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G r i e g  P i a n o d u o   

Elles van der Heiden & Siebert Nix  
 
 

Edvard Grieg   Noorse dansen nrs. 1 en 4, Opus 35  
(1843-1907) 
 
Claude Debussy   Ballade (arr. Gustave Samazeuilh) 
(1862-1918) 
 
Francis Poulenc Sonate  
(1899-1963) prélude 
 rustique 
 final 
 
P a u z e 
 
Samuel Barber Souvenirs, Opus 28 
(1910-1981) waltz 
 scottische 
 pas de deux 
 galop 
 
George Gershwin   Three Preludes (arr. Gregory Stone) 
(1898-1937) 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



De pianisten Elles van der Heiden en Siebert Nix vormen sinds 1987 het 
Grieg Pianoduo en werden na de vakopleiding aan het Conservatorium in 
Groningen (1986) snel bekend in de wereld van de kamermuziek met 
dynamisch en temperamentvol vierhandig pianospel op één vleugel!  
 
Zij volgden meestercursussen bij Detlef Kraus (Hamburg), Vitalj Margulis 
(Tilburg), Daniëlle Dechenne (Amsterdam), Hans-Helmut Schwarz 
(Heidelberg/Lenzerheide-Valbella), en Einar Steen-Nøkleberg (Oslo). 
Optredens gaf het duo in Nederland, Engeland, Frankrijk, België, 
Zwitserland en Noorwegen. In 2000 maakte het Grieg Pianoduo een cd met 
vierhandige pianowerken van Edvard Grieg en in het Grieg-jaar 2007 
vierden Elles en Siebert hun 20-jarige muzikale samenwerking.  
De naam van de Noorse componist Edvard Grieg, wiens veelzijdige 
repertoire veel stijlinvloeden omvat, overbrugt de kwaliteiten van hun 
gehele repertoire: van Schubert tot hedendaags. 
Het duo genoot in Noorwegen het bijzondere voorrecht te mogen spelen op 
de vleugel van Edvard Grieg in het voormalig woonhuis van de componist, 
villa ‘Troldhaugen’ en in de concertzaal ‘Troldsalen’ bij de villa. In de 
zomer van 2000 is het Grieg Pianoduo op uitnodiging van de pianist en 
Griegspecialist Einar Steen-Nøkleberg wederom naar Noorwegen geweest 
voor een concerttournee naar Olso en Bergen, waar zij als eerste pianoduo 
speelden met Griegs vierhandige pianowerken op het ‘Grieg Festival Oslo’ 
in het Nationale Museum. 
 
Smaakvol samengestelde programma's zijn het kenmerk van het Grieg 
Pianoduo en Elles en Siebert gaan daarbij het experiment niet uit de weg. 
Zo combineerden zij succesvol ‘Le Boeuf sur le Toit’ van Darius Milhaud 
met een film van Jean Cocteau’s gelijknamige ‘Farce imaginée’ waarvoor 
Milhaud zijn ‘Cinéma-Symphonie’ componeerde. De veelzijdigheid van het 
Grieg Pianoduo biedt hen vrijwel onbegrensde mogelijkheden in het 
vierhandige pianorepertoire. De ‘Milky Way’ en ‘Spiral Symphony’ van de 
Estlandse componist Urmas Sisask, twee werken gebaseerd op sterren-
constellaties, waren dé verrassingen in hun repertoire van de laatste tijd. 
Beide werken zijn verschenen op de laatste cd op het eigen SIEL-label en 
deze werd meteen integraal uitgezonden op de Concertzender. Nederlandse 
premières waren er met werken van de jonge Duitser Moritz Eggert en de 
Fin Jukka Tiensuu. 
In het door de Verenigde Naties uitgeroepen sterrenkundig jaar 2009 heeft 
Sisask speciaal voor het Grieg Pianoduo en de sterrenkundige prof. dr. Peter 
Barthel (RuG) een nieuw vierhandig pianowerk gecomponeerd geïnspireerd 
op het sterrenstelsel ‘Sombrero’. Elles en Siebert hebben sindsdien samen 



met Barthel dit nieuwe werk in diverse plaatsen in Nederland onder de 
aandacht gebracht in het project ‘Keys to the Stars’ waarbij tegelijkertijd de 
betreffende sterrenstelsels zichtbaar zijn. Dit project was op 4 juni 2011 te 
horen in De Nacht van Kunst & Wetenschap in het Academiegebouw van 
de RuG. 
In dit lopend seizoen staat er een concerttournee gepland in mei naar 
Amerika. Het volgend seizoen zal in het teken staan van hun 25-jarig 
jubileum als pianoduo, gevierd met onder meer een tournee naar Kreta. 
 

www.griegpianoduo.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 96,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 54,-. 

Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  Rabo 11.62.41.608 

Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

 
 
D e  r o z e n  z i j n   
a a n g e b o d e n  d o o r   


