Programma

Kamermuziek
25 januari 2014, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch

Entree € 8,00 | Vrienden gratis

CAMADOU
Carole Marie Doucet | zang
Dasha Beltiukova | fluit
Hans van Gelderen | gitaar

Les autres
Omringd door de professionele musici Dasha Beltiukova en Hans van
Gelderen zal de uit Canada afkomstige en in Nederland wonende Carole
Marie Doucet het publiek met haar chansons gevoelige snaren weten te
raken. Passie zegeviert.
Chansons van de jaren dertig tot heden passeren de revue, weemoed,
ironie en humor wisselen elkaar af, ze vertelt de verhalen die achter de
bekende liedjes van grote chansonniers verstopt zijn. De liederen worden
afgewisseld met instrumentale intermezzi in de traditionele stijl van de bal
musette en de Java dansmuziek, bekend uit de Parijse cafés.
Camadou vertolkt tevens eigen werk en blijft trouw aan de poëtisch
verhalende vorm, die zo typisch is voor het Franse chanson.
"Il y a des maisons où les chansons aiment entrer"

Félix Leclerc

Carole Marie Doucet is van oorsprong een Frans-Canadese
chansonnière. Zij is polyglot en autodidact. Zij schrijft poëzie en
'chansongs'. De diepgang, de emotie en het poëziegehalte van chansons
weet zij op een unieke manier aan het publiek door te spelen. Na haar
eerste cd met eigen werk heeft Camadou recentelijk een nieuw album
gepresenteerd in de Felix Meritis in Amsterdam. Les autres is een album
waarop haar interpretaties van de grote chansonniers te beluisteren zijn.
Dasha Beltiukova (Minsk, Belarus) debuteerde als soliste in het
concertgebouw van Minsk. Ze won de 2e prijs van het muziekconcours
voor jonge muzikanten in Rusland. Zij nam vervolgens deel aan
internationale muziekwedstrijden en masterclasses, gaf zelf masterclasses
in China, in combinatie met een serie concerten. Dasha heeft haar
Bachelor en Master opleidingen aan het Conservatorium van Amsterdam
bij Harrie Starreveld afgerond en treedt sindsdien internationaal op,
solistisch en met ensembles.
Hans van Gelderen studeerde klassiek gitaar aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. Als begeleider van de Amerikaanse tenor
Henry Muldrow en met het Duits-Nederlandse gitaarduo Titze & Van
Gelderen begon zijn internationale carrière. Sinds 1996 speelt hij in fadoensembles, met onder andere Maria de Fatima. Hij nam meerdere cd's op.
Naast het klassieke repertoire, jazz met een knipoog en oude muziek, zijn
daarop ook composities van zijn hand te beluisteren. Een zeer bevlogen
en veelzijdig gitarist. Een uitmuntend begeleider.
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