
Programma 

Kamermuziek 
17 maart 2012, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

Camadou  
Carole Marie Doucet | zang 

Dasha Beltiukova | fluit 
Hans van Gelderen | gitaar 

 
Clémence Desrochers Le doux vent d' été 
Camadou   Si tu veux 
Camadou  La fleur du mal 
Hubert Giraud  Java Pavane  
Jean Peyronnin   Accordéon Samba  
Jean Ferrat  La montagne  
Ramses Shaffy  La mouette  
Charles Aznavour   La mamma 
Henri Salvador  Jardin d' hiver 
Jacques Brel   Le port d' Amsterdam  

P a u z e  

Camadou   Une femme  
Jacques Brel  Chanson des vieux amants  
Camadou  La même chose  
Carla Bruni, Leos Carax   Quelqu' un qui m' a dit 
Béat Graf   Sur un air des années trente 
Louis Ferrari    Sous les orangers  
Claude Léveillée  Ne dis rien  
Jean Dréjac, Hubert Giraud  Sous le ciel de Paris 
Jacques Dutronc   Il est cinq heures 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Camadou presenteert haar Matinée Chantante, een mix van Franse bekende 
chansons uit heden en verleden. Van Brel en Aznavour tot Salvador en 
Bruni, maar ook van eigen chansons van het debuut album Camadou. 
Instrumentale intermezzi zijn in de traditionele stijl van bal en java, bekend 
van de Parijse cafés. 
 
 
Camadou, alias Carole Marie Doucet, (Montréal, Canada) is autodidact. 
Ze heeft overal ter wereld gewoond, is zowel veeltalig als veelzijdig en heeft 
sinds de jaren negentig een pied à terre in Nederland. Camadou heeft muziek 
gecomponeerd en uitgevoerd voor de verschillende projecten onder andere 
het project Mens en Dier van de in Friesland woonachtig beeldend kunste-
naar Gerrit de Wilde. Camadou heeft een cd van eigen werk uitgebracht. Ze 
werkt in opdracht als singer-songwriter. Hartstocht, melancholie en humor 
zijn de kenmerken. Poëzie en muziek zijn haar passie. | www.camadou.nl  
 
Dasha Beltiukova, (Minsk, Belarus) kreeg haar eerste dwarsfluitlessen aan 
het Muziek college en debuteerde als soliste in het concertgebouw van 
Minsk. Ze won de 2e prijs van het muziekconcours voor Jonge Muzikanten 
in Rusland. Zij nam deel aan internationale muziekwedstrijden en master-
classes. Dasha heeft vaak gespeeld met kamer- en symfonieorkesten in  
Wit-Rusland. Door haar groeiende populariteit in Belarus zijn er tv- en radio-
opnames van haar concerten gemaakt. In 2004 heeft Dasha haar Master 
opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam bij Harrie Starreveld 
afgerond. Tegenwoordig treedt Dasha internationaal op, solistisch en met 
ensembles. | www.magicflute.nl  
 
Hans van Gelderen studeerde klassiekgitaar aan het Sweelinck Conser-
vatorium in  Amsterdam bij Dick Visser. Als begeleider van de Amerikaanse 
tenor Henry Muldrow en met het Duits-Nederlandse gitaarduo Titze & Van 
Gelderen begon zijn internationale carrière. Sinds 1996 speelt hij in fado-
ensembles van Maria de Fatima, Monica Triga en Maria Fernandes. Hij nam  
meerdere cd’s op. Naast het  klassieke repertoire, jazz met een knipoog en 
oude muziek, zijn daarop ook composities van zijn hand te beluisteren. Een 
zeer bevlogen en veelzijdige gitarist. 

 
 
 
 

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 


