Programma

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

MirAnDa Trio
Mirjam Rietberg | harp
Anna Azernikova | sopraan
Dasha Beltiukova | fluit
Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

Süße Stille, sanfte Quelle
Flammende Rose uit "Neun Deutsche
Arien"

Heinrich Ignaz Fr. von Biber
(1644-1704)

Ciacona (harp)

Francesco Domenico Araja
(1709-1770)

Tsefal i Prokris (zang, fluit en harp)

J. S. Bach
(1685-1750)

Sonate in g BWV 1020 (fluit en harp)
Allegro - Adagio - Allegro

Uit 'Oude en nieuwe Russische volks en andere liederen':
* Vo pole beriozka stoyala - Er stond een berk in het veld
* Yekhal kozak za Dunaiy - Kozak ging over de Donau
* Vyidu ja na rechinky - Ik zou naar de rivier komen
* Stonet sizoi golubochek - Er kreunt een duifje
* Vesela togda byvau - Vrolijk ben ik als mijn geliefde bij mij is

PAUZE
Mikhail Glinka
(1804-1857)

De Leeuwerik (zang, fluit en harp)
Venetiaanse nacht (zang en harp)
Toen ben jij voor het eerste verschenen
De Leeuwerik (harp solo)

Aleksandr Varlamov
(1801-1848)

De Rode Sarafan (fluit en harp)

Mikhail Ippolitov-Ivanov
(1859-1935)

3 liederen Op. 68
op gedichten van Rabindranath Tagore

Het MirAnDa Trio met de bijzondere bezetting van harp, zang en fluit brengt
een zeer gevarieerd en interessant programma. In de triowerken, in combinatie
met duo- en solowerken, vertolken de hartstochtelijke zangstem, de
sprankelende fluit en de sprookjesachtige harp een veelzijdig spectrum aan
warme klankkleuren. Het drietal maakte zijn televisiedebuut in het programma
“Vrije Geluiden” van de VPRO en was meermaals te beluisteren op de radio 4
vanuit de Spiegelzaal (Concertgebouw, Amsterdam).
Het MirAnDa Trio is regelmatig te gast op de internationale muziekfestivals in
Nederland, Italië, Luxemburg, Frankrijk, Rusland en Belarus.

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

