Programma

Kamermuziek
21 maart 2019, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 10,00 | Vrienden gratis

Sabine Wüthrich | sopraan
David Visser | bariton
Mirsa Adami | piano
Meester Mozart
Wolfgang Amadeus. Het is weinigen in de geschiedenis gegeven om
alleen al aan de voornamen herkend te worden. En het zijn niets eens
zijn officiële doopnamen. Maar dat terzijde. De muziek van Mozart is
leidend tijdens dit concert. Sterker nog, er staan alleen muzikale
bedenksels van de Salzburger componist op het programma. Waarbij
wij een evenwicht hebben gezocht tussen de schoonheid van
composities en de sfeer van de alledaagse dag. Soms wil je immers
niet aan de lichtheid van het bestaan ontsnappen.
Het concert krijgt nog meer cachet door de kleine enscenering met
heel veel harten.
Duet “Cinque, dieci” uit Le Nozze di Figaro, Susanna en Figaro
Duet “Se a caso madama” uit Le Nozze di Figaro, Susanna en Figaro
Duet “Crudel, perche” uit Le Nozze di Figaro, Susanna en Conte
Almaviva
Aria “Hai già vinta la causa” uit Le Nozze di Figaro, Conte Almaviva

Aria “Deh vieni non tardar” uit Le Nozze di Figaro, Susanna
Allegro uit Pianosonate in F maj. KV 547, Anh. 135
Aria “Deh vieni alla finestra” uit Don Giovanni, Don Giovanni
Concertaria “Voi avete un cor fedele” KV 217 in G maj.
Duet “La ci darem la mano” uit Don Giovanni, Zerlina en Don
Giovanni
PAUZE
Rondo alla Turca uit pianosonate No. 11 in A maj., KV 331
Aria “Der Vogelfänger bin ich ja” uit Die Zauberflöte, Papageno
Duet “Bei Männern” uit Die Zauberflöte, Pamina en Papageno
Aria “Ach, ich fühl's” uit Die Zauberflöte, Pamina
Aria “Papagena, Papagena” uit Die Zauberflöte, Papageno
Duet “Pa, pa, pa” uit Die Zauberflöte, Papagena en Papageno

Podia van Estland tot en met Groot-Brittannië. Sopraan Sabine
Wüthrich heeft er gestaan. Op haar recital-CD is al werk van Mozart
te beluisteren. Naast de grote klassieken vertolkt zij graag muziek in
de sferen van het Parijs rond de voorlaatste eeuwwisseling.
Bariton David Visser is vertrouwd met melodieën van Mozart: recent
had hij bij de Dutch National Opera Academy de titelrol in Don
Giovanni. Hij is ook bekend van de voorstelling ‘Bariton zoekt vrouw’.
De muzikale wereld van Mirsa Adami is rijk. Haar oma was een
beroemde operazangeres in Albanie en haar ouders zijn bepakt met
omvangrijke muzikale schooling en kennis. De al lang in Nederland
wonende pianiste maakt ons palet bij dit concert met haar subtiele
Mozarttouché nog maar eens kleurrijker.
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