHUIZEN, FORTEPIANO

ZONDAG 19 MAART 2017
OM 15.00 UUR

Serie kamermuziek- en orgelconcerten 2016 - 2017
Onder de noemer ‘Muziek in de kapel’ organiseert de dienst Geestelijke Verzorging samen met
de kunstcommissie concerten in de kapel. De kamermuziekconcerten komen tot stand samen
met de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. De orgelconcerten komen tot stand
samen met de Brabantse Orgelfederatie en de firma Pels & Van Leeuwen (de orgelbouwer van
het bijzondere orgel in de kapel).

Apollo Ensemble
Het internationale Apollo Ensemble bestaat uit de
musici David Rabinovich (viool), Thomas Oltheten
(fagot) en Marion Boshuizen (fortepiano). Het
Apollo Ensemble is een barokensemble dat met
durf en passie oude muziek speelt. De musici van
het Apollo Ensemble zijn internationale topmusici

Toelichting op het programma
Klassieke muziek kan ons ontroeren, verwonderen, troosten en verontrusten. Kortom, muziek
emotioneert op vele manieren. De musici van het Apollo Ensemble zijn op bijzondere wijze
verbonden met de muziek die zij vanmiddag ten gehore brengen. De werken maken al enige
tijd deel uit van hun repertoire. Maar telkens als zij de muziek spelen, ontdekken zij er nieuwe
dingen in, en roept het nieuwe emoties op. Zo is ieder concert een nieuwe ontmoeting met de
muziek. De spirit van muziek blijft hen en u raken.

die als kerngroep in diverse bezettingen met
elkaar musiceren, van kleine triobezetting tot
orkestbezetting. De musici zijn altijd weer op zoek
naar de grenzen van het samenspelen. Er wordt
gespeeld op authentieke instrumenten.
Het ensemble speelt op toonaangevende
internationale podia en festivals en maakt
concertreizen naar Rusland, Kroatië, Frankrijk,

Programma concert
1 Sonate voor viool, fagot en piano
(Allegro, Andante, Allegro)

Canada, Verenigde Staten, Zwitserland en
Australië.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Sinds 2002 organiseert het Apollo Ensemble de
Apollo Zomeracademie, een jaarlijkse happening

2 Sonate in a moll, D385 voor viool en piano
(Allegro moderato, Andante,
Menuetto (Allegro) – Trio, Allegro)

die inmiddels is uitgegroeid tot een internationale
cursus voor kamermuziek. In 2011 gaf het Apollo

Franz Schubert (1797-1828)

Ensemble de zomeracademie voor het eerst ook
in Rusland, een opvallend internationaal initiatief

3 Sonate in Bes KV 292 voor fagot en piano
(Allegro, Andante, Rondo-allegro)

dat navolging krijgt in andere landen. Voor de

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

nabije toekomst staat een tournee gepland naar
Brazilië.

4 Trio in Es, Hob XV:29
(Poco Allegretto, Andantino et innocentamente,
Finale (in the German style): Presto)
Joseph Haydn (1732-1809)

