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11 februari 2012, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

Le  Pap i l lon  
 

Els Hermanides | traverso 
Arwen Bouw | viool  

Takeshi Sudo | viola da gamba 
Claudio Barduco Ribeiro | klavecimbel 

 
 

G. Ph. Telemann Quartuor no. 2 in a min (uit Nouveaux 
(1681-1767) quartuors en six suites; Quartuors 

Parisiens, 1738) 
 prélude, allégrement 
 flatteusement 
 légèrement 
 un peu vivement 
 vite 
 coulemment  
 
J. Cassanea de Mondonville Aria Larghetto (uit Pièces de clavecin en 
(1711-1772) sonates avec compagnement de violon) 
 
J. Ph. Rameau  Pièce de clavecin en concert, nr 5 (1741) 
(1683-1764) La Forqueray 
 La Cupis 
 La Marais 
 L`Indiscrète 
 
P a u z e  
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M. Marais  Le Labyrinthe 
(1656-1728) 
 
Fr. Couperin  La Françoise (uit Les Nations, sonades et  
(1668-1733)  suites de simphonies en trio, 1726) 
 sonade: gravement, gayement, rondement, 

gayement, gravement, vivement 
 air 
 allemande 
 premiere courante 
 second courante 
 sarabande 
 gigue 
 chaconne ou passacaille 
 gavote 
 menuet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els Hermanides studeerde traverso bij Marten Root aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam, waar zij in 1998 haar diploma`s voor 
docerend- en uitvoerend musicus behaalde. Haar orkestervaring deed zij op 
bij het barokorkest van de Nederlandse Bachvereniging, waar zij een aantal 
jaren meespeelde in de Mattheuspassion. 
Zij speelt regelmatig in diverse ensembles en orkesten, waaronder het 
Brabantsch Muzyk Collegie. Concerten met internationale ensembles gaf zij 
in Finland, Duitsland en Italie. Met het in 2001 opgerichte Barokensemble 
De Swaen speelde zij in Amsterdam en diverse plaatsen in Nederland, tot het 
in 2010 werd opgeheven. 
Als afgestudeerd schoolmusicus is Els vakleerkracht op een aantal 
basisscholen, waar zij de muzieklessen verzorgt, de koorklas en een 
instrumentaal ensemble leidt. 



Na haar studie viool en barokviool bij Remy Baudet, Jan Hulst en Alda 
Stuurop, heeft Arwen Bouw zich toegelegd op de barokke uitvoerings-
praktijk. Ze speelt viool en altviool in ensemble Barocco Locco/Rabaskadol, 
met wie ze concerten geeft in Nederland en Duitsland. Ze is werkzaam als 
concertmeester van het Brabantsch Muzyk Collegie, en heeft de muzikale 
leiding bij het Zutphens Barok Ensemble. Arwen speelde tien jaar in het in 
2010 opgeheven Barokensemble De Swaen; voor dat ensemble verzorgde zij 
ook de programmering. Dit jaar is zij te horen als violiste in het Spaanse 
ensemble Las Esferas. Daarnaast speelt zij freelance viool en altviool en legt 
zij zich toe op lesgeven in barokviooltechnieken. Daarnaast geeft zij 
ensemble-coaching, waaronder de studiedagen voor het Zutphens Barok 
Ensemble en orkestcoaching voor de zomercursus van het Groningse 
Centrum voor Oude Muziek en Dans. 
 
 
Takeshi Sudo studeerde viola da gamba bij Wieland Kuijken, Philippe 
Pierlot en Rainer Zipperling aan het Koninklijk Conservatorium te  
Den Haag, waar hij ook kamermuziek studeerde met musici als Sebastian 
Marq, Ton Koopman en Barthold Kuijken. 
Takeshi is betrokken bij talloze concerten en opnames voor radio, CD en 
televisie. Hij werkte met veel ensembles en orkesten in Europa en Japan, 
zoals The Spirit of Gambo (Freek Borstlap), het Residentie Bach Ensemble 
onder leiding van Jos Vermunt, het Combattimento Consort onder Jan 
Willem de Vriend, het Vlaams Radio Koor met Erik van Nevel en het Bach 
Orchestra of the Netherlands onder leiding van Pieter Jan Leusink. 
Zijn brede interesse in de kunst leidde tot succesvolle samenwerkingen, zoals 
met dichteres Anna Enquist en de Poolse acteur Jerzy Zelnik. Zijn interesse 
in eigentijdse muziek resulteerde in een groot aantal premières van nieuwe 
composities, soms opgedragen aan Takeshi zelf. 
In 2005 won Takeshi een eervolle vermelding als solist tijdens het Musica 
Antiquaconcours te Brugge. Hij was finalist van het Bach-Abel Interpretatie 
Concours in Köthen, 2009. Takeshi is artistiek leider van het Dionysus 
Consort. 



Claudio Ribeiro is in São Paulo geboren en begon zijn muzikale studie met 
de piano in 1983. In 1994 werd hij toegelaten tot de Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). Hier studeerde hij clavecimbel bij Edmundo 
Hora en behaalde zijn Bachelor in Koor- en Orkestdirectie. 
Hij heeft met veel ensembles in Zuid-Amerika en Europa gespeeld, zoals 
Seicento, Jardim Musical, La Bagatelle, Armonico Tributo - Campinas 
Baroque Orchestra, Vox Brasiliensis, Orquesta Barroca del Mercosul, 
Harmonie Universele en het Orkest van de Académie Baroque Européenne 
in 2002 (onder leiding van R. Alessandrini) en 2005 (met W. Christie). 
 
In mei 2004 behaalde hij zijn Bachelor diploma en in juni 2006 zijn Master 
diploma aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jacques Ogg. 
Hij werkt nu met de ensembles Companhia de Música - Brazilië (dirigent), 
Lotus, La Cicala, Música Temprana, Giardino Musicale en het barokorkest 
Collegium Musicum Den Haag (dirigent) en is gastdocent aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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