Programma

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

Otto-e-Mezzo
Rutger Stoel en Renske van Enschot | hobo
Ties Kemper en Conny van de Nobelen | klarinet
Hans Ausems en Pieter Teekens | fagot
Jasper Arts en Maaike Dijkstra | hoorn
Evert Jan Wever | contrabas
o.l.v.
Robert van Enschot

W. A. Mozart

Serenade in C-klein "Nachtmusik"

PAUZE
Antonio Salieri

Armonia per un Tempio della Notte

Johan Kvandal

Nattmusikk - Opus 57

Blazersensemble Otto-e-Mezzo speelt dit concert werken van Mozart,
Salieri en Kvandal. Het thema is - met een blik op de titels van de
werken - onmiskenbaar "Nachtmuziek". Na de klassieke werken van
Mozart en Salieri met hoofdrollen voor respectievelijk hobo en klarinet
volgt "Nattmusikk" van de Noorse componist Johan Kvandal (1981).
Dit frisse werk bevat allerlei muzikale verwijzingen naar Mozarts
blazersserenades, waaronder de serenade die vandaag op het
programma staat.
Blazersensemble Otto-e-Mezzo bestaat uit professionele musici en
gevorderde amateurs. In de basis is otto-e-mezzo een blaasoctet
bestaande uit twee hobo's, twee klarinetten, twee hoorns en twee
fagotten. Het ensemble wordt waar nodig uitgebreid naar de door het
werk vereiste bezetting. Het ensemble is in 2007 opgericht en staat
onder leiding van Robert van Enschot.
Doelstelling van het ensemble is om uitdagende kamermuziek voor
blazers te spelen. Het deed dat reeds in concerten bij
toonaangevende kamermuziekseries, zoals Podium Azijnfabriek in
Den Bosch, de 'Nacht van de Kunsten' in Tilburg, ‘Noten op de Noen’
in Helvoirt, Kasteel Doornenburg, de Hilvaria Studio's in Hilvarenbeek,
Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk en de Oude Kerk in Dongen.
Het ensemble legt zich toe op de periode van het einde van de 18e
eeuw tot en met de 20e eeuw.

Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch
U wordt Vriend voor € 115,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 80,-.
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062, NL78RABO0116241608
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl
De rozen worden
aangeboden door

